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La Cornelleta és una 

noia molt eixerida. La 

coneixes?. Ella de ben 

segur que et coneix.  

I saps on viu?. Doncs els 

dies de lluna plena se 

l’ha vista al Castell de 

Cornellà. Allí corre i juga 

a cuit i amagar amb les 

fades i fantasmes que  

 hi habiten. Són fades  

i fantasmes bons, que  

tenen moltes ganes  

de gresca i sempre  

fan entremaliadures.  

Ella també és una gran 

maga, que fa agosarats 

experiments de màgia  

i té molts poders.
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La Cornelleta és una noia molt tafanera. Sempre remena i busca els 

documents vells i importants que són a l’arxiu del castell de Cornellà, 

i hi ha cops que gairebé queda colgada de papers. També sap molt 

d’informàtica, i fa recerques per l’ordinador de relats de tota mena. 

Tot això li serveix per aprendre moltes històries que han ocorregut en 

el passat i que ja ningú no recorda. Una d’aquestes històries antigues 

parla de la seva família. La Cornelleta la va trobar escrita en un quadern 

blau que li havia donat la seva mare, i a aquesta el seu avi, i així havia 

anat passant de generació en generació, i jo ara us l’explicaré.
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Ara fa molts i molts anys, quan Cornellà era un poblet petit, va succeir un 

esdeveniment del qual se’n va parlar molt de temps, però que després va 

anar caient en l’oblit. Els rebesavis de la Cornelleta feien de pagès, com 

gairebé tots els cornellanencs d’aquella època. Tenien un camp, a tocar del 

riu Llobregat, i d’allí en treien patates, cebes, enciams, cigrons, mongetes i 

tota mena de verdures i fruites que venien a la plaça del mercat. 
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Un bon dia, la rebesàvia de la Cornelleta, que es deia Cornèlia, acompanyada 

pel seu fill petit, l’Ildefons, i la seva filla, la Miranda , una noia amb els 

cabells enrinxolats, pigada, i que sempre anava despentinada, es van dirigir, 

dalt del carro i ben de matí, cap a la plaça del mercat a vendre les verdures. 

Duien uns cistells molt grans carregats fins dalt d’hortalisses i fruites. 

Quin no va ser el seu ensurt quan, de sobte, i en girar la cantonada, una 

parella de lladres els van sortir al pas, i, mentre un agafava la mula per les 

regnes i l’aturava, l’altre va pujar dalt el carro i va cridar:

— Doneu-nos tot el que dueu al damunt!

— Tingueu compassió! — va dir la Cornèlia —  

No veieu que és tot el que tenim, i si ens 

robeu no tindrem res per menjar? I els meus 

fills, que voleu que passin gana?

— Calla, i dóna’ns-ho tot!. Els diners que 

duus amagats, els cistells i el carro amb la 

mula!- va dir el lladregot cridant.
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— Pobra de mi! — va dir la Cornèlia, i es va treure una bosseta de diners, que 

eren tots els seus estalvis, que duia amagada a la màniga. La va donar a un 

dels lladres, tot plorant. Aquest la hi va prendre d’una estirada. Mentrestant, 

l’Ildefons, espantat, es va posar a plorar.

— Mare, mare, i ara què farem?- va dir entre sanglots.

— No ho sé pas. No ens queda res.

— No t’espantis, Ildefons — l’abraçà la seva germana, la Miranda —. Ja veuràs 

com ens en sortirem!
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Els lladregots els van fer baixar del carro i hi van pujar ells, per acabar 

desapareixent en l’albada. No s’hi veia gaire encara, però la Miranda es va 

fixar que un dels lladres duia una cicatriu a la mà en forma de lluna, i l’altre 

arrossegava una cama al caminar. I allí es van quedar tots tres, plorant i 

esgarrifats, pensant en la mala sort que havien tingut. 

Després d’una estona, i veient que plorant no arreglarien res, van anar cap al 

camp, on era el pare, a explicar-li tot el que els havia passat. L’home també 

es va posar molt trist i, tot enutjat, digué: — Així que ens han robat tots els 

nostres estalvis… Quina desgràcia! Per poder comprar un carro i una mula cal 

treballar molts anys… No sé pas què farem!

La Miranda va pensar que alguna cosa havia d’intentar. Mentre ajudaven el 

seu pare al camp, rumiava tota l’estona. Què podia fer? Com podria ajudar la 

família? De cop i volta li va venir al cap: sempre havia sentit parlar del mag 

Maginet, que tenia poders màgics, que era tan bon mag. Potser els podria 

ajudar a trobar el seu carro i els seus diners. 
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Quan van tornar a casa, La Miranda es va quedar 

asseguda al pedrís del costat de la porta.  

Es va posar a pensar molt concentrada en el mag 

Maginet. Ja ben prou sabia que encara faltaven 

uns dies per la Nit de Reis, i ell només apareixia 

aquella nit, però potser faria una excepció. No 

perdia res provant-ho. Sabia que hi havia un 

reclam per cridar-lo, però, com era? Alguna cosa 

del “gat” i del mussol”. Sí, ara ho recordava.  

I, fluixet, va recitar la cançó:

D’aquí i d’allà, 

des de Sant Boi

fins a Cornellà.

El vol d’un mussol,

la cua del gat

del Baix Llobregat.

Ara que fa fred,

vine, Maginet…
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Va mirar a dreta 

i esquerra i no 

va veure ningú. 

Es va posar trista 

i va pensar que 

ara no vindria. 

Segurament tenia 

molta feina, 

preparant els 

regals dels Reis. 

Però potser no 

l’havia sentit. 

Ho diria més alt. 

Aleshores, omplint 

els pulmons d’aire, 

va cridar tan fort 

com va poder…
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— Què vols, Miranda?. M’has demanat, oi? — va exclamar el mag, que es va 

aparèixer de sobte al seu davant.

— Hola, mag Maginet- Li va respondre ella —. Sabia que no em fallaries. Sabia 

que vindries…

— Doncs ja sóc aquí. Què et passa, que et veig molt trista? Què, ja has fet la 

carta als Reis?

La Miranda li explicà la història de com els lladres els havien robat tot  

el que tenien.

— Mira — li va dir el mag —. Jo et puc ensenyar a fer màgia, si tu vols, i 

d’aquesta manera podràs trobar els lladres. Però, pensa que és molt difícil, 

hauràs d’estudiar molt i hauràs de venir a fer els experiments al meu 

laboratori de la torre de la Miranda. Allí hi tinc d’altres alumnes, tots molt 

bons. Hauràs de treballar moltes hores al dia…
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— No em fa por la feina — contestà la Miranda—. Però els pares… potser… 

els he d’ajudar.

Mentre estava parlant, no s’havia adonat que tenia els pares i l’Ildefons  

al darrere.

— Mag Maginet! — exclamà l’Ildefons, bocabadat, mentre no s’ho acabava  

de creure.

— Mag Maginet! — exclamaren el pare i la mare a la vegada-. Hem sortit 

a buscar la Miranda i la trobem amb el gran mag. Passeu, passeu a casa. 

Entreu a sopar. Mengeu del poc que ens queda.

— Pare, mare. M’ha dit que puc estudiar màgia amb ell! Jo ho vull!. Digueu 

que sí , si us plau! — suplicà la Miranda.

— La vostra filla té moltes qualitats que pot desenvolupar com a maga — 

va dir el Maginet -El poder de la seva ment és molt gran. Si voleu, pot ser 

alumna meva, i coneixerà secrets i pocions màgiques per fer encanteris, 

per curar malalties del cos i l’ànima, per trobar coses que s’han perdut i 

persones que s’han esfumat…

— Si tu te’n veus capaç, fes-ho, filla, i ajuda’ns a trobar aquells lladregots — 

van dir tots dos a la vegada.

— Gràcies, pares. Veureu com els trobarem.
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La Miranda es va acomiadar dels pares i de 

l’Ildefons, el seu germà, que es va posar a plorar.

— Vull venir amb tu, Miranda. Jo també vull 

aprendre màgia- digué l’Ildefons enmig de mocs 

i llàgrimes.

— No pot ser, germanet. Ets massa petit, i has 

d’ajudar els pares. No ploris, ruc. Ja ho veuràs, 

quan torni, et faré créixer les orelles. I et faré 

sortit flors al cap.

L’Ildefons encara plorà més.

— No, que és broma!. T’ensenyaré a fer màgia a 

tu també. Farem que l’escombra escombri sola, 

i atraparem fantasmes, i farem ballar les cadires.

— I podrem fer-nos invisibles? I agafar xocolata 

sense que ens vegin?

— És clar que sí- Li contestà la seva germana-. 

Adéu a tots.

El mag li va dir: — Ara, concentra’t — Li va donar 

la mà, li va transmetre l’energia i tots dos van 

desaparèixer per art de màgia.
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La Miranda va sentir com un mareig, però 

va ser tan curt que, quan va obrir els ulls, 

ja es trobava dins la torre de la Miranda . 

Allí hi havia d’altres nois i noies, envoltats 

de flascons de tots els colors del món, 

varetes màgiques, mapes i globus terraquis, 

espelmes i molts objectes estranys.  

Els joves anaven i venien tot fent 

desaparèixer objectes, fent-los ara petits, 

ara grans. Va veure com agafaven un 

barret, el feien gran, s’hi asseien a dins i 

sortien volant per la finestra de la torre. 

De vegades s’equivocaven, i en lloc de 

convertir un mussol en gat, el convertien 

en ratolí o en camell, que ben just no cabia 

a la torre. Aleshores, el mag hi intervenia, 

repetia l’encanteri, renyava l’alumne per 

no saber bé la lliçó que s’havia d’haver 

estudiat i el feia tornar a practicar. 
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La Miranda es quedà bocabadada. Li semblava que mai no podria aprendre 

a fer tot el que els alumnes feien. Era molt bona alumna, es fixava en tot, 

s’ho apuntava tot en el seu quadern de tapa blava i de nit, mentre els altres 

dormien, ella practicava les lliçons que li havien ensenyat. Ben aviat va 

aprendre tots els secrets de la màgia. El mag Maginet no se’n sabia avenir.  

En uns dies havia après tot el que els altres aprenien en anys. De bon segur 

que enguany, durant la Nit de Reis, ja podria ajudar-los, a ells i als Reis 

Mags, a repartir les joguines. Havien d’anar a moltes cases. 
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Però primer havien de 

fer les joguines. Per fer 

nines utilitzaven branques 

d’olivera: feien l’encanteri, 

deien les paraules màgiques, 

deixaven anar un líquid de 

diferents colors i… tatxan!… 

en sortia una nina. Per fer 

pilotes, agafaven aglans de 

les alzines, les posaven en un 

cub màgic i d’allí en sortien 

pilotes de tots els colors i 

mides. I així, amb totes les 

joguines que anaven creant. 

17



Van treballar molt dur. La Miranda ja era una mestra consumada. Sabia fer 

tots els trucs i la màgia no tenia secrets per a ella. L’endemà seria la Nit de 

Reis, però abans havia de trobar els lladregots. Va beure’s una poció que 

havia fabricat per trobar persones i es va concentrar en la cicatriu en forma 

de lluna. De seguida va reconèixer el lladre i el seu acompanyant, que no 

eren pas gaire lluny d’allí amb el carro i la mula que els havien robat.  

Amb els seus poders, s’hi va traslladar en un tres i no res. Quin ensurt que 

van tenir els lladres! De cop, van veure sortir al davant dels seus nassos 

aquella nena despentinada que se’ls mirava tot rient. 

— D’on surts, nena? — van dir mig cagats de por — Com has arribat aquí?

— Surto de la torre de la Miranda, viatjo en una manta, i porto al coll  

una bufanda!

— Què dius que què?

— Que em doneu el que ens vàreu robar, lladres! I no ho vull repetir!

— Però si ets una nena…Que et penses que ens fas por?

— Trieu en què us voleu convertir. En pedra o en arbre?

— Has sentit quina ruqueria diu aquesta marreca? En pedr…

— Això mateix. El vostre cap no serveix per a gran cosa més.
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I tal dit, tal fet. Allí mateix van quedar convertits en dues pedres, que amb 

el pas dels anys s’han convertit en bancs i que encara avui dia són a la plaça 

dels Enamorats, sense que ningú no els hagi tret l’encanteri.

La Miranda va recuperar les seves pertinences i va tornar cap a casa seva 

amb gran alegria dels seus pares i germà. 

Aquella nit de Reis va ser la millor de totes. Van tenir molta feina, i els tres 

Reis, ajudats pel Mag Maginet i per la colla de petits mags de la Torre, van 

repartir moltes joguines a petits i a grans. A l’Ildefons li van deixar una 

vareta petita per aprendre a fer màgia.
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La Cornelleta havia rellegit aquesta història 

asseguda en un banc de la plaça dels Enamorats. 

Feia molt fred, s’havia cargolat la bufanda al coll. 

Quan va acabar de llegir, va posar-se a la butxaca 

el quadern blau, ja descolorit i vell, d’on havia 

après els secrets dels poders que tenia. Va tocar 

els bancs i va mirar els estels que brillaven a la 

nit. Va fer un sospir, es va aixecar i es dirigí cap 

a la Torre de la Miranda. Allí l’esperava, com 

cada any, el mag Maginet. Havien d’enllestir les 

joguines que havien demanat els nens i nenes de 

Cornellà, i que els Reis els havien encarregat.  

Ja faltava tan poc per la Nit de Reis del 2012!
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TExT: Maite Benet
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EDICIó: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Que el record de la Maite Benet ens acompanyi en la Nit de Reis i sempre!
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