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BRINDIS AL NADAL                                                             Rosa Dachs Peitiví 

1r premi Contes de Nadal (cat. Sènior) 

 

Amb el rerefons dels sorolls que omplen la quotidianitat de casa, en solitari, 

prenc entre les meves mans un petit embolcall lleument descolorit i amb les 

vores desgastades, però que després de molts anys encara guarda la nítida 

bellesa del dia que me’l varen entregar, i després d’obrir-lo i extreure del seu 

interior, i amb molt de compte, una sumptuosa bola de nadal vermella amb 

incrustacions de purpurina argentada, m’allunyo inconscient d’aquest món que 

m’envolta, per entrar dins la ingravidesa dels records que broten incontrolats i 

amb desfici de dins la caixa que he obert fa uns instants, mentre respiro 

profundament i omplo els pulmons de l’aire que engoleixo a grans glopades, 

que aflora atapeït de belles imatges que m’apropen al passat, i que esdevé, per 

uns instants, present quimèric.  

Escolto encara les paraules meloses de l’àvia quan em diposità sobre el palmell 

de la meva mà aquell regal, que vaig prendre amb molta cura i atenció. 

- Guarda-la i aprèn a estimar-la. Llegeix dins seu el valor de la vida, de la 

família, de tots aquells que passaran per la teva vida i dels instants que 

haureu compartit.   

I abans de col·locar-la a la branca més alta de l’arbre de Nadal, els meus ulls 

s’emmirallen sobre la seva superfície arrodonida, mentre l’aguanto emocionada 

entre els dits de les mans tremoloses, i sense apartar la mirada de l’àrea 

esfèrica, descobreixo, darrere el meu rostre reflectit que s’imprimeix imperfecte 

sobre la coberta lluent, la fesomia d’un infant amb els ulls il·lusionats, els llavis 

somrients i els llaços mig desnuats que pengen de les trenes polides i molt ben 

pentinades. Quan encara aquells mots ressonen insistents, tanco els ulls, i tal i 

com vaig fer molt anys enrere, seguint la invitació de la iaia, d’una llambregada 

sento el pessic punyent de la nostàlgia que em porta a viatjar lluny en el temps, 

sempre, però, prop de l’escalfor dels socs que cremen a la llar de foc, i darrere 

les vidrieres d’aquell menjador espaiós i assolellat, testimoni de la meva vida, 

fedatari dels Nadals que s’han succeït any rere any, i silent confident dels meus 

sentiments, que s’han alternat pels canvis que he viscut.  

Tranquil.la, sense escarafalls, em deixo endur, gaudint d’aquests instants 

privats, adverteixo el pes feixuc de la bola que aguanto amb les mans, perquè, 

fidel a l’encàrrec que em varen confiar, l’he sabut omplir de retalls de vida, 

escapcies que no vull oblidar perquè les porto impreses al cor, i ara, de mica en 

mica, els extrec del captiveri on els guardo amb molt d’afecte. 

Per celebrar el retrobament dels anys passats, que evoco amb parsimònia, alço 

la copa de cava i proposo un brindis als temps anteriors. Amb la companyia de 

tots els de casa, dels que som i dels que foren, segellem l’amor que ens uneix 

eternament i per sempre, amb aquell dringar de cristall.  



Ocupant les cadires que amb els anys han quedat buides, al voltant de la taula 

coberta amb unes estovalles blanques i brodades amb fil d’or, que trèiem del 

calaix del trinxant només durant les festes de Nadal, enceto una conversa, 

mentre ens miren amb franquesa els ulls somrients. M’omplo els narius de les 

aromes delatores que arribaven de la cuina estant, com avantcambra dels 

àpats que paladejava, i torno a assaborir cada mos que em servien seguint 

clàssic ritual, i com infant, prenc entre corredisses i esverament, d’una 

revolada, algun tall de torró o una neula trencadissa de les safates col·locades 

al bell mig de la taula, i llaminejo arrauxada els dolços que m’obsequiava un 

soc tosc i amable, rialler i golut, que de les escorries que li oferíem, amatent, en 

treia valuosos presents, entre cops, garrotades i oracions escurçades pel 

neguit que ens corsecava, davant un nen Jesús somrient.   

M’estintolo reconfortada per revalidar el xivarri dels menuts, els seus xisclets 

d’il·lusió, els seus crits de joia i l’enraonadissa dels adults eclipsada per la 

cantarella espontània de les nadales memoritzades a escola, quan el fred que 

s’ensenyoria pels carrers, que s’amagava darrere els portals de les cases, i 

entelava els vidres de les finestres, per reflectir imprecís els fanals encesos i 

els llums de Nadal que colgaven els carrers, i que jo mirava enlluernada, 

bocabadada, com si es tractés d’un sortilegi, ens empenyia dins a casa per 

gaudir d’aquelles festes confortablement, a recer de la família. 

Mentre ressegueixo amb els meus dits emocionats els dibuixos esgrafiats amb 

delicadesa sobre el vermell atrevit d’aquella bola, em decideixo a situar-la en el 

seu lloc preferent a l’arbre de Nadal. 

Quan alço el braç, sento la pressió confortable d’unes mans petites i tendres 

que em rodegen la cintura, denoto l’escalfor d’un cos menut que busca la 

protecció de la mare. Me’l miro entendrida, i ens creuem la mirada sense 

intercanviar cap mot. En silenci m’ajupo i la meva cara queda davant el seu 

rostre que em mira intrigat, i còmplice alhora d’una confidència que li sabré 

traspassar, perquè jo tenia la mateixa edat quan me l’entregaren, i potser ara, 

és el moment de dipositar el testimoni, amb les mateixes paraules que vaig 

escoltar anys enrere, sense entendre-les del tot, però que amb el temps han 

pres rellevància.  

Sobre les seves mans menudes diposito amb molt de compte aquella bola de 

nadal, una bola vermella amb incrustacions de purpurina argentada, mentre 

pronuncio els mateixos mots i observo els nostres perfils que es difuminen, 

davant el rostre de la iaia i les fotografies dels pares que mai vaig conèixer i 

que omplen aquell receptacle.   

- Guarda-la i aprèn a estimar-la. Llegeix dins seu el valor de la vida, de la 

família, de tots aquells que passaran per la teva vida i dels instants que 

haureu compartit.   

Em mira sorprès, igual com vaig fer jo en el seu moment, però sé del cert que 

ell serà capaç d’omplir amb serenor el buit de la bola amb petits fragments de 



vida, i que en silenci i amb el temps serà digne successor d’una tradició, amb el 

desig que ressoni alegre i reposada a les seves mans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER NADAL, UN BON TIBERI RESIDENCIAL          Martí Casal Pelegrí 

2n premi Contes de Nadal (cat. Sènior) 

 

—Llamàntols, cloïsses, bous de mar, llagostins i ostres franceses amb 

cava Brut Nature! 

—Verge Santíssima, amb el delit que jo sento per les ostres franceses! Fa 

més de cinc anys que no les tasto. Què dic? Cinc? I deu també! Ai, quants 

anys de maleïda misèria!—es lamentava en Quim—. I digues, amic meu, què 

més has vist a la cuina de la residència? 

—Durant tot el dia han estat bullint una sopa de peix a la “marsellesa” de 

les que desperta el dimoni i totes les seves temptacions –li explicava el 

Roger—. Croquetes de txangurro i foie gras d’ànec de Girona pels 

minientrepans i mil delícies més per treure el ventre de penes! Sé que m’ho 

havies dit, però em costava de creure. Tens raó, ens ha tocat la Grossa sense 

jugar-hi. Cantar de franc al recital de la residència serà sens dubte el millor 

regal pels nostres desnerits estómacs.  

—Però hem de ser ràpids –va advertir-li el Quim—. Aquests vells són més 

llestos que la fam. No coneixen la vergonya ni la compassió. Just després de la 

tercera cançó i abans que la directora acabi amb el seu discurs nadalenc hem 

de córrer cap a les taules, o no tastarem més que el pa amb tomàquet i les 

gràcies per haver tocat com els àngels. Ja és el meu tercer any en aquest 

lliurament de “Contes Nadalencs a la Residència” i t’asseguro que se les 

pesquen totes: un que s’aixeca a fer un pipí perquè la incontinència, l’altre que 

s’havia oblidat les pastilles del sucre a l’habitació, la iaia que ha de trucar la 

seva néta perquè se’n va a dormir aviat... I ja s’han perdut, per un casual, a mig 

camí, just davant de la taula parada i, és clar, havien de comprovar que el 

cuiner no s’hagués excedit amb la sal. Per cert, has fet el que t’he dit? 

—No pateixis. La iaia Maria m’ho ha confirmat aquest matí mentre la 

pentinava. Farà massapans i carquinyolis que anirà repartint mentre es lliuren 

els premis. S’atiparan com un lladre i a l’hora del sopar faran llufa, i tot el tiberi 

serà per nosaltres! 

—Això espero, perquè l’any passat amb prou feines vaig tastar les 

sobralles i estic tip del menú del menjador social. No és que em queixi, però... 

Qui no somia amb unes bones viandes nadalenques? 

—Jo penso emportar-me un parell de carmanyoles buides, per Nadal i 

Sant Esteve. 

Així d’entusiasmats estaven el Quim i el Roger, dos aturats de llarga 

durada que acabaren desnonats i esdevenint dos sense sostre més de la 

ciutat. Sortosament, la Fundació Bonanit els havia acollit al seu alberg. Podien 

dutxar-se, menjar àpats calents i fins i tot tornar a tenir alguna petita feina. El 

Roger, que havia estat un perruquer de barri molt apreciat per la seva clientela, 

ara pentinava les ancianes de dues residències adherides a la Fundació, on el 

Quim col·laborava de cambrer. S’havien conegut a les vesprades del “Bingo” 

dels dissabtes, on el Quim cantava els números del bombo. Ara, aprofitant els 

seus coneixements musicals, s’havien ofert a actuar al tradicional certamen 



literari nadalenc. Bé, també hi havia contribuït la bona fama que portava el 

tiberi posterior al lliurament dels premis.  

Aquella nit de Nadal feia un fred que aixecava les pedres, malgrat que a la 

sala d’actes, amb la calefacció a tota pastilla, ningú ho hauria dit. Tots els 

ancians i ancianes s’havien mudat per a l’ocasió. El senyor Ramon, que se les 

donava d’excel·lent rapsode, recitaria els poemes al ritme de la guitarra del 

Quim. L’Oriol els acompanyaria amb la simbomba, per donar més ambient 

nadalenc. Rere les cortines de vellut se sentia la fressa dels cambrers, que no 

havien parat de servir plats en tota l’estona. La flaire del menjar s’havia anat 

colant a poc a poc per les petites escletxes d’aire que quedaven entre la galeria 

i aquelles cortines, ja una mica tronades. 

—A ritme de vals, un tres per quatre! –li recordava el Quim, enmig dels 

assajos previs. 

—Disculpa, Roger. És aquest apetit irresistible que m’empeny a accelerar 

el tempo. 

Però el llarg discurs de la directora de la residència, seguit de les 

inacabables “quatre paraules” d’agraïment del senyor Nicolau Prim, 

patrocinador i mecenes del certamen, foren massa per a uns budells que 

darrerament no havien paït poca cosa més que bullits i sopes enganyapobres. 

A la segona estrofa del rapsode, el Quim va passar de l’andante al moderato. 

El Roger, per no descompassar-se, seguí fidel a aquell nou ritme amb la 

simbomba, i el senyor Ramon recitava el sonet del tercer premi, deixant 

paraules a mig dir, embullant i ometent els versos, de manera que ningú 

entenia les raons que havien seduït el jurat per triar aquelles rimes tan 

estranyes. 

“I la nit de Nadal/ deixa entrar una diada/ de torrons cava i sobretaula A 

cada esguard un raig d’il·lusió/ que no ens maqui els fons sonor/ que ens 

il·lumina la fredor/ I el silenci...”  

—Apa, apa! Abans enllestim, més aviat tastarem els llamàntols –barrinava 

el Roger. 

La presentadora prosseguia elogiant les dots del rapsode, davant 

l’estupefacció dels assistents. Molts es cruspien el massapà amb avidesa, per 

combatre l’incipient neguit instal·lat a la sala. La dona va fer una pausa per 

parlar de la trajectòria del segon guardonat, però el Roger ho interpretà com el 

seu torn, i va començar a rascar la guitarra a ritme de xarleston. El senyor 

Ramon no volia quedar-se enrere. Tampoc no volia sentir els posteriors retrets 

de la seva muller, dient-li que la culpa era d’aquella dentadura postissa mal 

adherida. Ell, que havia estat campió d’embarbussaments a l’escola, on s’havia 

vist! Agafà el full del revés. Ni llegia, intuïa, inventava “Fum, fum, fum, 

...pastorets mireu el camp/n’és nat...un dimoni escuat...cuat cuat../Sentiu tanta 

gatzara...ara...ara”. Els ancians, excitats, endrapaven els massapans amb més 

delit. Allò era formidable. La safata de la iaia Maria estava gairebé buida. Quin 

èxit! El jurat escoltava atònit. La directora no se’n sabia avenir, però com el 

senyor Nicolau Prim aplaudia eufòric, s’abstingué de fer cap insinuació. Bé, ja 

se sap, qui paga, mana. I si algú estava gaudint d’aquella vetllada literària 

nadalenca era el seu mecenes.  

—Visca, visca! Quin ritme aquests músics! Tots a ballar! 



—Per suposat, senyor Nicolau, però no abans de lliurar el primer premi! 

Alguns dels ancians ja havien començat a posar-se drets, els llavis del 

rapsode tan sols es limitaven a taral·lejar quatre síl·labes comptades. Pocs 

eren aquells que no tenien ganes de gresca. “Crec que he vist passar el Pare 

Noel”, va cridar una anciana. “Sí, anava muntat a sobre de l’estel de Nadal”, li 

responia un altre avi. La senyora Conxita va començar a donar voltes i voltes i 

el senyor Ramon va llençar aquella maleïda dentadura postissa, que li havia 

avançat de regal de Nadal la seva muller, pels aires. “Estic tip que se 

m’enganxi el massapà”. “Sí, sí, jo en vull més...” 

Enmig d’aquella sobtada disbauxa, la directora de la residència va cloure 

l’acte com bonament va poder. El Roger va voler tastar un massapà. Tant li era 

si li treia una mica la gana. Tampoc no es tractava de fer un lleig a la seva 

apreciada clienta. Mai, en tota la seva vida, s’ho havia passat tan bé per la Nit 

de Nadal. Ni tan sols quan de petit feia cagar el tió.  

S’obriren les cortines. Els escamarlans ballaven flamenc i les cloïsses 

feien de castanyoles. A l’altra banda del bol del ponx, les ostres franceses, més 

refinades, cantaven al seu temps el “Non, je ne regrette rient”, però de sota de 

la taula va aparèixer el dimoni, empipat perquè era Nadal i ningú no l’havia 

convidat. Totes aquestes visions tan insòlites i altres cregueren tenir els 

ancians de la residència. Ells i tothom que havia menjat els deliciosos 

massapans de la iaia Maria.  

L’anciana va haver de reconèixer que darrerament no hi tocava a estones, 

fins al punt de veure’s forçada a confessar que potser havia confós la xocolata 

amb les boles de càmfora.  

—Ja sé que no s’assemblen gens, però com tenen un aspecte molt 

semblant als anissos, Déu no vulgui que inconscientment les hagi associat amb 

els dolços dels massapans. Darrerament oblido moltes coses... Sí, ja sé que les 

tenen prohibides, però no he trobat desodorant més eficaç per no empudegar a 

vella –s’excusava l’anciana, molt desolada, en veure molts dels seus companys 

desfilant a sobre de les lliteres, camí cap a les ambulàncies. 

—Per què es pensa que prohibim precisament aquestes coses? –la 

renyava la directora—. Tot el geriàtric s’ha intoxicat! I la xocolata... d’on l’ha 

tret? No em negarà que està a la llista dels menjars d’ús restringit. 

—Guaitin!, les boles de càmfora eren per encetar a la calaixera –va dir un 

dels infermers que tornava de fer una inspecció preventiva a les habitacions. 

—Sort, llavors ha estat la xocolata! –va sospirar alleugerida la senyora 

Maria. 

—Impossible! Segueixin buscant –manava irascible, la directora. 

Quan el Quim i l’Oriol es van despertar ja era Nadal. No entenien res. No 

eren als llits de l’alberg sinó a una sala desconeguda, on regnava un ambient 

molt silenciós. 

La senyora Maria els observava, amb un somrís de complicitat. No havia 

estat la xocolata, és clar que no, sinó la rajola d′haixix que ella havia fos 

acuradament amb el sucre i les ametlles. Aquella rajola que el Roger solia 

amagar d’esquitllentes, quan creia que ella no se n’adonava, entre els rul·los i 

la laca. La comprava per revendre entre els interns de l’alberg, per treure uns 



calerons extres, a un amic seu que feia poc que havia sortit de la presó i tenia 

certs contactes.  

—Ho sento, se’m va anar la mà. Jo només volia posar la gent contenta –

els anava explicant l’anciana—. Les residències per Nadal són un magatzem 

de vells amb els dies comptats que destil·len la melangia dels temps passats. 

Aquests dies m’entristeixo tant que no els puc suportar. Vaig creure que una 

miqueta de gresca no ens aniria malament. 

—Així, vostè sabia que no era xocolata...?, vull dir... de la feta amb cacau 

–va voler saber el Roger. 

—Escolta, maco. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per 

consell, i una servidora ja ha superat la vuitantena! Em sap greu, però haureu 

d’esperar un any més per atipar-vos. Bé, això si la junta directiva no decideix 

suspendre definitivament el tiberi del certamen. 

—I llavors? –va fer una pausa, pensant alguna cosa—. Però vostè va 

menjar-ne uns quants, diria que tres o quatre, i no s’ha intoxicat gens ni mica? 

—Aquest jovent... Sempre pecant d’ingenuïtat! Bé, no tothom ha tingut a 

la vida l’ocasió d’adquirir la mateixa tolerància —va deixar anar—. Ai! Ara que 

hi penso, voldreu sopa de peix? Us he dut un termo de dos litres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOL DE NADAL                                                                   Etna Miró Escobar 

1r premi Contes de Nadal (cat. Júnior) 

 

Sempre s’havia assegut davant meu durant el dinar de Nadal. Cada cop que 

alçava la mirada, la veia allà, menjant els galets amb deliri o sucant el pa a la 

salsa del pollastre.  

Aquest Nadal serà el primer en què alçaré la vista i no hi serà, en què no fruirà 

d’un dels seus dies preferits. No podré felicitar-li les festes amb dos petons a 

cadascuna de les seves galtones rosades, ni donar-li el regal que tenia pensat, 

ni fer-li, tot seguit, pessigolles. Ja no. Sí; aquest any serà el primer Nadal, i no 

pas l’últim, sense ella.  

Tot i això, els pares s’han encaparrat, tant sí com no, a celebrar aquestes 

festes sense l’Emma. La mare, ahir, va comprar el pollastre al mateix lloc de 

sempre i, com cada any, ha invitat tota la família, també com sempre. Quan 

veig aquestes coses, em sembla com si només jo em trobés buida, com si 

només jo la trobés a faltar. Els pares han decidit fer com si no res. A taula, la 

seva cadira l’ocuparé jo. Els seus coberts de plata els empraré jo i jo em 

menjaré el darrer tall de pernil que ella sempre es menjava... No vull celebrar 

aquest Nadal sense la meva germana petita! No, sense aquell petit estel que 

guarnia totes les festes. No, sense aquella endimoniada criatura que corria 

passadís amunt i passadís avall disfressada de fada madrina. 

Quan avui he vist l’àpat, preparat per aquest migdia, m’ha trasbalsat una 

sensació de vacuïtat immensa, com una mena de dolor que mai podrà ésser 

soterrat. Del llindar de la porta de la cuina estant, he vist la mare que feinejava i 

m’he posat a plorar; a vessar llàgrimes com ho fan les noies grans: sense 

somiquejar, sense vergonya, amb la pena espurnejant a la cara. Llavors, m’han 

entrat ganes d’agafar el maleït pollastre i llençar-lo per la finestra, ganes que 

l’aparent alegria que regna per aquestes festes se’n vagi en orris. I he cridat 

que era el primer Nadal sense l’Emma, i que, en comptes d’enyorar-la, pareixia 

que la volguéssim oblidar. Aleshores, la mare s’ha girat i s’ha quedat muda, i jo 

he reaccionat tirant a terra el paquet de galets que tenia preparat. Ara, ho sento 

i em sap greu haver-ho fet, però m’ha sortit del cor... 

Per més inri, a l’institut, com a deures, ens han posat una redacció sobre les 

nostres vacances de Nadal. Li he intentat explicar a la professora que no volia 

fer-la, però ella ha insistit tant que em faria bé que, al final, l’he feta. Això sí, l’he 

enllestida en cinc minuts justos i diu:  

«Aquest Nadal és fastigós. Mentre que tothom menja galets i torrons, hi ha gent 

estimada que no hi és. No ho puc comprendre i, tot plegat, em fa venir 

basques, i aquesta redacció, també. I ja està, no vull escriure més perquè no 

en tinc ganes. I no vull cantar nadales ni vull regals».  



Nosaltres vivim en un àtic. I, cada cop que trepitjo la terrassa, em ressona el 

crit que féu l’Emma abans de precipitar-s’hi. Només volia arranjar una flor que 

estava mal posada. Sense encomanar-se a ningú, s’hi va enfilar i un mal pas 

se la va endur cap avall. Quina crueltat més gran! L’últim que la meva 

germaneta em digué va ser que callés perquè les seves nines estaven 

concentrades fent deures. M’ho va dir tota seriosa... seriosa... seriosa... 

Després, ja no estava ni seriosa ni no seriosa: simplement, no hi era. 

*     *     * 

Quan ella va morir, uns dies més tard, vaig haver de tornar a l’institut. Tots els 

meus companys em compadien amb la mirada, però jo no necessitava llur 

planyívola compassió. Només em calia l’Emma, la meva Emmeta, com jo li 

deia, tan dolça i tan petita, tan fràgil i tan valenta, tan delicada i tan eixerida; la 

meva Emmeta, que jugava amb nines i deia que li picaven les mitges de llana 

quan se les posava.  

La tutora ens cridà un migdia. Els pares se la van escoltar molt atentament 

mentre jo em limitava a mirar com les busques del rellotge corrien per la seva 

làmina rodona. Enmig de la conversa, sentí que em deien: «Judith, que ens 

escoltes?» I, d’esma, jo vaig respondre que sí, però sense apartar la mirada del 

rellotge. I tic-tac, tic-tac, tic-tac...  

―Entenc que la situació familiar que vostès estan vivint és difícil. No obstant 

això, la Judith no pot perdre el ritme del curs. Les teves notes, Judith, han 

davallat i ja no participes a classe ni et mostres receptiva amb els teus 

companys. Crec que la teva actitud ha de canviar... 

La meva actitud... Les meves notes... La meva participació a classe... Segur 

que a la meva tutora no se li havia mort la germaneta petita! Què han de dir 

uns i uns altres sobre les meves notes?  

Més tard, els pares em portàrem a un psicòleg. Era un senyor, amb cara de 

llepar llimones, que cobrava una petita fortuna per dir-me, alhora, que estava 

bé que no volgués oblidar l’Emma, però que havia de fer vida sense ella. Com 

es podia entendre aquell galimaties? Un dia, recordo, em va confessar 

literalment:  

―Judith, crec que estàs utilitzant la mort de la teva germana com a excusa per 

a tancar-te dins teu i no fer l’esforç d’enterrar la pena. Has de fer la teva vida 

normal i seguir endavant perquè...  

Vet ací! La mateixa cantarella que tothom!... Creuen que ho saben tot sobre 

mi... Creuen que sóc una malcriada... Creuen que en falta un bull... Per què no 

em deixen tranquil·la, d’una vegada? Vull estar trista! Vull continuar enfadada 

amb tot i amb tothom! 

*     *     * 



Una tarda, em vaig adonar que havien anat desaparegut les fotografies que 

teníem, a casa, de la meva germana. Molt enutjada, obrí la porta de l’estudi 

dels meus progenitors i vaig començar a cridar, esveradíssima:  

―On és la foto de Menorca que teníem amb l’Emma? Què n’heu fet?  

Els pares es van mirar i la mare, en to seré, començà a explicar-me que era 

una teràpia que els havien recomanat perquè, de mica en mica, ens anéssim 

traient el patiment que ens afligia, que ja tindríem temps, més endavant, de 

recuperar-les.  

―Però se us ha girat el cervell o què? Penseu que traient les fotografies 

oblidaré l’Emma? Torneu-me les fotos de la meva germana! Si no les voleu 

aquí, deixeu-me-les tenir a la meva habitació! Són també meves i no teniu dret 

a amagar-me-les! Amb tanta teràpia, sembleu mosques vironeres!  

*     *     * 

I aquí estic avui, 25 de desembre, el primer sense l’Emmeta. En el dinar, amb 

els tiets i els avis, han sortit tots els temes possibles per evitar el de l’Emma. Hi 

ha hagut, com de costum, elogis pel menjar i, fins i tot, algun apocat somriure.  

―M’encanten aquest galets, Núria... ―ha començat a dir, per enèsima vegada, 

la tieta. Jo ja no he pogut més i l’he interrompuda:  

―A l’Emma també li agradaven aquests galets ―les meves paraules han tingut 

la virtut de fer el silenci i m’ha semblat com si tothom se sentís avergonyit. 

―Qui vol repetir de galets? ―ha volgut salvar, al capdavall, la situació la mare.  

―Jo no vull res més! ―he respòs amb vehemència― i m’he alçat de taula, i 

m’he tancat a la meva habitació. Mai en sortiré, mai aconseguiran que oblidi 

l’Emma!  

*     *     * 

―Emma! Emmeta! Torna! ―li dic, veient-la just al meu davant, amb aspecte 

angelical, somriure condescendent i aura d’innocència.   

―No puc tornar, encara que m’agradaria molt per poder jugar plegades. 

Hauràs d’aprendre a viure sense mi… ―la seva veu sona irreal.  

―Però jo no vull oblidar-te! Tothom ho ha fet menys jo! Jo no et vull oblidar, 

Emmeta! ―crido com si m’hi anés la vida.  

―No ets justa amb la família, Judith. Ells, potser, han intentat soterrar massa el 

record, però tu has de començar a entendre que jo no tornaré. No cal que 

m’oblidis, no ho desitjo pas. Mes, temps a venir, ja veuràs com tota aquesta 

ràbia que, ara, sents s’anirà transformant en tendresa vers les nostres 

vivències. Aquestes festes han estat dures, ho sé. Tanmateix, t’hi acostumaràs 

i trobaràs noves persones que t’alleujaran el buit que t’he deixat… No ploris, no 



ploris ―m’abraça quan jo començo a somiquejar―. Creu-me, el dolor que 

sents minvarà i jo sempre seré amb tu. Sempre. I quan ja no et faci mal 

recordar-me, també seré present en cada segon de la teva vida, que serà 

meravellosa. T’estimo.  

De sobte, em desperto. Panteixant, m’aixeco del llit, encara dubtosa de la 

irrealitat del meu somni. L’Emmeta estava allà, abraçant-me, i ara ja no hi és… 

Enfonso el cap entre les mans i sols sento, altre cop, la buidor de la solitud…  

Emperò m’adono que, per primer cop, en evocar-la, no sento tristor ni ràbia. 

Més aviat, fortuna de mantenir viu el seu record. És un començament tímid, 

ben cert. Però, malgrat tot, un començament.  

I, llavors, surto de l’habitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un Nadal infal·lible                                                      Aina Casal Pelegrí 

2n premi Contes de Nadal (cat. Júnior) 

 

La Roser ultimava acuradament tots els preparatius per commemorar un 

Nadal perfecte. Havia repassat la llista, més llarga que la carta als Reis de les 

germanetes dels pobres, infinitat de vegades. Nadal només és un cop a l’any i 

sabia que qualsevol petita pífia podia esguerrar una festa tan entranyable. 

Va fer una darrera ullada a la casa: les llums de l’arbre de Nadal amb els 

adorns de paper maixé, els paquets de regals sota l’arbre, les noves copes de 

policarbonat perfectament disposades, els canapès sobre la taula, les 

nadales...  

Sí, tot semblava correcte. Els llums LED ecològics, cent per cent segurs, 

no patien cap mena de rescalfament. Les boles roges de paper maixé els feren 

prou peça. Regalaria una gorra de llana i uns guants a tothom; res de bufandes 

que escanyen el coll, ni cap objecte tallant que es pogués trencar en el moment 

menys pensat. El policarbonat prometia ser cent per cent resistent a les 

caigudes. Les olives amb pinyol s’havien quedat dins el rebost i les gambes ja 

estaven totalment pelades. La data de caducitat de totes les viandes estava 

escrupolosament verificada. Les salses susceptibles de fer-se malbé també 

s’havien eliminat del menú i substituït per altres, que malgrat ser no tan bones, 

resistien millor els canvis de temperatura. Finalment, va repassar la lletra de les 

cançons seleccionades i cap d’elles suscitava nostàlgia pels temps passats.  

Efectivament, tot estava al punt per commemorar un Nadal perfecte, 

cent per cent segur. Així ho creia la Roser amb plena convicció. No era ni de 

bon tros que ella fos una maniàtica de l’ordre i la neteja amb una fòbia 

declarada contra els accidents casolans. Allò eren dades de l’estudi “Riscos i 

accidentalitat a les llars catalanes” on es reflectia que una de cada quatre 

persones entrevistades reconeixia que, en alguna ocasió, havia regalat 

objectes no homologats per la Comissió Europea.  

Entre els accidents domèstics més comuns per Nadal, un disset per cent 

eren deguts a intoxicacions alimentàries. Així que va tornar a repassar 

mentalment el menú per quedar-se més tranquil·la i no va trobar cap menjar 

que no hagués bullit, congelat o desinfectat amb dues gotetes de lleixiu. 

Les ennuegades amb aliments sumaven un vint per cent més, però això 

ja ho tenia prou controlat amb les olives dins el rebost, les gambes pelades, la 

crema de marisc perfectament tamisada i aquella mousse de nero que es 

desfeia a la boca. Fins i tot havia prescindit del torró d’Alacant i només en 

serviria de Xixona o de massapà. El de crema cremada l’havia tret al darrer 

moment perquè els ous solien jugar males passades.  

Però aquell percentatge del quinze per cent de cops i contusions 

provocades per un familiar no deixava de sorprendre la Roser. Molts conflictes 

familiars afloren per Nadal: les enveges entre germans (per sort ella era filla 

única, però el Josep tenia tres germans) i les gelosies latents que s’han anat 



acumulat en el decurs de l’any (com la seva cunyada vers ella, ves, que no 

podia suportar que ella estigués més prima i amb menys arrugues malgrat tenir 

vuit anys més), les tensions de la parella (sobretot la seva, que no la recolzava 

gens en aquella mena de mesures preventives) i com no, els retrets de la 

sogra, sempre amb la forquilla a punt per punxar. Ai! Les forquilles! Com no hi 

havia pensat? Posaria uns petits escuradents decorats amb un arbret de Nadal 

a la punta. Encara recordava el mal que li va fer la cunyada quan per error, i 

perquè s’havia engolit ella soleta dues ampolles del cava bo, li va clavar la 

forquilla al dit petit pensant que era una salsitxa. Ja, sopars de duro a ella! Ni 

que servís farda en un àpat tan emblemàtic! O pretenia insinuar-li allò 

precisament? Uf! Francament entraven ganes de fúmer-li un bon cop de puny 

als morros perfilats amb Botox. Ara entenia allò del quinze per cent de cops i 

contusions provocades per un familiar! I després de recomptar les ocasions en 

què s’havia reprimit encara li semblà un percentatge massa baix.  

Així que, a fi de crear un ambient més càlid i harmoniós, va passar del 

“desembre congelat”, “les dotze van tocant” i “el dimoni escuat” i va baixar 

d’Internet un paquet de “música per calmar la ment i deixar de pensar”.  

–En tindrem prou amb una ampolla de cava, reina?  

–He preparat una sangria sense alcohol amb una recepta de vegetarians 

que lliga molt amb els entrants –va respondre-li la Roser–. Josep, la teva 

germana es posa molt insuportable si beu massa i jo vull la festa en pau. 

–D’acord, tu manes... Però sàpigues que llavors hauràs d’aguantar tots 

els comentaris del sommelier del meu germà Albert. 

La Roser va fer veure que no l’havia escoltat i el Josep, que només tenia 

ganes de fruir d’una Nit de Nadal amb la seva família, no va voler posar més 

llenya al foc. Bé, en el sentit figurat, perquè aquella nit la xemeneia estaria ben 

apagada, i no perquè esperessin que el Pare Noel els visités a mitja nit, sinó 

per qüestions de seguretat màxima. 

–He comprat sabatilles per a tots. 

–La meva germana no es traurà les sabates de taló, ni que la matis. 

–L’any passat em va ratllar tot el parquet i a més, tu saps quants 

microbis podrien entrar del carrer? La Cuca encara no té totes les vacunes. 

Fins passat Reis no li posen la parvovirosi, hepatitis i leptospirosi... A veure què 

diu la Cristina de tot plegat! O voldrà ser ella la responsable de la mort d’un 

cadell que no està immunitzat? Ella adora els gossos. 

–Doncs ho farà per la Cuca, perquè per altres raons, no sé jo... 

Les setmanes, dies i hores incomptables de preparacions per a la 

vetllada de Nadal havien sorgit el seu bon efecte. El Josep i la Roser havien 

pogut, a la fi, gaudir d’un sopar familiar, amb l’intercanvi habitual de regals 

sense cap mena d’incidents, contra tots els pronòstics del cinquanta-dos per 

cent d’accidents casolans per Nadal. I això que la Roser s’havia estat de dir 

quelcom no gaire agradable sobre la polsera del “tot a cent” que li havia regalat 

la garrepa de la seva sogra. I a allò “d’un detall de no res, reina. La intenció és 



el que compta”, li hauria respòs ella amb... “I una merda! Bé te’ls gastes en tu i 

la teva filla”. 

–Estic esgotada, surto a treure la bossa d’escombraries i marxo cap al llit 

–va dir la Roser al Josep. 

–Tot estava deliciós. Ha estat una nit formidable, i cal que reconegui que 

gràcies a tu. Tot i que per un altre any tampoc cal fer un gra massa. T’adones 

com la majoria d’accidents casolans no passen justament perquè sigui Nadal? 

Això de les estadístiques sempre ho manipulen al seu gust –li anava explicant 

el Josep mentre posava els plats al rentavaixelles. 

La Roser va obrir la porta del pàrquing amb la brossa. Va canviar-se de 

sabates i es va dirigir cap al contenidor. Però aquella tarda, al contrari de les 

tres-centes seixanta-quatre altres restants de l’any, i justament perquè estava 

molt atribolada amb el sopar de Nadal, la Roser s’havia oblidat de treure el glaç 

que solia concentrar-se a la rampa del pàrquing. Va posar un peu a sobre 

d’una clapa de gel i la sabata va patinar-li de tal mode que va sortir tota ella 

empesa rampa avall, sense poder evitar una bona culada. La bossa va saltar 

pels aires i amb la caiguda posterior es va esberlar com una magrana. La 

llauna del tomàquet oberta va clavar-se-li just a la punta del nas. No podia 

aixecar-se, la cama dreta li feia tant mal que sospitava tenir algun os trencat, 

però sense saber precisar quin de tots plegats. El nas va començar a rajar-li 

sang. La Roser no es sabia avenir. 

–Josep, Josep! –va cridar enfurismada–. Qui deia que els accidents 

casolans no passaven per Nadal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN PONT DE MORT BLAVA                                       Xavier Jiménez Montero 

1r premi Poemes de mar 

 

No miris, pare, les imatges en el vell televisor. 

Que avui sóc jo el del bes de mort 

en sorres d'una platja estranya, 

presència buida i estrangera, 

frontera enllà de les fronteres, 

una pell muda com la meva, 

dreceres negres com les meves, 

i el pes al cor de les mateixes i maleïdes esperances. 

Secret llenguatge aquí esculpit 

pel pes del vent i el cicle etern de les marees. 

Que en despertar no he despertat, 

que tot és mar i res no és mar, 

que el somni de la llibertat 

m'ha arrabassat, cruel, la vida. 

Massa insultant la veritat, massa roent l’insult final, 

aixeca els ulls, puja'ls al cel, no miris, pare. 

 

Però tanmateix, si ja m'has vist, 

no li diguessis re a la mare. 

Quan els seus ulls cecs et preguntin 

explica-li que ja us he escrit, 

inventa't sostres de tendresa 

per descriure la mentida que em suplanta. 

I digues-li que ha anat tot bé, 

que un braç de mar m'ha renovat 

i arrelo avui en aquesta riba, 

on tot és clar i tot és honest i hospitalari, 



on la gent és agradable i ningú no és un nouvingut. 

On l'ajudar és una virtut, 

i es valora la fortuna de tenir totes les guerres 

(la nostra guerra, cada dia, cada dia...) 

ben llunyanes. 

Que aquí no em falten els diners per comprar pa, 

que visc en una casa nova, ferma i blanca, 

que hi posa el meu nom a la porta, 

i neixen flors del seu perfum a la façana. 

Que he fet una colla d'amics, 

amb els companys i les companyes de viatge, 

i els diumenges ens reunim 

i recordem les formes de les vostres veus, 

i l'ombra fresca dels racons de nits i cambres. 

 

Explica-li que heu de lluitar,  

que aquesta lluita mai s'acaba, 

que el meu vaixell no es va enfonsar, 

que en cada còdol del camí us trobo a faltar. 

Fes-ho en el nom del meu amor, 

fes-ho per mor del seu enyor, 

fes-ho, a la fi, per maleir el podrit destí, 

pel somriure de la fita aconseguida, 

per l'orgull nascut del dol de les entranyes. 

Fes-ho per mi, per no sentir, 

per no desfer en plors llit i nit, 

per desterrar lluny el propòsit d'amagar-me. 



MARINA D’UN NAUFRAGI                                                    Jaume Calatayud Ventura     

2n premi Poemes de mar                                                                        

                                                                                                                                                          

Blaus d'afonament i d'inversemblança.  

 

Verdosos de fiasco i malaventura.  

 

Grisos d'enyorança i de terbolesa.  

 

Ocres de desesma i renunciació.  

 

 

 

Desfermada l'àncora de la consciència  

 

-presa la cadena pel rovell dels anys-  

 

ets un vaixell orfe que va a la deriva  

 

desguarnit de brúixola, cartes i quadern.  

 

Onades d'oblit enaigüen les senyes  

 

de fets i de rostres, d'afectes i zels.  

 

Vesànics corrents que tot ho arrosseguen  

 

mixturen, caòtics, passat i present.  

 

 

 

Sens que t'adonessis del seu faïment,  

 

amb la subtilesa de les traïcions,  

 

una boira mòrbida, anihiladora,  

 

que anava obscurint paisatges i rutes,  

 

esllanguint el fons de la perspectiva,  

 

frustrant avinences de veles i vents,  

 

va acabar amarant-te la biografia  

 

i esfumant-te els trets de la identitat.  

 

 



 
Més enllà, l'absència, l'esplín, l'estupor...  

 

Als fondals perduts de la desmemòria  

 

ni hi ha referències dels avaraments  

 

ni encuny d'epitafis per als mariners.  

 

Una melangia erma de membrances  

 

és una singlada envers el no res  

 

-de bucs i de nautes espoliats d'història  

 

no en saben els ports, no en parlen les gents.  

 

 

 

Camí de l'encall a una cala ignota  

 

cap alga amorosa t'embolcalla el casc.  

 

Has fet net, inerme, d'orles i d'empares.  

 

L'íntim temporal t'ha desmantellat.  

 

 

 

 

El pinzell dels déus fineix la marina:  

 

un cel embromat, una platja buida,  

 

petges d'un relat escrit a l'arena  

 

i al fons, naufragant, el traç d'un vaixell.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


