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Explicació de l’escrit

 

He treballat l’expressió escrita d’aquest text de Nadal, basant-me en les 
noves tecnologies. Per això veureu enllaços que porten a escoltar alguna 
música i també imatges que complementen el text escrit.

Aprendre l’ús i les utilitats del material multimèdia ens pot portar a treballar 
amb una creació desbordant tots els aspectes del currículum educatiu. En 
aquest cas, em plantejo treballar l’expressió escrita (prosa o poesia) amb 
l’ajut de les noves tecnologies. 

Els arxius multimèdia són un material de suport important per desenvolupar 
l’expressió escrita i representen un estímul motivador a l’hora d’elaborar un 
treball.

Les músiques poden donar una força descriptiva al que es diu per escrit i les 
fotos o vídeos poden narrar i complementar el que s’escriu i transmetre als 
altres uns sentiments ja oblidats.

Gaudiu dels records!
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Records llunyans del Nadal

A escola
A finals de novembre és quan tot començava. A l’escola memoritzàvem el poema que 
recitaríem al dinar de Nadal. Entre les companyes ens obsequiàvem amb les felicitacions 
minúscules que hi havia a les llibreries. Ens agradava mirar les il·lustracions nadalenques 
d’un anomenat Ferrandiz. Ens reuníem en una classe i amb un tocadiscos (una 
modernitat que admiràvem) escoltàvem les nadales de l’època, moltes en castellà. 
Recordo especialment «Los peces en el río»                                 
https://www.youtube.com/watch?v=L6_nZapQyps

La llenya
A casa ja feia dies que un camionet ens havia portat una carretada de buscalls. Com que 
no teníem un camàlic que ens fes la feina, tots els de casa ens posàvem a la taleia, els 
entaforàvem en un cove de vímet i els pujàvem escala amunt fins a una sala on els 
apilotàvem ordenadament. Allà esperaven fins que el fred de l’hivern apareixia. Que 
n’érem de pobres energètics! Llavors, una teia estellosa posada entremig de la llenya 
iniciava un foc nan que tots esperàvem que s’animés amb aquelles flames dansant cap 
amunt i deixant anar aquella escalfor tan confortant. Tots al voltant d’aquell càlid estri 
esperàvem l’hora d’anar a dormir.
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Il·lustració 1: Postal de Ferrandiz

Il·lustració 2: 
Estufa de llenya

https://www.youtube.com/watch?v=L6_nZapQyps


El pessebre
Obríem la capsa on hi havien les figuretes de fang embolcallades en paper de diari per 
evitar els cops. El pescador havia perdut la canya, però un  escuradents amb un fil feia la 
mateixa feina. Algun rei havia caigut a terra perquè com que es movien per arribar ...  Un 
tros de paper de seda feia de capa i tapava el desperfecte. El matalàs del nen Jesús era 
de cotó fluix. Mai he pogut entendre que anés destapat d’aquella manera en un 25 de 
desembre!  L’àngel era l’equilibrista d’aquell cerimonial, s’aguantava amb un fil sobre el 
portal. A les ovelles sempre els hi faltava alguna pota i estaven en un lloc on es podien 
recolzar. El paper de plata de les rajoles de xocolata el planxàvem amb un dit i dibuixàvem
al terra un riu brillant. El pou era el lloc de trobada d’una pastora i el seu enamorat. Mentre
pouava l’aigua iniciava una conversa tímida amb aquell xicot tan ben plantat del xai a 
l’espatlla. I la dona que renta la roba amb la pala a l’aigua freda del riu es fregava els 
penellons de les mans quan acabava la bugada. Molsa, branquetes, pedres i paper blau 
completaven aquell paisatge tan bucòlic.

«Aguinaldo»
Trucaven a la porta i el carter, el camàlic i l’escombriaire et donaven una felicitació 
il·lustrada de la feina que feien amb uns versos en castellà al darrere que eren divertits de
llegir. No marxaven mai amb les mans buides.        
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Il·lustració 3: Figuretes

Il·lustració 5: 
Escombriaire

Il·lustració 4: Carter



I quan ja començaven les vacances de Nadal, arribaven a casa els germans i la família i 
ens ajuntàvem tots. Sempre he associat aquest moment amb la cançó d’un anunci d’una 
marca de torrons. https://www.youtube.com/watch?v=BR6WfTlKt30

Tió i dinar de Nadal
Un tió de fusta tapat amb una manta ens prenia el lloc a prop de l’estufa. Al vespre se li 
posava menjar en un plat i l’endemà només quedava la pell de la mandarina. Amb quina 
fe picàvem!  I el tió, agraït per les carícies dels pals ens regalava:Un paquet de cigarretes 
de xocolata per imitar les actrius de Hollywood, monedes daurades de xocolata i un biberó
d’anissos que quan s’havia buidat servia perquè les nines famolenques mengessin 
aquella aigua que volia imitar la llet. Cagava ampolles de cava buides de vi i forrades de 
marró xocolata i també torrons.

L’àpat de Nadal ens esperava amb una safata de canalons, pollastre guisat i «xampany» 
Delapierre i torrons de Xixona i d’Alacant. Recitant el vers aconseguies fer riure als grans i
els germans t’imitaven i encara et recorden les frases dites amb cantarella i gestos 
apropiats..

Cap d’any
Els dotze grans de raïm en dotze segons no cabien a la boca. Més valia tard i la feina ben 
feta, menjar-los a poc a poc i pair-los bé. 
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Il·lustració 6: Biberons

Il·lustració 7: Raïm

https://www.youtube.com/watch?v=BR6WfTlKt30


Els Reis
Escriure la carta al Reis era el que més m’agradava. Aquell paper que alguna vegada 
t’havien donat en una botiga on uns Reis somrients i amb cara de rics auguraven uns 
regals segurs. L’havies d’escriure amb lletra de cal·ligrafia i ben presentada, que els Reis 
observessin que la feina de l’escola era acurada. Tiràvem la carta a Cal Dach o a cal 
Massaneta on hi havien unes figures de mig cos dels Reis que tenien una urna a les 
mans. I el dia cinc amb els fanalets encesos d’alguns nens, d’altres ens refiàvem de la 
llum del nen del costat,  els esperàvem aguantant el fred amb el pare. Mentre la mare 
acabava de fer un gorra vermella de punt pel meu nino Elies que havia aconseguit 
recollint punts de detergent a una botiga del Carrer Castell. 
https://www.youtube.com/watch?v=vUJt6zZklNU

M’emocionen els records d’aquells anys i desitjo que els meus néts tinguin les mateixes i 
positives  sensacions que ara recordo amb nostàlgia.
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Il·lustració 8: Carta

https://www.youtube.com/watch?v=vUJt6zZklNU
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