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L’ARBRE DELS TORRONS

En arribar l’hivern, l’Arbre dels Panellets va perdre totes
les fulles. Després es va assecar.
Al test només hi havia un tronc pelat i sec que ja no
servia per a res.
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Però en Cesc no el va voler arrencar. El va deixar en el
test i cada matí, abans d’anar a l’escola, sortia al balcó a
veure’l.
Un dia, arrapat al tronc mort de l’Arbre dels Panellets, hi
va trobar un raig de sol.
-Què hi fas aquí? –li va demanar.
-M’he desenganxat del sol –va respondre el raig.
-I com pot ser això? –va demanar en Cesc.
-És que el sol de l’hivern és molt feble, i per poc que et
descuidis, xap!, ja t’has desenganxat.
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Cada matí en Cesc i la Maria anaven a veure el raig de
sol arrapat al tronc de l’Arbre dels Panellets. I li
demanaven si es trobava bé. I el raig contestava que
tenia una mica de fred, però que encara podria resistir
tres o quatre dies més.
I el quart dia va sortir el sol. La Maria i en Cesc van veure
que el raig estirava els seus braços de llum enlaire,
enlaire, cap a la rodona groga del sol.
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Quan es va haver enganxat al sol, el raig va dir als dos
xicots:
M’agradaria fer-vos un regal abans d’anar-me’n. Què us
agradaria?
En Cesc no sabia què demanar. I la Maria li va dir:
-Per què no demanem unes altres llavors de l’Arbre dels
Panellets?
-Tens raó! –va respondre en Cesc.
Però el raig va dir:
-Em sembla que de llavors d’aquestes no en tinc. Però
en tinc unes altres que em penso que us agradaran.
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En Cesc i la Maria les van plantar en el mateix test. Però
van passar els dies i no sortia res. Els dos germans es
van pensar que el raig de sol es devia haver equivocat.
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Però dos dies abans de Nadal va sortir un arbre, en el
test. Era com un pi, però de color platejat. I la mateixa nit
de Nadal l’arbre es va omplir d’una fruita estranya.
-Mireu què ha sortit en el vostre arbre- va dir el pare-.
En Cesc i la Maria van sortir al balcó. L’arbre estava ple
de taules de torrons de tota mena: de Xixona, l’Alacant,
d’Agramunt, de crema cremada, de massapà, de
xocolata…
Aquell Nadal tota la família va poder menjar ,per postres,
tants torrons com va voler.
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