Oriol Canosa
Il·lustracions de Cuchu

S

’apropa el Nadal i a Torregrossa
tothom està molt enfeinat amb
els preparatius. Al número cinc

de la plaça de l’Avet, al centre del poble,
hi viu una família que fa temps que treballa
de valent per tenir-ho tot a punt.
El senyor i la senyora Bricó, els amos
de la ferreteria que hi ha a la planta baixa,
netegen els vidres de l’aparador
i passen el plomall pels milers d’objectes
que s’amunteguen desordenadament
als prestatges.
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—Estimada, ajuda’m a gratar
la neu dels vidres, que tinc
les mans congelades.
—Mira l’avet de la plaça!
—li contesta la seva dona
assenyalant cap a l’exterior—.
Encara no està il·luminat.
No sé què deu esperar
l’alcaldessa per guarnir-lo.
Ja només falten tres dies
per Nadal!
—No ens podem queixar,
estimada. Gràcies a aquest avet
tan ben guarnit cada Nadal
un munt de clients s’apropen
a la nostra botiga. La plaça
queda preciosa!
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—No dic que no
—segueix remugant
la senyora Bricó—, però
ja fa un parell de dies
que hauria d’estar guarnit.
Qualsevol dia d’aquests pujo
a dir-li quatre coses!
Però no és aquesta, la família
de qui us vull parlar.
Si obriu la porta
de fusta que hi ha al costat
de l’aparador de la ferreteria
dels Bricó i pugeu les escales
fins al primer pis, arribareu
a casa els Major. És a dir,
a casa l’alcaldessa
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de Torregrossa, el seu marit i les seves quatre
filles: la Flora, la Dora, la Nora i la Cora.
Però qui us obrirà la porta no serà cap d’ells,
sinó en Travers, el majordom.
—Travers! —crida el senyor Major fora
de si—. Arriba o no arriba la tassa
de xocolata que t’he demanat? I no t’oblidis
del pa de pessic, que no hi ha qui s’empassi
la teva xocolata amarga sense amorosir-la
una mica amb alguna cosa dolça!
—No arriba, senyor —contesta
en Travers—, la porto jo. En aquesta casa
les coses, si no les faig jo, no les fa ningú.
La senyora sempre és a l’Ajuntament
o al despatx, treballant; i les nenes... encara
és hora que les vegi fer alguna cosa
que no sigui una mala pensada!
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