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L'arbre

❚  J. Pijuan

EL CONTECOL·LABORACIONS LITERÀRIES

L i agradava molt adornar l’arbre
amb cintes i llumetes de colors. A
casa seva sempre l’havien anat a

buscar al bosc i era el pare que l’escollia.
Aquell any, després de guarnir-lo, li va
dir: “pare, què podré triar jo l’arbre, l’any
que ve?” El pare el va contemplar i en
veure al seu rostre tal expressió de
felicitat, va assentir. Aleshores l’infant es
va posar molt més content.

El Joel no parava de buscar el seu
arbre. En totes les escapades que feien
al bosc no es cansava gens ni mica de
córrer amunt i avall a la seva recerca.
L’arbre que buscava havia de ser espec-
tacular, molt especial, perquè era ell qui
el triava. Els pares tot sovint li deien que
no s’havia de capficar gens ni mica en
aquest aspecte, que tots els arbres eren
iguals de bonics. Però ell insistia tant si
com no en què havia de ser especial. Els
dies anaren passant sense aconseguir el
resultat desitjat. La desil·lusió començà
a envair-lo. Fins que un bon dia, mentre
passejaven pel bosc, va sentir com si una
veu l’estès cridant. Intrigat per saber qui
era –els pares no podien ser de cap de
les maneres- es posà a caminar de pressa
vers on creia que provenia aquella veu
que no parava de cridar-lo. Mirava a ban-
da i banda del camí i sols veia arbres i
més arbres. La veu cessà tan bon punt es
postrà davant d’aquell petit avet. El
contemplà detalladament. En un moment
donat li va semblar que li deia: “agafa’m!”
Se’l va imaginar col·locat en una punta

del menjador totalment ornamentat amb
cintes i llumetes de mil colors. Li va agra-
dar tant aquella visió que va decidir que
aquell seria el seu arbre de Nadal i tot
seguit ho va comunicar al seu pare. Els
pares van trobar encertada la seva decisió
i van decidir que quan seria el moment ja
l’anirien a buscar, de moment el deixarien
continuar vivint amb els seus.

La notícia del gran incendi va deixar el
petit Joel amb l’ai al cor ja que no sabia
si el foc afectaria el seu arbre. El bosc
cremava per diferents indrets amb molta
virulència i de manera incontrolada. La
llengua de foc abastava una gran extensió
de terreny i avançava sense parar sense
que cap mitjà d’extinció la pogués sufocar.
Durant dies va cremar sense control
consumint tot allò que trobava al seu
davant. Quan per fi el pogueren apagar

ja havia arrasat milers d’hectàrees de
bosc. La devastació va ser enorme.
Transcorreguts alguns dies d’ençà de
l’incendi, el petit al·lot va demanar
als pares d’anar a veure l’arbre ja que
volia comprovar si el foc havia afectat
l’indret on es trobava.

La desolació era aclaparadora. El
bosc era un munt de cendra,
solament restaven en peu alguns
vestigis calcinats del que havien estat
exuberants arbres. A mesura que s’hi
endinsaven sols trobaven desolació i
mort al seu voltant. L’olor a socarrim
encara flotava en l’ambient i els
embolcallava totalment. Davant
d’aquella visió poques esperances hi
havia de trobar alguna cosa viva
dempeus. La tristesa s’apoderà de
l’infant de pensar que el seu arbre

havia sucumbit a aquella dissortada sort.
De sobte el rostre de l’infant canvià
radicalment. La tristesa donà pas a una
gran alegria. En realitat fins i tot els pa-
res van quedar sorpresos de la visió que
tenien davant seu. Enmig de la desolació
emergia el petit avet ben viu. Com si fos
un miracle, l’avet no havia sofert cap
dany. El foc havia passat de llarg deixant-
lo completament isolat al bell mig d’una
negra catifa sense cap branca rostida. En
veure aquell panorama tan llastimós,
l’infant va decidir de deixar-lo allà perquè
pogués formar amb el temps un nou
bosc.

Va arribar el dia assenyalat. El petit Joel
i el seu pare sortiren de casa per anar al
mercat. L’infant estava molt content,
perquè avui seria ell qui escolliria l’arbre
de Nadal. ■

Era mig matí i el petit Joel es trobava jugant a la seva habitació quan el pare va entrar i li va dir:
“Joel, fes el favor de desar les joguines al seu lloc i posa’t l’abric que anirem a buscar l’arbre!”.
En sentir aquelles paraules es va posar molt content. Havia arribat el moment que tant esperava.
Des que el pare li va dir que el proper any el podria triar ell, no havia deixat de pensar-hi en cap
moment.
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Estimats Reis Mags de l’Orient:

La mare em diu que ja falta poc perquè vingueu. Fa

dies que penso en vosaltres i també la Maria,

la meva germana petita. Avui he decidit

començar aquesta carta,

perquè l’Aleix, que és amic

meu, em va dir la setmana

passada que ja havia

escrit la carta dels Reis i que,

si jo tardava gaire, potser no la

rebríeu a temps. Diu que els carters van molt enfeinats

aquests dies.

Em faria molta il·lusió que em portéssiu un cotxe de

curses. Semblant al que anuncien per la televisió. Us

el demano, encara que la mama em digui que val molts

diners i que potser no me’l podreu portar. Jo ja sé

que per vosaltres, els diners no són cap problema; i

per això us ho dic. També voldria que em portéssiu un

casc per a la bici, perquè l’altre dia, abans que se’m

punxés la roda, un municipal em va renyar dient-me

que sense casc no podia anar. Però és que la mare em

va fent passar amb raons i no me’l compra mai.

Per a la Maria, voldria que li portéssiu la Barbie que

anuncien amb un vestit de gala. Diu que li agradaria

molt, encara que la que té només la despulla i després

no sap com tornar-li a posar la roba. Llavors em ve

darrera perquè jo li vesteixi els ninos. També us

vull dir que m’aniria bé una cartera nova i un estoig,

perquè els que tinc estan molt trinxats i la senyoreta

sempre em demana que porti tots els colors. Jo

dissimulo i li dic que me’ls he descuidat a casa,

encara que la veritat és que no en tinc. Abans

quan hi havia el pare amb nosaltres, sí que

en tenia, però des d’aquell dia que van venir

uns senyors i es van endur tots els mobles,

no en tinc; perquè també es van emportar els

llibres, la cartera i els colors nous. En realitat

Estimats Reis Mags…
per Joan Puig

Il·lustracions: Cristina Cuñat

el que voldria més que cap altra cosa és que tot fos

com abans d’aquell dia, perquè també m’agradaria tor-

nar a veure el pare. La mama em diu que se n’ha anat

de viatge i que trigarà molt temps a tornar. Jo voldria

que almenys ens escrivís una carta o bé que ens

telefonés. Potser al país on és ara, el seu mòbil no te

cobertura com quan anàvem d’excursió a la muntanya.

Quan el papa hi era, al principi ens ho passàvem molt

bé. Molts diumenges sortíem a donar un tomb i a com-

prar el diari. Sempre s’estava al parc amb la Maria i

jo que jugàvem a la sorra; després anàvem a

menjar tots plegats i no tornàvem a casa

fins que era fosc. En canvi, ara, els diu-

menges ens el passem a casa mirant una

tele petita o jugant al balcó. A mi m’agrada

comptar els cotxes que passen pel

carrer; quan arribo a cent torno a

començar; hi ha vegades que compto a

part els negres i els blancs i faig com

un concurs a veure qui guanya.

També voldria que la mare ens estimés com abans i

que no ens cridés tant. Ara sempre està de mala lluna

i mai no troba res ben fet. Quan entra a la meva

habitació, sempre veu alguna arruga al llit. Si frego el

terra, em renya perquè el mullo massa. La mama abans

ens feia unes coques ràpides molt bones i de tant en

tant ens deixava anar a la botiga de les xuxes, però

ara no fa mai res i de xuxes no en podem comprar

perquè diu que no tenim diners. I potser és veritat

que no en tenim, perquè des d’aquell dia dels

senyors, que tot ha anat més malament. Primer

es van endur els mobles, després ens vam que-

dar sense llum i telèfon i pocs dies després ens

vam traslladar al pis d’ara que és petit, vell i no

té calefacció. Jo i la Maria, quan tenim fred,

ens posem l’abric de sortir al carrer i així

continuem jugant. Si hi hagués hagut el pare,

aquells senyors no s’haurien emportat els
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mobles, perquè el pare és molt forçut i els hauria donat

unes quantes garrotades com quan s’enfadava amb la

mare perquè el treia de polleguera. Ui, si hi hagués hagut

el pare! Aquells senyors haurien hagut de marxar

corrents o els hauria fet rodolar avall. Com aquell dia

que la mama va arribar tard i el pare enfadat li va donar

una empenta i va caure per les escales. Mireu si va ser

forta la patacada que es va trencar un braç; encara que

la mare va explicar a les amigues que havia relliscat

sola. En canvi, el dia que van venir aquells senyors, al

cap d’un temps que el papa se n’havia anat de viatge, la

mare només es va posar a plorar i no va dir-los res.

Llavors ens va dir que podíem anar al parc de davant de

casa. A mi em va estranyar molt, perquè teníem prohibit

d’anar-hi sols. Després, quan ja era fosc, ens va venir a

buscar una veïna i, en arribar a casa nostra, vam veure

que aquells senyors quasi s’ho havien emportat tot.

Aquell dia vam estirar-nos amb les estores i els sacs de

dormir del campament al parquet del menjador. A mi

m’agradava molt el parquet, perquè el pare i la mare

ens hi deixaven anar descalços. Només havíem de

vigilar amb les joguines que no ens caiguessin a

terra. Al pis d’ara, en canvi, només hi ha rajoles i

algunes es mouen tant que, quan les xafes, fan crec-

crec. Si jugo amb la Maria a cuit i amagar, em fixo

amb el sorollet que fan les rajoles i aviat sé si s’ha

amagat a la cuina, al bany o a l’habitació.

Senyors Reis, ja fa dos dies que estic escrivint

aquesta carta. Potser no em calia explicar tot el

que em passa, però l’Aleix em va dir que com més

coses hi posés, més regals em portaríeu. A més a

més, com que ara estem de vacances i la mare ens

deixa moltes hores sols al pis, tinc temps per pen-

sar i escriure. Em recordo que l’any passat per

Nadal vam anar amb la mare de botigues. M’ho

vaig passar molt bé, perquè vam estar tot el dia

rondant per carrers il·luminats i veient apara-

dors i aparadors. Aquest any em sembla que

no ho podrem fer, perquè la mama diu que

ha de treballar per guanyar diners, perquè

es veu que el papa és tan lluny que no n’hi

pot enviar.

A mi m’agradaria, senyors Reis, que a la mare li

portéssiu una maleta ben plena d’euros i així no li

caldria anar a treballar mentre nosaltres estem sols

a casa. També m’agradaria que poguéssim tornar a

viure a la casa amb jardí que teníem l’any passat, en-

cara que això ja sé que és molt difícil, perquè de ca-

ses no en podeu portar.

A la Maria, també li he preguntat què volia, i ella també

diu que voldria que tornéssim a viure com abans, però

sense que el pare cridés i s’enfadés amb la mama;

perquè llavors ploràvem tots i ens ho passàvem

malament.

I ja no sé què dir-vos més. Només que em portaré

molt bé i seré un bon noi. Adéu!

                                        Enric
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CONTE PER A UN AMICCOL·LABORACIONS LITERÀRIES

S’acosten les Festes de Nadal, en què tots ens sentim més sensibles i creiem que és
un bon moment per compartir i demostrar com estimem als nostres. De fet, ja fa
temps que tots som molt sabedors que actualment els valors, han canviat poc o
molt. Podríem reflexionar-hi una mica i intentar demostrar un poc més a tots
els que ens envolten, que en més o menys mesura formen part de la nostra
vida i ens importa el què els pugui passar. A tots BONES FESTES i als amics
que ho necessitin molta sort!

El ratolí i la ratera
❚  Una amiga

Una vegada un ratolí estava mirant
per un forat de la paret i va veure
un pagès amb la seva dona que

obrien un paquet. Ben content, es va pre-
guntar quin tipus de menjar podria haver-
hi allí dins… Quin espant va tenir quan va
veure de què es tractava. Era ni més ni
menys que un parany per a ratolins, una
ratera! Va sortir esperitat al pati de la gran-
ja a avisar tothom:

– “Hi ha una ratera a la casa, hi ha una
ratera a la casa!”

La gallina, que estava quequejant i esgar-
rapant a terra, va aixecar el cap i va dir:

– “Perdona Sr. Ratolí, jo entenc que és
un gran problema per a tu, però a mi no
crec pas que m’afecti”.

El pobre ratolí es va quedar sorprès i
estranyat d’aquella reacció, de tal manera
que va decidir anar a veure el seu company
el xai i li va dir:

– “Hi ha una ratera a la casa, una rate-
ra!”

– “Dispensa Sr. Ratolí, em sap molt de
greu, però no hi ha res que jo pugui fer
per ajudar-te. De tota manera estiguis
tranquil que jo pensaré molt amb tu”.

El ratolí llavors, va dirigir-se a la seva
amiga la vaca, i la vaca li va dir:

– “Però amic ratolí, tu creus que jo
també estic en perill? Jo diria que no”, va
dir la vaca.

Llavors el ratolí va tornar a casa,
preocupat, abatut i decebut, esperant
qualsevol sorpresa d’aquella maleïda ra-
tera i esperant no gran cosa de bo dels
seus companys de granja.

Aquella nit, es va sentir un gran
terrabastall a la cuina, i el ratolí va anar a
espiar què passava. Resulta que la dona
del pagès, en sentir el soroll, va córrer a
mirar si havia caçat el ratolí i en mig de la
foscor no es va adonar que es tractava
d’una serp verinosa, que en apropar-s’hi li
va clavar una picada gairebé mortal.

L’home la va portar ràpidament a l’hospital
i després de passar-hi una colla de dies
van tornar a casa.

Per poder-se recuperar la dona havia de
menester uns bons brous. Així doncs, el
pagès va prendre el ganivet més esmolat i
cap a buscar l’ingredient principal: la ga-
llina.

En veure que la malalta no millorava tots
els veïns i coneguts anaven a visitar-la i el
pagès, que sempre havia estat generós
amb les amistats, va oferir-los les
costelletes de xai amb pa torrat.

La pobra dona no va trobar millora i va
acabar passant a millor vida.

El pobre granger va haver de vendre la
vaca per cobrir les despeses del funeral.

Pobra dona, pobre home i pobre ratolí!!!
“La pròxima vegada que sentis que algú

té un problema i creguis que t’has de que-
dar al marge perquè no és teu... pensa-hi
dues vegades!”. ■
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L a família era composta pel
matrimoni i una nena. Anys més
tard van tenir un nen bonic com

un sol, blanc com un lliri i ros com un fil
d’or. Semblava una figureta de porcellana.
La seva mare, una santa dona, el feia anar
sempre polit com si sortís de la capsa. El
pare, patidor de mena, si el nen feia tard
en sortir del col·legi, ja volia cridar el
sometent. I quan anava a jugar amb els
amics, havia de sortir sempre la mateixa
cançó.

– Nen, no corris! No suïs! No caiguis!
– No, papa.
I en retornar de jugar, cansat i suat, al

nen (santa innocència), se li escapava de
dir:

– He corregut més... Estic ben cansat!
Cal creure que el pare tenia la sensació

que si el seu fill queia, es trencaria com un
got de vidre quan se t’esmuny dels dits.

Durant anys el cosidor va ser el sancta
sanctòrum d’aquella família. A l’hora en
punt entraven les cosidores al taller. Es
posaven el davantal on guardaven: el didal
a la butxaca, l’agulla de cosir clavada al
pitet i les tisores penjades d’una veta que,
mitjançant una imperdible, se subjectaven
a la trinxa.

El cosidor era una habitació rectangu-
lar amb dos grans finestrals al fons.
Entrant a l’esquerra tres màquines de
cosir. A la dreta, el planxador, sempre
cobert amb una manta i un tros de llençol
blanc. Al damunt: el passacorreu, el ruc,
el planxamànigues, les plaques, un pot
amb aigua i el mollet. Com a protagonis-
ta: la planxa. L’encenia sempre el sastre,
però després les cosidores hi afegien
combustible cada hora. Si es descuidaven
una mica, havien de ventar amb un cartró
dur per revifar les brases. Era un bon

El cosidor

❚  Agnès Escolà

enrenou planxar amb una baluerna com
aquella! Pesava de valent i, en aixecar-la,
semblava que el braç s’havia de desllo-
rigar d’un moment a l’altre. El tuf de
carbó també era un destorb. Alguna cosi-
dora, poqueta cosa per naturalesa, més
d’un cop havia vist tots els estels del
firmament. El cerimonial d’encendre la
planxa o afegir-hi carbó, no es feia al

cosidor, sinó en una recambra del costat,
ja que calia vigilar les espurnes per no
produir cap cremada a les peces de roba.

Al mig del cosidor hi havia el vetllador.
Era una taula rectangular amb llistons al
voltant fent de barana per evitar la caiguda
dels fils a terra. Les potes aguantaven uns
barrots horitzontals per recolzar un peu
mentre es cosia. També tenia un calaix per
guardar les agulles, els fils, els torçals i els
brijolis quan no es feien servir. Al voltant
del vetllador, tamborets de bova on seien
les cosidores i el sastre. Aquest, com que
no duia davantal per guardar l’agulla la
clavava al cul del tamboret.

Unes llargues barres horitzontals
sortien de la paret per penjar les peces
mentre es confeccionaven, i una gran
estufa a l'hivern completaven l’estança.

Just a l’entrada del cosidor, a mà
esquerra, com si fos part del mateix, hi

Al davantal guardaven
el didal a la butxaca,
l’agulla de cosir clava-
da al pitet i les tisores
penjades d’una veta
que, mitjançant una

imperdible, se
subjectaven a la trinxa.
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havia un passadís amb uns prestatges on
es guardaven les peces de forro, refort,
buata... les capses de botons, sivelles,
gafes... I justament allí era on es trobava
el que no mancava en cap cosidor:
l’aparell de ràdio. Oh, la ràdio!, era una
institució. Funcionava tota la jornada. Les
cosidores sabien totes les cançons de
moda i coneixien els noms dels cantants:
Antonio Machín, Ramon Calduch, Josep
Guardiola...

I les novel·les? Què en direm de les

Les novel·les eren un
tema sagrat! No se’n
podia perdre ni un
capítol i, mentre
durava, el cosidor

semblava un cementiri.

novel·les? Aquells serials que no
s’acabaven mai, com Ama Rosa. Eren un
tema sagrat! No se’n podia perdre ni un
capítol i, mentre durava, el cosidor
semblava un cementiri. Més d’un cop
escoltant aquells drames tan rebuscats,
una llàgrima havia lliscat cara avall. Però,

com es gaudia plorant!
Avui dia, degut als avenços tecnològics,

tot ha canviat. Ja no hi ha vetlladors, ni
planxes de carbó. No s’han de picar els
palastrons ni els colls, la convivència
gairebé és nul·la.

Fa poc vaig visitar un taller de sastreria
molt actual. El vaig trobar com si no
tingués vida, fred, sense caliu humà. Tot
mecanitzat, tot informatitzat. És el preu
del progrés. L’encarregat, molt amable,
però amb una mica de sorna, em va dir:
«¿Qué le parece la diferencia entre antes
y ahora?».

– Certament és molt gran, –vaig repli-
car. Però miri «de aquellos pozos, estos
lodos». Em sembla que ho va entendre.

Els records bullen i bullen dins la ment,
i posats a destriar-los en sortiria un niu.
Alguns, emboirats en la nebulosa del
temps; altres, com els exposats, vius i
clars com si fossin fets recents. ■




