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I vet aquí que, com sempre, vaig 
llevar-me de matinada a la meva 
estimada Torre de la Miranda, quan 
encara era de nit, la ciutat dormia 
i les granotes de Can Mercader 
sortien a menjar a l’estany dels 
peixos taronges. Ja sabeu com som 
els Mags... gairebé no dormim i jo 
ja estava nerviós per la propera 
arribada dels meus estimats amics 
Melcior, Gaspar i Baltasar. 



La fada Ondina havia sortit ben d’hora 
a collir unes herbes aromàtiques i en 
Melquíades i en Bernat encara dormien a la 
seva habitació. Ai... Aquests dos rondinaires són uns dormilegues...



Com que no s’aixecaven, vaig continuar 
amb l’experiment que s’havia quedat a 
mitges el dia anterior: l’experiment del 
tren dels somnis, amb el qual els desitjos 
més íntims poden fer-se realitat.



Vaig tenir molta cura, però, tot i així, em va esclatar 
als nassos i va crear un gran núvol de fum que va 
deixar-me a les fosques una bona estona. 



“Ara sí que es despertaran, i de cop, aquests 
dos!” Vaig riure només de pensar en les seves 
cares amb els cabells esbullats. 

Però no va sentir-se res, ni 
l’esternut d’un grill, que estrany...



Vaig baixar,
per les escales

de cargol, 
cap a la seva habitació i, 

fent   tres   cops

a la fusteta de la porta on es llegeix “Ajudants del Mag Maginet”, 
vaig esperar a veure si obrien.

Res de res.

- vaig cridar i... tampoc.

- Melquíades! 

-Melquíadeeeeeees! 

-Bernaaaaat! 



A poc a poc vaig obrir la porta i...  eren allà, com dos estaquirots 
davant la finestra, mirant cap al cel. Ni tan sols posant-me 
davant d’ells em veien. 

- Que sou badocs? Digueu-me alguna cosa



Estaven com congelats, amb els ulls 
i la boca ben oberts. En girar-me i mirar 
en la mateixa direcció que ells ho 
vaig entendre tot. Només tenien ulls 
per a la fada Ondina, que s’estava 
passejant entre les estrelles amb el 
tren dels somnis.



- No m’ho puc creure! I jo pensant que l’experiment no havia funcionat! Va, nois, no 
podem perdre el temps! Pugem-hi! 
- Pugem on? En aquest tren que vola? - preguntà en Melquíades tot nerviós.
- Sí, nois, pugeu-hi! És molt divertit - va cridar la fada Ondina des del tren.
- Estimats amics... No patiu. Durant tot l’any he estat treballant en aquest experiment 
i just quan pensava que no arribaria a temps... Txas! Ha pres forma i ens espera! Us 

necessito a tots dos, no tenim temps! Demà és 1 de gener! 
Som-hi, confieu en mi! Pugem i us ho explico pel camí.



En Mag Maginet, en Melquíades i en Bernat 
van pujar, juntament amb la fada Ondina, al 
tren dels somnis, que, de sobte, va començar 

a recórrer el cel,                            



entre els núvols, i amb la Lluna i el Sol com 
a únics testimonis del que estava passant.



El Mag Maginet els va explicar que, durant tot l’any, havia estat 
treballant en aquest nou tren, un tren que havia de viatjar per 
la ciutat entre els somnis dels nens i les nenes per tal de poder 
recollir els seus desitjos més personals.



Però no eren els únics... L’Ona, el Pablo, la Jouda, l’Ana, l’Unai, el Roger, l’Abdou, 
l’Alberto, l’Aitana, la Sira... Tots els seus desitjos van quedar emmagatzemats dins el 
tren dels somnis.

Aquella matinada van 
poder saber que 

la Maria somiava de 
tenir un germanet;

i l’Eder i l’Aritz, de poder 
continuar jugant amb els 
seus pares cada dia. 

l’Iker, de convertir-se en 
un gran motociclista,



L’endemà, dia 1 de gener, tal com el Mag Maginet havia programat, el tren 
dels somnis va viatjar per trobar-se amb en Melcior, en Gaspar i en Baltasar. 



Durant els quatre dies que els nens i les nenes visitaren el Mag al seu 
campament de Can Mercader, els Reis Mags de l’Orient van poder 
conèixer de primera mà tots els desitjos per intentar fer-los realitat.



Voleu que els vostres somnis es facin realitat? Heu de tancar els ulls, 
desitjar una cosa amb totes les vostres forces i creure en la màgia 
pronunciant les paraules màgiques. Només així els vostres somnis 

podran fer-se realitat. Ho provem? 



El vol del mussol, 
la cua del gat, 

del Baix Llobregat...



Dedicat a tots els 
voluntaris i voluntàries que al llarg 

dels anys han ajudat el Mag Maginet 
i a tu petita, que vindràs a omplir de  

      màgia el nostre món.
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