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Pintor desconegut, 
“Nens captaires”  

QUIN NADAL!
        16 de febrer de 2009

Era la Nit de Reis.

Havia nevat i en Rafel estava mort de fred. Només feia que pensar 
que l’hivern seria molt dur i com que no tenia ni per comprar-se un 
abric amagava les seves mans a la jaqueta, i es deia

QUIN NADAL!

Era la primera vegada que es posava a demanar al carrer 
principal. Però en Rafel tenia els seus principis:

-No vull només demanar, també vull donar -deia-. Et dono una 
cançoneta i tu em dones una monedeta...
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L’acompanyava, com sempre, el seu amic Joan, que feia dos dies que 
no menjava, tenia una cama trencada i havia d’anar amb muletes. 

En Joan tampoc no volia només demanar i per això deia:

-Senyor, fa fred, tinc gana, doni’m alguna cosa i li canto una nadala...

El senyor el va mirar als ulls, va sentir compassió i va deixar caure 
unes monedes i va continuar caminant per què tenia molta presa. En 
Joan de seguida es va posar a cantar:

– “Què li darem en el noi de la mare”...

En Rafel i en Joan eren orfes i vivien en una favela sense aigua i 
sense llum, sense joguines ni televisió.

Aquell fred hivern no havien tingut més remei que demanar per 
subsistir. Aquella nit no els esperava ningú a casa, cap regal, cap 
sopar espectacular. Els Reis Mags mai no havien deixat res a la seva 
favela.

En Rafel no perdia els ànims: 

- “No et preocupis, Joan, que almenys tindrem per la teva medicina 
per la cama…”

I van continuar amb la nadala:

-“Panses i figues i nous i olives”...

La gent, quan passava pel seu costat, sentia la melodia, veia la 
maneta estesa d’en Joan i sentia moltes ganes d’ajudar-los, però 
tothom tenia molta pressa i s’aturaven poca estona...

En caure la nit, els llums dels aparadors van començar a 
apagar-se, la gent a marxar a casa seva... i només havien aconseguit 
dinerons per comprar una barra de pa.

De sobte, es van plantar tres senyors davant d’ells i en Joan es 
va espantar. En Rafel li va dir amb veu baixa: 

- “Mantingues la calma, Joan”.

I un d’ells que era negre els va dir: 

- “No us espanteu, som Melcior, Gaspar i Baltasar, jo mateix, i hem 
vingut a deixar-vos els regals que heu demanat”.

Els dos nens els van mirar sorpresos:

-Regals? -va dir en Joan- Quins regals?

I els ulls no els cabien a la cara quan els van llegir la carta que havien 
rebut.
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La carta deia així:

“Ses Majestats els Reis, si us plau, lliureu a en Joan i a en Rafel un 
tortell de reis gegant, un sopar exquisit, una operació de cama per a 
en Joan i un abric nou per a en Rafel per que aquest hivern no passi 
fred.”

En Rafel i en Joan mai no oblidarien aquell Nadal... Quin Nadal!
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