
 

 

 

 

Sota un sostre nevat 

Avui han començat les vacances de Nadal i en Jordi està molt il·lusionat. Com 

és tradició, en aquestes dates, ja té la carta als Reis feta. Fa tres anys que 

insisteix que vol una bicicleta perquè es l’únic de la colla que no en té. Els seus 

amics aprofiten els caps de setmana per voltar pels camps amb les bicis, mentre 

que ell es queda a casa rondinant i preguntant-se perquè no en té una. Li fa 

moltíssima il·lusió, però no pot ser. En Martí, el seu pare, ja fa dos anys que va 

perdre la feina. Es guanyava la vida treballant en una fàbrica, mentre que la 

Maria, la mare dels nens, s’encarregava de cuidar-los. Quan ell es va quedar a 

l’atur, es van desesperar: sobrevivien a base d’ajudes i amb prou feina podien 

mantenir els seus dos fills, la Carme i en Jordi. Des d’aquell moment, la seva 

vida va fer un gir.  

Avui és vigília de Reis i en Jordi no ha parat ni un minut de parlar de la bicicleta. 

En aquella casa és costum que en aquesta data els nens marxin a dormir abans 

de quarts de deu, així els grans poden col·locar els regals. A la Carme li han 

comprat una bata blava i a en Jordi uns guants i una bufanda. El Martí i la Maria 

han pensat que, amb l’excusa de que la carretera de Sant Fost està col·lapsada 

per culpa de la neu, li diran a en Jordi que els Reis Mags no han pogut transportar 

la bici fins aquí. Quan arriba l’hora, tant la Carme com en Jordi van a la cuina i 

agafen dues llesques de pa sec i les deixen a la taula, juntament amb un got de 

llet. Així quan vinguin els Reis podran menjar alguna cosa. En acabat, els dos 

s’estiren al llit dels seus pares fins que s’adormen. Més tard els duran al seu llit. 

Al matí següent, la llum que entra per la finestra desperta la Maria i seguidament 

en Martí. En sortir de l’habitació, veuen com els seus fills baixen corrent per obrir 

els regals. La Carme es llança a sobre del seu, de seguida, mentre que a en 

Jordi li canvia l’expressió de la cara. 



        —Mare, la bicicleta no hi és! 

En dir això, els ulls se li omplen de llàgrimes i marxa corrent cap a la seva 

habitació altra vegada. Uns instants després, la Maria entra i s’adona que en 

Jordi plora. Des de la finestra veu el seu amic Pere estrenant una bici.  

        —Mare, tan malament m’he portat? Perquè en Pere té una altra bicicleta i 

jo en canvi no en tinc cap? 

Quan escolta això, la Maria se sent culpable i abraça al seu fill. En Jordi es 

desempallega de la seva mare i marxa de l’habitació. 

       —Jordi, no pots ser tan egoista. Als pares no els han portat res i no es 

queixen. Tu, en canvi, tens regals i no t’has dignat ni a obrir-los —li recrimina la 

seva germana. 

En Jordi agafa l’abric i marxa de casa donant un cop a la porta. En sortit al carrer 

veu com els seus veïns estrenen els regals i com en Pere es dirigeix cap a ell i li 

ofereix d’anar a donar una volta sobre la seva nova bicicleta; en Jordi, avergonyit, 

li respon que sí. Els dos s’hi pugen i van cap al parc. Allà, en Pere para la bici i 

demana a en Jordi que s’assegui al banc.  

    —Què et passa Jordi? Et noto trist. 

    —No m’han dut la bicicleta que volia, i a sobre els meus pares no entenen que 

m’emprenyi. 

    —Vine amb mi, tinc una sorpresa. Només et poso una condició: vull que, quan 

tornem a casa, facis les paus amb els teus pares. 

En Jordi assenteix amb el cap. 

Els dos pugen de nou a la bici i, en arribar a casa, en Pere entra i li demana a en 

Jordi que esperi un moment. Quan surt, veu que treu una bicicleta que 

immediatament reconeix, és la bicicleta antiga d’en Pere! La porta fins on és ell i 

li dona. 

    —Sàpigues que me l’estimo molt, però te la vull donar perquè ets un bon amic. 

Va, tira cap a casa i recorda la promesa que hem fet. 



A en Jordi se li dibuixa un somriure d’orella a orella, que li dura fins que obre la 

porta de casa seva. Escolta uns plors que venen de la cuina: és la mare, amb 

ella hi ha el pare i la Carme. En escoltar la porta, la mare mira en Jordi amb 

complicitat. En Jordi li fa un petó i diu: sapigueu que no m’han dut la bici a casa 

perquè m’estava esperant al carrer. 

 

 


