
El ninot de neu

Tots quatre formaven la Colla pessigolles. Eren la Laia, en Guillem, la Marta i l'Àlex. Amics
inseparables que passaven junts totes les vacances de Nadal. Una tarda, la Laia va tenir una bona
pensada:

- Ei, escolteu: per què no fem un ninot de neu?
- Sííííí!!! -van cridar tots els altres alhora.

I de seguida van posar-se a treballar.
Primer van fer una muntanyeta de neu i després la van anar arrodonint fins que es va convertir en
una bola molt grossa. La van fer tan de pressa que no es van adonar que dins hi quedava una pala
d'aquelles petites que hi ha al costat de totes les llars de foc.

- Això serà el cos -van dir quan ja tenien la bola grossa de neu ben plantada a terra.

Després van fer una segona bola més petita, que el forçut de l'Àlex va posar al damunt.

- I això serà el cap!

Unes pinyes es van convertir en els ulls del ninot, una branca va ser el nas i dues pedres els botons.
I en un tres i no res... el ninot de neu ja estava acabat.

- No trobeu que li falten un parell de detalls? -va advertir en Guillem-.... Que us en
sembla?

La veritat és que el ninot havia quedat guapíssim: amb una bufanda de ratlles que li envoltava el
coll i un barret vermell d'allò més elegant.

- És una mica guenyo, però és molt bufó -va dir la Marta llançant-los una bola de neu
per sorpresa.

Els quatre amics van començar una altra guerra de neu que va durar fins a l'hora de sopar.

Quan els nens se'n van anar, tot es va quedar en silenci. En adornar-se que s'havia quedat sol, el
ninot de neu va començar a estirar-se i a fer uns bons badalls.

- Uaaaaaaaaaaa!!

De sobte, va veure un gos que a poca distància treia el cap per la porta d'una caseta.

- Caram! I tu qui ets? -li va preguntar.
- Jo sóc l'Espurna. I tu? -va contestar el gos.
- Jo sóc un ninot de neu i els ninots de neu no tenim nom -va respondre-li entristit el
ninot.

Un cop fetes les presentacions, el ninot i el gos van posar-se a xerrar. Aquell ninot era xerraire de
mena. Només feia un parell d'hores que era al món, però ja tenia una pila de coses per explicar.



Poc després, quan ja es tenien una mica més de confiança, el ninot de neu es va posar seriós i va
dir a l'Espurna tot avergonyit:

- Encara no t'he dit què és el que més m'agrada del món!
- A mi m'ho pots dir -va contestar l'Espurna-. Et prometo que sabré guardar el secret!

De sobte, el ninot es va deixar anar.

- Saps quin és el meu somni, Espurna? -va confessar el ninot en veu baixa com si es
tractés del secret més important del món-. El meu somni és anar fins al sol. No, no te'n
riguis. Seria meravellós viatjar entremig dels estels i els satèl.lits, travessar la Via
Làctia passant pel costat dels planetes i arribar fins al sol.

- Però això és impossible. Que no saps que t'evaporaries com l'aigua d'una cassola?
-va dir l'Espurna.
- Espurna, digue'm... has vist alguna vegada una llar de foc?
- Sí, és clar que sí -va contestar l'Espurna.
- Sisplau, sisplau, explica'm com és. És veritat que treuen foc per la boca com si
fossin dracs?

I l'Espurna li va explicar com eren les llars de foc amb tots els ets i uts.

- Mira, ninot -va dir-li l'Espurna-, si estires una mica el cap en podràs veure una. Allà,
a casa la Marta, al darrere d'aquella finestra. La veus? Bé, i jo ara me'n vaig al llit, que
de tant parlar de foc m'ha agafat fred.

El ninot semblava que estigués hipnotitzat mirant la llar de foc amb la boca oberta. I, de tan
emocionat que estava, li va semblar que el foc el cridava des de l'altra banda de la finestra.

- M'hi he d'acostar! Hi he d'anar!

Semblava que el ninot s'hagués tornat boig. No ho podia resistir. Intentava caminar però, és clar,
no tenia peus. Si en comptes d'una bufanda li haguessin posat unes sabatilles! Ell sabia que estava
clavat a terra i que no es podia moure, però l'atracció que sentia pel foc era tan forta que semblava
com si les flames se li reflectissin als ulls. Va ser llavors quan no es va poder aguantar més i es va
posar a plorar desconsoladament.

L'endemà al matí els quatre amics es van tornar a trobar al mateix lloc de sempre, prop de la caseta
de l'Espurna. No havien passat ni dos minuts que l'Àlex es va adonar que el ninot de neu havia
desaparegut.

- Mireu, el ninot ja no hi és!!
- És veritat. Ha desaparegut! -van exclamar tots.

Allà a terra, on el dia abans s'alçava aquell ninot de neu gros i rodó, els quatre amics només hi van
trobar la bufanda, el barret i... una petita pala de ferro mig amagada entre la neu.

- Òndia, però si és la pala de la llar de foc de casa meva -va dir la Marta tota
sorpresa-. Com hi deu haver arribat fins aquí? El meu pare s'ha tornat boig buscant-la
i no hi ha hagut manera de trobar-la. Quin misteri!



Amb el
suport de

I la Laia, que se les pensava totes, va dir:

- Potser, sense voler, la pala ens va quedar dins la bola de neu... i per això s'ha fos el
ninot. El pobre ninot tenia tanta calor dintre seu que s'ha acabat desfent. Tu què en
penses, Espurna? Tu que eres aquí, digue'ns bonic, que se n'ha fet, del ninot de neu?
- Bub, bub! -va bordar el gosset movent la cua.

I mentre tota la colla reia per la resposta de l'Espurna, en Guillem va aprofitar que estaven tots
despistats per començar una altra guerra de neu.
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