La Caseta dels Reis
Un secret a descobrir

Els contes infantils que edita l'Ajuntament tenen com a finalitat mantenir i recuperar les
tradicions, el patrimoni i la història de Premià de Dalt. És a dir, tot allò que ens fa diferents de
la resta perquè és nostre. Avui teniu entre les mans una història que ens apropa a un dels racons
més singulars de la nostra vila, la Caseta dels Reis. Una antiga construcció destinada a pavelló
de caça que destaca, per la seva arquitectura, de la part baixa del nostre bosc, i que la fa tan
especial que gairebé esdevé màgica.
El relat que sou a punt de llegir és ple a vessar de màgia, d'il·lusió, de companyonia i de moltes
ganes de descobrir allò que ens crida l'atenció. La creadora de l’aventura és l’Eva Roig, veïna de
Premià de Dalt, i gran coneixedora del poble en gran part gràcies a la tradició oral que avis, pares,
oncles i veïns li han anat transmeten al llarg dels anys. Les il·lustracions que acompanyen el text
són obra de l'Ona Carvajal, una jove a qui veiem créixer a través dels seus dibuixos.
Un cop hagueu llegit aquest conte, us garantim que tots i totes tindrem més a prop la Caseta
dels Reis i també la màgia que ens continuen despertant les majestats més esperades per a tothom
al llarg de l’any. És a dir, els Reis de l'Orient, que sempre han tractat tan bé els més petits de la
casa, que aprofiten la nit del 5 de gener, malgrat plogui, nevi o faci tempesta, per donar
personalment el primer dels seus obsequis a tots els nens i nens de Premià de Dalt.
Gràcies, Eva i Ona, perquè aconseguiu que durant una estona ens tornem a sentir els vailets
que hem estat ja fa uns quants anys. Bona lectura!
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L’Artur era un nen de tot just set anys, de cabells rinxolats i ulls de color mel,
com el color de la terra que el va veure néixer. Tenia molts amics, però era amb l’Eduard
amb qui li agradava anar a enlairar els estels que ells mateixos construïen i a voltar per
tots els racons del poble.
El poble estava envoltat de muntanyes, de vinyes i pins, de masies; tenia els carrerons
empedrats i cases baixes guarnides amb flors als balcons i als finestrals. Però..., el que
més els cridava l’atenció, tant a l’Artur com a l’Eduard, era aquella caseta blanca de
teulada de punt rodó que s’aixecava a dalt d’un turó i que es podia veure des de tots els
indrets de la vila. Per arribar-hi, s’havia de travessar un bosc molt espès i enfilar-se
muntanya amunt.
Cada matí, abans d’entrar a l’escola, a l’Artur li agradava contemplar com els rajos
de sol il·luminaven aquella construcció tan peculiar i es preguntava quin secret devia
amagar aquella caseta. Curiosament, mai no s’hi veia ningú, semblava abandonada.

Quan arribava l’hivern, la foscor de la nit deixava entreveure que, a la caseta,
hi havia llum. El silenci que regnava pertot arreu permetia escoltar clarament el trepig
d’algunes cavalleries. Quin misteri guardava aquella caseta?
L’endemà, amb les primeres llums del matí, als carrers del poble, se n’hi podia veure
el rastre. I, és clar, els dos amics se’n van adonar.
—Has vist, Eduard, quines petjades?
—Sí , són les del Xato, el cavall de Can Calons. El deuen haver fet matinar per anar
a l’hort.
—No, aquestes són diferents.
—Doncs, deuen ser les del Minyó, el de Can Pou. No saps que en aquestes hores ells
ja són a les feixes a punt de llaurar?
—No. Noo... Fixa-t’hi bé, aquestes són diferents i s’enfilen muntanya amunt.
En aquells dies la caseta cobrava vida. Ah!, i el més curiós era que, al cel, s’hi veia
un estel molt peculiar. Coincidint amb això, als capvespres, un ressonar de timbals
s’escampava per tota la vila com si s’anunciés alguna cosa.

Tots els nens del poble, i també l’Eduard i l’Artur, havien preguntat moltes
vegades als pares què significava tot allò. Però els grans, que sí que coneixien el
secret, no el revelaven, ja que preferien que fossin els mateixos nens qui el descobrissin.
Fins que un dia, en sortir de l’escola, l’Eduard va adonar-se que el seu amic en
portava alguna de cap.
—Anem a jugar a baletes? —va dir l’Eduard al seu amic.
—No, avui no en tinc ganes.
—Si vols, anem fins al pati de l’antiga fàbrica a jugar a futbol...
—No, no.
—Doncs, a què vols que juguem?
—He pensat que avui podríem anar fins a la caseta blanca.
—A què fer?
—Doncs, a veure què hi ha.
—I com penses arribar-hi?
—Si segueixo aquestes estranyes petjades, segur que hi arribaré. M’hi acompanyes?
—Ui... No ho sé, és lluny i si arribo tard a casa...
—Doncs, tu mateix, jo me n’hi vaig.
I sense dir res més l’Artur, tot decidit, va començar a caminar fins a arribar al
bosc. Era espès i fosc i cada vegada més costerut.
De sobte, l’Artur va sentir la veu de l’Eduard que cridava:
—Espera’m que vinc!

Enjogassats amb algun esquirol que va sortir a saludar-los, l’Artur i l’Eduard
no van adonar-se que la tarda anava caient i que la foscor els anava encerclant.
Estaven tan decidits a esbrinar el misteri de la caseta que, lluny de tenir por, van continuar
endinsant-se en el bosc. Ja feia estona que caminaven quan van trobar un ancià que seia
sobre un feix de llenya i que, en veure els nois, els va dir:
—Ep, canalla, què feu per aquí?
—Anem a veure què hi ha a la caseta blanca.
—Doncs, us desitjo bona sort. Heu començat a endinsar-vos en aquest bosc que
és ple de perills amb què us haureu d’enfrontar, però si ho feu amb valor i bondat de cor
vencereu la foscor i veureu amb claredat el camí.

Les paraules que els havia dit l’ancià van donar confiança als dos amics per
continuar el seu camí cap a la caseta.
Sentien la fressa de les bèsties del bosc, l’udolar dels mussols i començaven a tenir
fred i gana... quan van sentir:
—Auxili, auxili !... —Eren els crits d’una llebre que lluitava per protegir els seus
llorigons d’una guineu que estava a punt d’entrar al cau i cruspir-se’ls.
—Ara veurà! —va dir l’Eduard.
I sense dubtar-ho ni un moment, va treure el seu estirapells* i, amb un cop de roc,
va espantar la guineu, que va marxar gemegant i amb la cua entre les cames. L’Artur
i l’Eduard van continuar muntanya amunt; el terreny cada vegada era més abrupte i
escarpat i la foscor no els deixava veure on trepitjaven.

El mot *estirapells com a sinònim de tirador o fona pot ser un localisme que no recullen els diccionaris de la llengua catalana, ni
el Diccionari català-valencià-balear d'Alcover i Moll. Des del punt de vista morfològic, però, està ben format: forma verbal + nom i
semànticament té molt de sentit respecte a la realitat que representa: un objecte on hi ha una pell o goma que estires. (Joan Abril Español,
filòleg, articulista d'El Punt Avui i autor de diversos diccionaris catalans)

Tot d’una van sentir com si el terra els engolís.
—Aaiiiiiiii!
—Uiiiiiii!
—Però què ha passat ?
—No ho sé...
Havien caigut dins d’un forat i aquest era tan profund que tot i els esforços que feien
per sortir-se’n, no hi havia manera d’aconseguir-ho. Van provar d’enfilar-se per les parets
del forat; saltaven i saltaven per mirar d’agafar-se a alguna branca, però res... Estava
tot tan fosc que l'única cosa que aconseguien era copejar-se cada vegada més. Quan
semblava que anaven a defallir, l’Eduard va recordar una frase que deia la seva mare i
va dir:
—Mai no se’ns presenta cap prova que no siguem capaços de superar.
—Doncs, ja em diràs com ens ho farem per sortir d’aquí.

El soroll que feien va alertar els esquirols, i la llebre, que van apropar-se fins
al forat per veure què passava.
L’ancià, que els seguia de prop, en sentir tota aquella fressa també s’hi va acostar
per ajudar-los: va deslligar el seu feix de llenya i els va llançar la corda perquè poguessin
sortir.
—Ja us he avisat dels perills del bosc... Si voleu arribar fins a la caseta blanca, heu
d’estar atents a cada passa que feu en el camí, ja que si no esteu alerta tornareu a
ensopegar amb algun d’aquests paranys i no hi arribareu mai.

Esbufegant i cansats pels esforços que havien hagut de fer per sortir del forat,
l’Artur i l’Eduard van agrair a l’ancià el seu ajut. Llavors l'home vell, assenyalant el
cel, els digué:
—Veieu aquell estel, doncs seguiu aquest caminet i us hi portarà.
No sabien quant de temps havia passat, quan l’Artur va exclamar:
—Mira, mira. No veus aquella llum? És la caseta blanca!
—Ohhhh, sí! I segurament hi ha algú, surt fum de la xemeneia.
Silenciosament, els dos amics s’hi van apropar.
La porta era oberta..., que estrany, però... què carai!, ara ja havien arribat fins allà
i no tindria cap sentit no entrar-hi. Cansats com estaven, van estirar-se a la vora del foc
fins que es van quedar adormits.

Els primers rajos de sol del matí els van despertar. Mig endormiscats i sense
saber ben bé on eren, van començar a veure que la caseta estava plena de paquets. N'hi
havia molts i molts, alguns de col·locats a les lleixes, d'altres s’amuntegaven per tota
l’estança.
—Quants paquets! Per a qui deuen ser?
—Mira, porten una etiqueta...
—Aquesta diu: Florenci, barri del Sant Crist.
—Aquesta diu Delfí... torrent de Can Batalla.
—Mira, aquesta diu Matilde, Can Valleuet.
—Aquesta diu Ramon, barri de la Cisa.
—I aquesta, Joana, Can Moles...
I així van anar llegint totes les etiquetes que hi havia en els paquets fins que, de
sobte, van adonar-se que eren els noms de tots els nens i les nenes del poble i l’adreça on
vivia cadascun d’ells.

Tot d’una, un soroll que venia de fora els va espantar; a fora hi havia algú!
—Amaguem-nos, que si ens enxampen ja estem llestos.
I així ho van fer. Quina sorpresa van tenir quan van veure arribar els tres Mags
d’Orient amb els seus camells carregats de paquets! Aquella caseta era on els Reis
guardaven les joguines que demanaven els nens de la vila en les seves cartes, per poder-les
repartir la Nit de Reis!
L’Artur i l’Eduard havien descobert el secret que, per sempre més, seria també el seu
secret: aquella caseta situada al bell mig del turó d’en Pons era i és "la Caseta dels Reis".
Llavors van entendre les paraules de l’ancià. Van comprendre que tots i cadascun
de nosaltres podem arribar a la nostra pròpia caseta blanca només en la mesura que
sapiguem superar els perills del bosc i, si estem atents al nostre camí, podrem gaudir
dels regals que hi ha.
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Horari (del 16 de setembre al 14 de juny)
Dimarts i dijous: de 10 a 13 h
Dissabtes: de 9.30 a 13.30 h
De dilluns a divendres: de 16 a 20.30 h
Del 15 de juny al 15 de setembre: de
dilluns a divendres, de 15 a 21 h

