
NADAL AMB ELS IAIOS 
 

Fa uns anys, dos germans, Júlia de deu anys i Manel de dotze, van  
eixir  de l’escola  i en arribar a casa  son 
pare va dir: 
- Xiquets, anem a la neu a passar les 
festes de Nadal amb els iaios. 
Júlia i Manel,  anaren ràpidament a 
l’habitació a fer les maletes. Al dia següent 
a les 7:30 del matí van eixir. El viatge va 
ser molt llarg, cantant cançons  de Nadal, 
dormint, parlant, etc. Després del viatge 
arribaren  a casa dels iaios i van saltar 
d’alegria.  A les 21:53 de la nit es gitaren. 

 
Els iaios havien fet un desdejuni espectacular per a tota la família. La 

iaia Rosa, va preguntar: 
-Voleu anar  al bosc a acampar amb nosaltres?  
-Clar que si!!!  
Aleshores, la família va anar al bosc i va acampar. Al arribar la nit , menjaren 
núvols  de cotó. Els nostres protagonistes quan estaven dormint escoltaren 
un soroll molt fort, al costat de la tenda. Van eixir per a vore que era aquell 
soroll, però no hi havia  rés. Després Júlia i Manel pensaren que podien fer i 
Manel va dir : 
-Vaig a escodrinyar què era aquell soroll- . 
-Jo vaig amb tu.- Diu la xiqueta -. Aleshores, van albirar unes petjades. El 
marrec va creure  que eren d’un lleó, i l’adolescent d’un llop. Després d’un 
llarg temps, els  germans van descobrir que el rastre seguia dins d’una cova 
gegant : 
-Manel tinc por.-Va dir Júlia. 
-Jo també Júlia, però si volem saber que era el soroll hi haurà que entrar.-Va 
dir Manel. 
Aleshores, van observar el que hi havia dins era un os molt gran. L’animal va 
descobrir els joves i va intentar menjar-se’ls, però el iaio Lluis li va disparar i 
l’os, va morir. Els protagonistes  anaren  corregent  a donar-li un abraçada. 
 
Després  anaren a la tenda i van prometre que no ho  tornarien a fer. 
Quan el Sol va eixir tota la família va tornar a casa per a decorar-la, i celebrar 
tots la nit de Nadal.  
Van ser uns dies de molta alegria per a tota la família i passaren un vint-i-cinc 
de Desembre molt divertit i amb molts bonics records. 
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