
EL PATGE XIU-XIU JA NO SOMRIU 

 

Hola nens i nenes, sóc el patge Xiu-Xiu. El mateix patge que tots els anys us 

recull les cartes per entregar-les als Reis Mags, que us escolta pacientment i us 

pregunta com us heu portat al llarg de l’any per explicar-ho a ses majestats. 

Aquell que veieu cada any desfilar a la cavalcada i llençar-vos caramels, tot i 

que, haureu notat, últimament en llencem menys. I no pas perquè no us els 

mereixeu, és... és complicat. Però us diré que no volem que us surtin càries, si 

això us serveix com a excusa. 

La veritat és que ja no comptava treballar aquest Nadal, perquè m’havia de 

jubilar l’estiu del 2012, però no ha pogut ser perquè he quedat afectat per un 

Real Decret que retarda l’edat de la jubilació. Per això pot ser que em veieu els 

cabells més blancs, com els del Melcior, i pot ser que hagueu de cridar una 

miqueta més quan m’expliqueu els regals que demaneu. Ah!, també m’han tret 

la paga de Nadal, i m’han ampliat la jornada laboral, amb un altre Real Decret: 

ara em podeu venir a donar les cartes fins a les 9 de la nit, tot i que ben segur 

que aquesta hora vosaltres ja esteu dormint. Però no em puc queixar, perquè hi 

ha moltes persones que han perdut la feina i fins i tot la casa. 

A mi m’agrada fer de patge, no us penseu pas que no, i sempre he mirat de fer-

ho bé. El que no m’agrada és el comportament d’alguns reis (no mags), i com 

fan la seva. Ja sabreu que un d’ells va matar a un elefant, i que diuen que el 

seu gendre va robar, i que altres també fan “malifetes”, perquè m’entengueu. I 

per què ho fan? Us preguntareu. Doncs la veritat és que jo no ho puc explicar 

perquè tampoc ho sé. 

Però per tot plegat cada dia m’estic tornant més independentista i republicà. 

Em trobo trist i desmotivat, i fora de lloc. Sort en tinc de vosaltres, que feu la 

meva feina una mica més divertida, i m’animeu, perquè un dels vostres 

somriures fa que vegi el món d’una altra manera, si més no per uns instants, 

abans de sintonitzar el telenotícies vespre a la televisió. Tota una vida dedicada 

a la monarquia i a fer feliços als altres i aquest any no tinc diners ni per comprar 



els torrons... Si podeu... porteu-me’n un trosset quan em vingueu a visitar, com 

feu amb els reis mags, us ho agrairé molt. 

Em sap greu haver-vos hagut d’explicar aquestes coses, no és això el que 

hauria desitjat, espero que quan vosaltres sigueu grans, no us hi trobeu.  

En tot cas, nens i nenes de Terrassa, quan aquest any em porteu la carta i 

vegeu que no us somric d’orella a orella, no penseu que no us estimo, o que no 

estic content de veure-us, no és això, solament és que aquest any estic una 

mica desanimat: els nens us heu portat prou bé, però hi ha molts grans que no. 

Què us semblaria si tots demanéssim aquest any als Reis Mags que els adults 

es portin millor? 

Eva Molina  

2n d’ESO A 


