
   

 Fa uns anys al Nadal a un poble xicotet prop de la muntanya va ocòrrer un fet molt curiós. Hi havía un 
grup de xiquets que no creíen en el Nadal. La vesprada del vint-i-cuatre  la colla va quedar a les onze 
de la nit, com tots els dies, per a donar una volta amb les seues bicicletes.  
 Quant tots arribaren a les seues cases es van donar compte que totes les seues families estaven 
reunits al voltant de la taula per a sopar junts. Per a ells això era molt aborrit. Ells volien anar-se’n a 
jugar prompte. Cadascú en la seua casa es va alçar abans de sopar i se’n van anar a la plaça. Els seus 
pares els van reganyar per no tindre paciència i esperar-se a menjar tots junts perque era la Nit de 
Nadal. Però els xics no van fer cas. 
 A les onze Laura, Pau, Josep, María i Clara es trobaben a la plaça amb les seues bicicletes. Mentres 
que anaven pel poble veien a la gent reunida en les seues cases, però als nois li donaven el mateix. A 
les dotze teniem molt son i es van acomiadar. 
 Al matí següent a Pau, que li agradava molt el futbol, va vore que la seua pilota había desaparegut. A 
Laura, que li agradava molt llegir, no trobava el seu llibre preferit. A Josep, que era molt golós, no va 
trovar gens de dolç a la seua casa. María, que li agradava cantar, no trobava el seu micròfon. A Clara, 
que li agradava jugar a l’ordinador, no li trovaba. 
 Tots es criden per telèfon per a contar-se allò que els havía passat. Es van quedar bocabadats i van 
decidir averiguar què passaba. Es van trobar a la seua cabanya. Allí van comptar els seus misteris. No 
savien per què havìa succedit això, van començar a donar opinions.A la fi  van decidir què podría ser 
per no creure al nadal. Tots van coincidir que les agradava el Nadal. Per què veien a les seues families i 

disfrutaven del sopar. 
 Van demanar  disculpes a les seues families  i 
asustats els van contar els seus misteris. Els 
pares es van riure no podien creure la 
imaginaciò dels seus fills. El cosí menut de Pau 
havía agafat la pilota. La mare de Laura va 
cambiar el llibre de lloc quan va rentar la seua 
habitació. A la Nit de Nadal la familia de Josep 
s’havía menjat tots els dolços. Com a María el 
seu micròfon se li va trencar, el seu pare el va 
portar a la tenda a arreglar-lo. I el germà major 
de Clara havía agafat l´ordinador per a fer un 
treball per a la universitat. Això eren les 
estranyes històries. 
 A pesar de tot, la colla va rebre una lecció 
important. N’hi ha uns dies durant l’any que 

són molt importants per a la familia i tots han d’estar junts. 
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