El dia de Reis
dels germans
Eva i Arnau i
un regal del
tot inesperat

Patrocina

Manel Cusachs i Corredor
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Els germans Eva i Arnau, de vuit i deu anys,
anaven a escola. Però, com cada any, quan s’acostaven les dates màgiques de Nadal, Cap d’Any i
Reis, tocava fer uns dies de vacances i era també
el temps que venia a visitar-los la tieta Clara, que
vivia molt lluny, estava jubilada d’una important
empresa d’Holanda, era molt simpàtica i els portava coses diferents de les d’aquí.
Pocs dies abans d’arribar Nadal, quan ja estaven
fent el pessebre, va sonar el mòbil de la mare.
—Digui? Amb qui parlo?
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—Teresa, soc la Clara i us truco per dir-vos
que aquest any no podré venir com cada any
a passar el Nadal, fins als Reis, amb vosaltres.
Em sap molt de greu.
—Per què? No has fallat mai i els nens t’esperen amb candeletes perquè els expliquis
contes..
—És que no em trobo bé de salut. La doctora
m’ha aconsellat fer repòs i no viatjar. Em sap
molt de greu, sobretot per l’Eva i l’Arnau.
—Segur que no pots venir encara que siguin
menys dies? Què et passa?
—La doctora diu que ja soc gran, que el cor
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el tinc delicat, que m’haig de prendre la vida
amb més calma i que el millor remei per al
meu esgotament és sobretot no estressar-me,
sortir a passejar, distreure’m..
—Però això ho pots fer aquí entre nosaltres.
Vols dir que em dius tota la veritat? Aquí et
cuidarem amb cotó fluix, ja ho saps.
—Sí, ho sé. Em sap greu sobretot pels nens,
però digues a l’Eva i l’Arnau que el regal de
Reis i del Papa Noel no els faltarà. Que ja he
fet la carta des d’Holanda.
—Ara no hi són però ja els ho diré. Cuida’t
molt i ja estarem en contacte. Molts petons!
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La carta als Reis de l’Eva i l’Arnau
Van passar els dies i per fi va arribar el final del desembre. Un desembre que, la veritat, no feia el fred d’anys enrere. Els dos germans ja havien fet la carta als Reis. L’Eva al
rei Baltasar i l’Arnau al rei ros. Demanaven, com sempre, poques coses perquè sabien que
els Reis tenien molta feina i molts nens
i nenes per visitar, i no en volien
abusar. També demanaven que la tieta Clara es posés
bé de salut.
A la carta de l’Eva deia: «Que la
tia Clara es posi bona aviat i ens
vingui a veure. Una bufanda i uns
guants. I per jugar, un patinet».
L’Arnau demanava, primer
que res, «Que tothom, petits
i grans, tingui salut i que no
hi hagi cap nen ni cap nena
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de tot el món sense tenir, cada dia, un plat a
taula, una escola i també un regal».
—Em sap greu que no vingui la tieta Clara,
que m’explicava contes abans d’anar a dormir
—va dir l’Eva—. Uns contes ben diferents dels
nostres. I en sap tant, d’explicar-los, que sembla que passin de veritat!
L’Arnau, en canvi, va recordar de la seva tia
les passejades i les converses que hi tenia:
—Deixava el mòbil a casa i anàvem caminant
tranquil·lament al Parc Municipal o al Passeig
Marítim i no parava d’explicar coses sobretot
de quan ella era petita, dels seus amics i amigues, dels jocs.. de quan a Mataró encara no hi
havia cotxes.
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La màgica nit de Reis
I van arribar el Nadal, l’Any Nou i, per fi, la
vigília de Reis. L’Eva i l’Arnau van anar a veure,
com cada any, amb un fanalet cadascun, la
Cavalcada a la plaça de Santa Anna, que estava plena de gent: pares i mares, avis i àvies,
oncles i tietes, nens i nenes.. molts amb fanalets. Quin goig que feien tant la plaça de Santa Anna com la Rambla i també la Riera!
—És el dia que hi ha més gent al carrer de
tot l’any! —va dir algú.
—Pel dia de les Santes a la nit a la platja a
veure els focs artificials encara n’hi ha més!
—el va retopar una mare. El cert és que no hi
cabia ni una agulla.
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L’Arnau va donar la carta al rei ros i l’Eva, a en Baltasar, el seu preferit.
Acabada la Cavalcada, van tornar cap a casa, a sopar. Ja eren les deu de
la nit però estaven ben desperts, nerviosos.. Es van rentar les dents, es van
posar el pijama, i a dormir de pet! Els va costar tancar els ulls pensant què
es trobarien l’endemà. «Ens hem portat prou bé? Els Reis, que tot ho saben, què ens portaran?», pensaven.
I finalment les parpelles s’anaven tancant fins que es van adormir del tot.
A la que van tocar les vuit del matí, l’Eva va despertar l’Arnau:
—Anem a veure què ens han portat. Vens?
I tant que sí que hi va anar! Corrents van arribar on hi havia tots els
paquets que portaven el nom de cadascun dels dos i un número.
L’Eva va agafar el seu primer paquet, el que duia el número 1. Sabeu què hi havia? Una cosa que no havia demanat però que li feia
molta falta: unes sabates com les que ella un dia va dir que li
agradaven molt. Que boniques que eren!
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L’Arnau va fer el mateix, i va obrir també el
seu paquet número 1. Sabeu què hi va trobar?
Doncs un sobre petit. Què hi deia dins el sobre? Doncs que hi havia un llibre, Les aventures de la colla dels valents al desert, que havia
demanat.

ulls tancats, i va palpar. I sabeu què hi va
trobar? Doncs una cosa tova, peluda i calenta
i que es bellugava. Sabeu què era? Ho voleu
saber?
L’Eva es va espantar una mica. Què era allò?
Ho voleu saber? Segur?
Va obrir els ulls i.. sabeu què hi havia? Doncs
una gosseta petita de pèl negre brillant com
la nit que li va llepar la cara.
Quina alegria!
L’Eva va agafar el segon paquet que deia
—Això sí que no m’ho esperava! —va dir l’Eva.
amb lletres ben grosses: TANCA ELS ULLS.
Feia temps que n’havia demanat un i ara ja
Va tancar els ulls i va agafar-lo. I.. era un pa- el tenia. I era per a ella. Per a ella i el seu
quet que es movia. Que estrany, oi? Va desfer germà, és clar! Però com ho sabien els Reis
el llaç i va obrir la capsa, que pesava una mica. que en volia un? No oblideu que són màgics i
Va ficar-hi una mà a dins, encara amb els
ho saben tot..

Un regal inesperat!
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Els dos germans van deixar el patinet, el
llibre, les sabates, les llaminadures i tota la
resta. Només veien aquell gosset, que de fet
era una gosseta, tan petita i simpàtica que no
parava de jugar amb ells. Els pares s’ho miraven complaents perquè veien que els seus fills
eren feliços.
—Però no té nom. Com li direm? Us agrada
que es digui Tro? —va dir el nen.
—No. Jo li posaria Baldufa —va fer la nena—
O potser no, tampoc.
Després de proposar molts noms tots plegats
—pares i fills— van decidir finalment que es
diria «Xispa»!

A la capsa de la gosseta hi havia un sobre
que deia: «D’aquí poques setmanes vindré. Ja
estic millor. Tinc moltes ganes de veure-us. Us
ha agradat el regal? Molts petons. La vostra
tia Clara».
—Que bé! —va dir l’Eva, i va afegir:— Coneixerà
a la Xispa i podrem anar a passejar amb ella.
Aquell any la Xispa va ser el regal inesperat
per a l’Eva i l’Arnau. S’havien portat molt bé
durant tot l’any i els Reis, bo i que no estava
a la carta ni de l’Eva ni a la de l’Arnau, sabien que era una cosa que els ompliria d’il·lusió.
I que eren prou responsables per cuidar-la,
alimentar-la i treure-la a passejar.
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Busca les 7
diferències

Pinta l’Eva,
l’Arnau i la
Xispa
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Patrocina:
Col.laboren:
C/ Sant Josep, 66
08302 Mataró
Tel. 93 757 83 83
www.finquescastella.com

C/ Barcelona, 19
08310 Argentona
Tel. 93 131 56 70
www.argentonadental.cat

Carrer Barcelona, 12-14, 3r
08301 Mataró
Tel. 937 904 994
www.clinicabadia.com

C/ Barcelona,13
08301 Mataró
Tel. 93 019 19 26
www.jugettos.com

Restaurant
McDonald’s
Mataró

R

Escola d’idiomes

La Riera, 13 - 15, 1r
08302 Mataró
Tel. 93 755 09 81

Via Europa, 181, local 3
08303 Mataró
Tel. 93 757 65 71

c/ Pintor Vicenç Puig, 2
08303 MATARÓ Camí del Mig
(davant ambulatori)
Centre Comercial Mataró Parc
08304 MATARÓ

Av. del Progrés, 51
Vilassar de Mar
Pol. Industrial Els Garrofers
Tel. 93 759 87 07
www.nel-vet-megastore.com

La Riera, 15, 1r 08302 Mataró
Tel. 93 755 09 81
Via Europa, 181, local 3
08303 Mataró
Tel. 93 757 65 71
www.inlinguamataro.com

C/ Montaña, 97
08304 Mataró
Tel. 93 128 30 85
www.kacha.es

C/ Sant Frances d’Assís 16, 1r
Mataró · Tel. 93 796 45 05
info@matfis.com
www.matfis.com

Pastisseria
Bomboneria

Sant Benet, 14
08302 MATARÓ
Tel. 93 757 44 96

