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El geni de l’ampolla de gasosa
Les dues setmanes de vacances a Monegrillo, el poble de la iaia Florència, havien 
passat volant. Sens dubte, havia sigut el millor Nadal de la seva vida. I, quan va arri-
bar el dia de Reis, la Cristina es va posar una mica trista. S’acabaven les vacances. 
A més, els Reis d’Orient s’havien oblidat, un any més, de dur-li la bicicleta que els 
havia demanat. I mira que els va escriure la carta amb la millor lletra que sabia fer 
per impressionar-los. I res, en comptes de la bici, li van portar una nina lletja que 
plorava, es feia pipí i treia unes baves realment fastigoses. Es veu que era la jogui-
na de moda d’aquell Nadal.

I això no era el pitjor. El pitjor era que ja no tornaria veure els seus amics de l’es-
cola. Ni els seus mestres de l’escola. Ni tan sols tornaria a veure la seva escola.  
I tot perquè el pare havia aconseguit una feina en una altra ciutat, i és clar, la Cris-
tina l’havia d’acompanyar. Quin rotllo! A mig curs, nyas!, escola nova, profes nous, 
amics nous...

Aquella nit, la Cristina i el seu pare, l’Horaci, havien viatjat des de Monegrillo fins a 
Montsó per agafar el tren que els duria al nou lloc de residència. Tot per culpa de 
la feina de l’Horaci, que, evidentment, era la mar d’estranya.

Feia quasi una hora que s’esperaven a l’estació.

—Pare, puc anar a comprar un refresc?

L’Horaci, embolicat amb la gavardina, amb el barret fins als ulls i envoltat de male-
tes pertot, va mirar la filla abans de contestar.

—No.

—Vaaa! Per què no?

L’Horaci va esbufegar amb disgust. 

—Perquè són més de les dotze de la nit, el bar de l’estació és tancat i el nostre tren 
està a punt d’arribar. Per això.

—Doncs ja veus quines raons.

La Cristina es va asseure damunt d’una de les maletes, molt enfadada. Abans, 
temps enrere, el pare sempre li deia si a tot; era la mare que li negava els capritxos. 
Però des que la mare va morir, l’Horaci havia de fer de pare i de mare, la seva res-
posta més habitual era «no». Sempre no. No, no i no. 
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1  On havia passat na Cristina les vacances de Nadal? Amb qui? Durant quant de temps?

2  Per quins dos motius es va posat trista na Cristina?

3  Què havia demanat als Reis i què li havien duit?

4  Què era el pitjor d’aquell final de vacances? Per què?

5  Per què n’Horaci i na Cristina eren a l’estació de tren de Montsó?

6  Per què n’Horaci havia de fer de pare i mare?

7   Creus que les raons que dona n’Horaci a la seva filla perquè no vagi a comprar el 

refresc són lògiques? Justifica la resposta.
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