
Un Nadal sense regals 

 

 
Per fi era Nadal!  Segurament fos la festivitat preferida d’en Joan, qui ara tenia set anys. 
 
Tot el que tenia Nadal li encantava: estar amb la família, les nevades que queien sobre 

aquella regió durant aquestes èpoques, visitar els avis, qui normalment amollaven 

generosament uns quants  bitllets, no anar a l’escola i poder jugar tot el dia amb els seus 

amics a llançar-se nombroses bolles de neu o fent ninots d’aquesta, per tal de fer broma 

dient que era idèntic a un dels menors de la penya. 

 

Tot plegat feia del Nadal una festivitat màgica, però si en Joan triés una cosa 

indispensable del Nadal, aquesta seria la visita del seu gran i gras amic, el Pare Noel. Ell 

sempre deixava una generosa quantitat de regals sota l’arbre de Nadal. En Joan rompia 

el paper que els envoltava amb molta il·lusió i sempre deixava anar un “Oh” o “quina 

passada! ”. 

 

Doncs bé, cada vegada era més a prop la nit del 24 de desembre, el segon dia preferit 

d’en Joan després del seu aniversari. Però, mentre la majoria de nins de la seva edat és 

conformava amb comunicar-se amb el seu ídol vestit de vermell amb una nota, en Joan 

volia arribar a més. Ell volia xerrar amb el Pare Noel en persona. 

 

En Joan es passà tot l’any pensant com podria fer per xerrar amb ell en persona. Un dia 

va sentir com en Jordi, un dels seus amics de la penya, va dir com que no bastava amb 

demanar-li per escrit que és reunís amb ell, havia d’obligar a Noel a xerrar-li. 

 

És així com va arribar a la conclusió de parar-li una trampa. Aquesta consistia en posar 

una carta sobre una trampa per a rates, il·luminant-la de tal manera que el Pare Noel la 

veiés fora encendre els llums però no veiés la trampa. En Joan pensà que amb la cridòria 

es despertaria i ja tindria el Pare Noel. La seva joventut li impedia veure el dolor que 

patiria el seu interlocutor. També pensà que si funcionava el Pare Noel s’enduria la 

trampa amb ell i podria escapar-se, així que a més de comprar una trampa per a rates 

compraria cola de fuster per tal de retardar la fugida del Pare Noel. 

 



La nit del 24 de desembre, quan els seus pares dormien, ja tenia la trampa llesta. Al 

costat oposat de la taula del menjador, on hi havia la trampa, va col·locar una espelma, 

fent que quasi no es veiés la trampa però amb la claror justa per veure la carta. 

Confiava que l’espelma no es fondria a mitja nit. En Joan s’esforçà per no adormir-se 

però, al final, guanyà la son. 

 

En Joan no es despertà fins quan va sortir el sol. En despertà es disgustà quan no va 

veure el Pare Noel, però tampoc no va veure la carta. S’aixecà, decebut, i anà a berenar. 

La seva sorpresa va ser que no hi havia el berenar fet, com cada matí i va prosseguir a 

cridar la mare. No va rebre cap desposta. 

 

És va dir que devia estar dormida, i va anar cap a la seva habitació. Pel camí es topà 

amb l’arbre. 

 

Quin babau! Com es podia haver oblidat dels regals! Quasi va plorar quan va veure que 

l’únic que hi havia era un paper que deia: “He acompanyat el pare al metge. Mamà”. 

En Joan, a qui la mare li havia ensenyat el telèfon del metge, el va cridar. Es va 

sorprendre quan va sentir: 

- El teu pare està sent operat. S’ha danyat la mà en un accident domèstic. 

 

No va trigar en Joan a lligar caps, ja sabia qui era perfectament el Pare Noel, i no feia 

falta fer cap trampa per xerrar amb ell. 

 

Aquell dia va aprendre que intentar saber alguna cosa que no ens convé saber pot fer-

nos molt de mal. La pèrdua més gran d’en Joan aquell dia, desprès d’un tros de mà del 

seu pare, no van ser els regals sinó la il·lusió  pel Nadal.  

 
 


