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Les nits de Nadal 

Les nits de Nadal, la Judit portava les olles plenes de brou a la galeria. Les olles no cabien dins 

de la nevera, eren tan grosses, i la Judit posava draps de cuina en lloc de tapadores, així s’hi mantenia 

la temperatura. El brou que feia la Judit era greixós i els galets tenien un tel, si els deixaves refredar. A 

casa dels Miralpeix hi anava una colla per les festes. Eren ells cinc –encara no havia mort en Pere, el 

germà petit-, la Patrícia i l’Esteve –per Sant Esteve anaven tots a casa dels MIràngels-, l’oncle Joan 

Antoni, pobre, tan envellit, la tia Engràcia, que feia catúfols, i l’Engràcia petita. (…) Cada Nadal, la Judit 

tocava el piano, la Natàlia li girava els fulls, l’Esteve llegia un poema, l’Engràcia cantava “A Aragó hi ha 

una dama / més bonica que un sol d’or…”, mentre la seva mare feia capcinades a la vora del braser, i la 

Patrícia cantava cuplets, bufada de xampany. Seien tots al voltant de la taula i aplaudien els fiambres 

fets per la Judit i la Patrícia, el gall dindi farcit de tòfones i el rap amb salsa verda que semblava 

llangosta. Damunt de la taula parada amb les estovalles de lagarterana i la cristalleria, la Judit hi havia 

amagat un regal per a cadascú. Acabaven l’àpat amb les galtes enceses i una son molt dolça dins del 

cap. La nit de Nadal, en Joan Miralpeix llegia algun conte en català de les Pàgines Viscudes d’en Folch i 

Torres, a en Lluís i la Natàlia, mentre en Pere jugava amb el cavallet de cartró. Així s’acostumen al 

català, deia, i la Natàlia o en Lluís preguntaven, pare, què vol dir paó? Mentrestant, l’Encarna regirava el 

carbonet del braser amb la pala daurada perquè no s’apagués. En aquestes festes, en Joan Miralpeix 

explicava moltes coses als seus fills, era més alegre. Nosaltres som un petit país, deia, l’heu d’estimar, 

encara que us costi molt. L’Encarna, que aleshores només tenia vint-i-cinc anys, havia preparat el 

braser; hi havia encès uns llistonets i després els cobria amb carbonet o amb clova d’olives. No et gratis 

les mans, advertia la Judit a la Natàlia, que tenia les mans plenes de penellons. Feia molt de fred, 

durant aquells nadals, i sort en tenien, del braser. En Joan Miralpeix els acabava de llegir el conte i els 

tancava el llum, havien de dormir abans que els grans anessin a missa del gal. La Judit feia ella mateixa 

els fiambres de Nadal i hi feinejaven sense deixar entrar ningú, tret de les minyones. Quan els 

enllestien, cridaven la família perquè els admiressin i els col·locaven damunt de la taula com si fossin 

peces de museu. N’hi havia un quer era llom farcit d’orella de porc, pit de gallina, carn picada de porc i 

de vedella barrejada amb tòfones, un altre que era un coll d’ànec farcit de carn picada, ou dur i tòfones, 

també hi havia carn freda farcida de pernil dolç i cansalada, rostida uns dies abans. Els col·locaven 

damunt d’unes safates de plata i cobertes amb tapets emmidonats. La família deia, oh, quin goig que 
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fan! A la cuina, l’Encarna treia els plomissols i canons del gall dindi que havien matat a la carnisseria 

perquè li feia pena, això de matar els animals. (144-145) 

* * * 

Era aquella època un temps trist, gelat. Un temps quiet, sense repòs, i la Judit buscava la felicitat 

amb poques coses. Per això, en Joan i la Judit estaven contents quan venia Nadal. En Joan, sobretot, 

somreia quan veia la Judit que tornava cansada de regirar botigues i sense saber el menjar que faria. 

Anava a la Boqueria i a les xarcuteries més bones de Barcelona, preguntava a les Mantequerías 

Leonesas les darreres novetats i encarregava a can Prats i Fatjó les neules i els torrons. Arribava el 

Nadal i la Judit feia les olles tan grosses de brou, i els fiambres, i parava la taula ajudada per l’Encarna i 

la Maria, la minyona que es posà malalta i anà a morir de vella a l’hospital de Sant Josep. Paraven la 

taula com un ritus. Col·locaven les tovalles de lagarterana ben tibants, com un llençol, i la Judit hi 

passava les mans per allisar-les. Col·locaven la coberteria de plata, cobert de peix, de carn, de postres i 

de cafè, les copes de cristall, la vaixella de porcellana amb un cérvol dibuixat, les fruiteres d’argenteria, 

rams de cireretes d’arboç i de vesc, i uns clavells vermells de ceràmica de la col·lecció de fetitxes de la 

Judit. 

La Judit tornava de missa del gall amb en Joan i ho guaitava tot: la taula parada, el brou que es 

refredava a la galeria, els fiambres ben lligats dins de les cassoles de la cuina, el gall dindi a mig coure, 

el braser que tot just s’apagava... Anava a la cambra on dormia la Natàlia i li feia un petó, a la d’en Pere 

i un petó, pobret, deia, perquè en Pere era mongòlic, a la d’en Lluís, un altre petó. Després entrava al 

saló dels paravents i mirava els fetitxes. Quina quietud, deia. (149-150) 


