
 
 

UN REGAL ESPECIAL  

 

Quin avorriment! Una altra vegada tocava llegir amb l'avi. La Cristina n'estava fins al 

capdamunt que l'avi, cada tarda, li ensenyés a llegir. No li agradava gens perquè si ho 

feia malament la renyava. I sempre ho feia malament. Li costava, llegia molt a poc a 

poc i l'avi cridava: 

 

-Fixa-t'hi més, senyoreta! La teva mare, quan li vaig ensenyar a llegir, ho feia molt 

millor! I jo, quan el meu pare me'n va ensenyar, també!  

 

Sí, a la família de la Cristina els grans ensenyen a llegir als petits. Sempre havia estat 

així i l'avi volia que tot coninués igual.   

 

L'avi, a més, tot sovint s'adormia mentre la Cristina provava de desxifrar les lletres del 

llibre. La nena, llavors, aprofitava per marxar de la sala de puntetes.  

 

Un regal especial 
 

Tot sovint s'amagava a l'habitació del seu germà. El Pau escoltava música amb els 

auriculars posats. No li feia res que la seva germana el vingués a veure, tots dos 

s'estimaven molt, i només li demanava silenci.  

 

A en Pau li agradava molt la geografia. Per això tenia un mapa penjat a la paret i es 

podia passar hores senceres amb el nas enganxat al mapa mirant les formes estranyes 

dels rius, els noms de les muntanyes, com n'eren de petits alguns països i provant 

d'aprendre com es deien les ciutats més importants d'arreu del món.  

 

La Cristina aprofitava aquelles estones per mirar aquell mapa que tant fascinava el seu 

germà. Com li hauria agradat saber què volien dir aquelles lletres... La nena, tot i que el 

seu germà li demanava silenci, acabava fent-li un munt de preguntes: 



-Què hi diu, aquí? 

-Egipte -responia el germà, pacient. 

-I aquí? 

-Amazònia. 

-I aquest altre? 

-Himàlaia. 

 

Fins que un dia en Pau li va respondre. 

 

-Per què no proves de llegir-ho tu mateixa? L'avi no te n'ensenya? 

-L'avi em renya. I després s'adorm. No és gens fàcil aprendre a llegir.  -va respondre 

emmurriada la Cristina. 

 

En Pau va recordar quan ell era petit i l'avi li havia ensenyat a llegir. Llavors l'home  era 

més jove, no es cansava tant i tenia més paciència. Sí, no devia ser gens fàcil per a la 

seva germana aprendre a llegir. Així que, d'ençà de la conversa, en Pau, que era 

l'encarregat de fer el sopar, va canviar el menú. Ara, tot sovint, feia sopa de lletres.  

Jugant, jugant, entre cullerada i cullerada, en Pau repassava les lletres amb la seva 

germana petita. Primer, una a una, fins que la Cristina se les va saber totes, i després 

juntes per formar síl·labes i algunes paraules.  

En Pau havia tingut una bona pensada i la Cristina aviat es va animar a llegir gairebé 

sense adonar-se'n.  

 

Van passar les setmanes i els mesos i la Cristina, gràcies als plats de sopa i a les 

estonetes amb l'avi, cada vegada llegia una mica millor. Però en Pau no tenia feina i 

estava molt preocupat. No podia quedar-se tota la vida a casa, mirant i remirant el mapa. 

Se'n va anar a buscar feina lluny de casa, tant, que va haver de marxar a un altre país.  

Va buidar l'habitació i va omplir la maleta amb totes les seves coses. Només hi va 

deixar el mapa penjat a la paret i un llibre de contes que va donar a la Cristina.  

 

-Té, és per a tu, perquè si segueixes practicant aviat el podràs llegir. Ara gairebé ja en 

saps, però has de continuar.  

 

La Cristina i l'avi es van quedar una mica tristos. Però en P un dia els va escriure una 



carta. La Cristina la va obrir nerviosa. La podria llegir a l'avi? En seria capaç? I de 

sobte, en veure la lletra preciosa i estimada del seu germà va començar a llegir la carta 

en veu alta i clara. L'avi no es va adormir. Tot al contrari, l'escoltava amb atenció i 

somreia. 

 

-Quines bones notícies que envia en Pau i que bé que llegeixes, petita.  

 

En Pau va seguir escrivint cartes i la Cristina va seguir llegint-les. I de tant en tant, per 

fer-se passar l'enyorament, la nena entrava a l'habitació del seu germà i buscava al mapa 

els llocs des d'on en Pau els escrivia: Göteborg, Marsella, Limerick... Li semblava que 

mentre llegia el nom de la ciutat el tenia més a la vora.  

 

Fins que un dia en Pau enlloc d'enviar-los una carta els va enviar dos bitllets. Havia 

arribat l'hora de tornar a estar tots junts i l'avi i la Cristina van agafar un avió per marxar 

a viure amb en Pau. La Cristina, mentre eren a l'aeroport, llegia tots els cartells, i de 

sobte va exclamar: 

 

-Avi, quin regal més especial que em vau fer en Pau i tu. Gràcies.  

-Quin regal? -va preguntar l'avi.  

-Les lletres.  

 

L'avi va somriure content i tots dos van agafar l'avió. (Nota pel Jaume: com si llegís un 
nen, fonèticament:)  A, Vvv, Iiii, Oooo. Avió.   

 

 

 

Guió: Anna Manso, a partir d’un argument dels alumnes de 6è de l’Escola Drassanes de 
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