
Guau! Quin Nadal! 

 

Va ser un bon any per un gos com jo, en Xispi. Des  que em va adoptar una 

família són tot flors i violes. Em cuidaven com a un nadó o més. Cada dia em 

treien a passejar i em donaven tot el menjar que volia. Fins i tot quan va fer 

més calor vaig anar a una banyera gegant amb ones i amb una terra fàcil per 

fer forats. Però no tot eren luxes: a l‟època freda va passar una cosa molt 

estranya. 

En primer lloc vaig observar que els nens de la casa destrossaven una espècie 

de quadre i es menjaven l‟interior. Després d‟una setmana de quadres 

destrossats, per l‟olor vaig detectar que era una cosa dolça, diria que xocolata. 

Crec  que pintaven la xocolata i se‟l menjaven. Ho vaig deixar córrer i em vaig 

limitar a observar-ho amb atenció per si podia agafar alguna cosa o si me‟n 

donarien però l‟esforç va ser en va.  

Al cap de pocs dies em vaig trobar en una situació molt estranya. Hi havia un 

arbre a casa! Bé, ho vaig aprofitar, perquè portava tot el matí sense sortir a 

passejar.. és que sóc un gos... i, és clar... Ja m‟enteneu. Em vaig quedar a 

gust. Diguem-ho així. El cas és que em van renyar molt per culpa de fer el que 

en teoria hem de fer. Doncs després d‟això crec que l‟arbre va desenvolupar un 

sistema de defensa. Tenia llums que m‟encegaven, i unes boles que quan 

tocava l‟arbre em queien a sobre. Suposo que perquè vaig tacar el terra, la 

casa es va aliar amb l‟arbre, perquè tenia mitjons gegants que queien cada cop 

que empentava una porta entreoberta, llums que feien por i una taula amb 

ninots sinistres. M‟hi havia un que estava a la punta de tot i que estava ajupit 

amb una taca marró als pantalons de color carn i portava un barret vermell. 

Un dia vaig observar que havien acabat de destrossar el quadre. I em vaig 

limitar a no fer-li cas (tot i que m‟horroritzava per dins). Però no va ser la 

bogeria del dia no, a la nit vaig ser l‟espectador d‟un espectacle macabre. Van 

agafar un animal molt estrany de color marró, que tenia uns ells enormes i 

blaus, un somriure i un barret vermell i estava tapat amb un manta de quadres. 

Li van donar de menjar i el van cuidar. Però van començar a donar-li cops 



mentre cantaven d‟alegria! Quin horror! Us ho imagineu? I a més cantant. Crec 

que ho feien per ofegar els crits de dolor d‟aquell ésser. Després els nens 

obrien unes caixetes de colors. Jo em vaig quedar els papers i els vaig 

destrossar. Que fort i ben plantat que sóc! Els vaig ensenyar qui mana. Però a 

la nit, va passar una cosa que em va trastocar. A veure si ho enteneu, un home 

amb barba blanca, gras i vestit de vermell amb un barretet molt graciós i 

carregat amb un sac enorme, va aparèixer per la xemeneia. I tot seguit, va 

dipositar caixes de colors sota la trampa mortal. Li vaig voler alertar que era 

perillós però es veu que era un especialista perquè no li va caure cap bola. 

Però tot s‟ha de dir, em va acariciar la barbeta i em va donar un os, el millor os 

que he tingut el plaer de paladejar. Després va anar cap el menjador, va agafar 

unes galetes que hi havia a la taula i va saltar un altre cop per la xemeneia. Sí 

que estava en bona forma per l‟edat que tenia! Després em vaig adormir. 

Pel matí, uns crits em van despertar. Eren els nens que s‟abalançaven sobre 

les caixes de colors i, com no, les van trencar. Sempre ho trenquen tot, no em 

venia de nou. Van treure les coses que hi havien a dintre inservibles. Jo em 

vaig quedar el millor un altre cop: el paper brillant. 

Cinc dies després, tothom anava atrafegat. Van comprar garlandes i uns pots. 

També rotllos, menjar, ampolles...  El dia següent van passar-lo decorant la 

casa. Va arribar la nit i tot de familiars van inundar la casa. Van sopar i un 

servidor també. Però a l‟hora de les postres van engegar la televisió i van sonar 

uns sorolls. Ràpidament , em vaig amagar sota la taula. Pom, pom,pom... Quin 

horror! Pom, pom, pom...Feia molta por. Pom, pom, pom, pom, pom i POM! 

S‟havia acabat. Però ara el rotllos s‟havien convertit  en tires gegants i m‟havia 

entortolligat amb elles. I els pots llençaven una cosa semblant al paper però no 

ho era. Estava atrapat. Vaig córrer cap a l‟habitació, em vaig amagar sota el llit 

de matrimoni i no em vaig moure pensant en aquell funest dia fins que em vaig 

adormir. Em vaig despertar i la gent abundant que hi havia ahir, va 

desaparèixer i només quedava la meva família i jo. Per la televisió no sonava 

aquell soroll eixordador de l‟altre nit, sinó una música relaxant que m‟agradava 

molt. Era una orquestra i de tant en tant sortia en lletres „Concert d‟Any Nou‟. 

Aquells dies van ser divertits. 



Però un dia va passar el pitjor de tot. Tres ancians vestits estrafolàriament van 

aparèixer per art de màgia amb tres camells dintre del meu territori! Quina 

bogeria! A més van deixar caixes de papers brillants per tot el menjador. Vaig 

anar a mossegar-les però una estranya força em va aturar. Els hi havia fet un 

encanteri! No sé qui eren aquells personatges. Però se les sabien totes. Em 

vaig girar i un camell bevia la meva aigua! Quin escàndol! Que vergonyós... 

Vaig passar la nit clamant improperis a aquella “gentussa”.  

Al final tot va acabar. No feia fred, vaig guanyar l‟arbre perquè ja no hi era. 

També la casa confiava amb mi. Ja no hi havia mitjons assassins gegants. 

Però tothom semblava trist. No ho entenc... ja són ganes que t‟entri gent a casa 

deixant caixes, a més a més... gent tan estrafolària! En fi. S‟ha acabat tot. 

Han sortit moltes flors! Ja fa temps d‟aquella època de malson. Tot i que ho 

trobo a faltar. Ara tothom té pressa. Estan irritats. Crec que les setmanes 

estranyes tenien la seva gràcia. No sé perquè. Però penso que tot allò fa més 

feliç a la gent. Potser és una època diferent, divertida i se salta el dia a dia que 

és tan monòton. Potser això la converteix en especial. Hi he rumiat i he mirat el 

cantó positiu, i la veritat és que en té molts. Qui sap... potser gaudiré i tot 

aquest any.    

 

Albert Garcia, 6è de primària 

 


