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Hola, bon dia, jo sóc la Marieta. Aquest jardí 

de l’escola bressol és casa meva, li diuen  

La Trepa. Aquí visc amb les meves germanes, 

amigues i amics, les papallones, les formigues, 

i tots els dies sentim el cant dels ocells.



La fada Ondina visita sovint el jardí, ella 

es cuida de les flors i dels arbres i parla 

amb tots nosaltres, ens ajuda molt i, 

quan la veuen, els ocells ens anuncien 

amb el seu cant la seva arribada.



Tot i que estic molt contenta aquí, com 

que la fada ens explica coses de Cornellà, 

m’agradaria descobrir la meva ciutat.



Aniré amb l’Oriol i la petita Eli, potser viuré 

a casa seva amb ells i sortiré a passejar. 

Guaita! El cotxet de l’Eli i la bossa 

de la roba, pujo i… ale hop!



He arribat a casa seva. Cabriolo i aconsegueixo sortir de la 

bossa, he de trobar un lloc on instal·lar-me. Humm, fa bona 

olor, aquest lloc, i els nens estan berenant. A poc a poc, aviam 

si agafo miquetes del plat de l’Eli. M’agrada el que mengen. 

Ha entrat una noia gran, que els petoneja, i l’Oriol crida:  

“Alba, explica’m què faràs demà.” 

“Ara ho sabràs: doncs les meves amigues i amics i jo som 

voluntaris i començarem a muntar el Campament Oriental.” 

L’Oriol l’escolta embadalit, i jo tinc ganes de saber-ne més i 

de veure–ho. Demà sortiré amb l’Alba.



Comença a sortir el sol. Ara és el moment, estic 

pujant per la jaqueta de l’Alba, una nova aventura 

comença. Guaita, anem pel carrer, ara s’ajunta amb 

una colla de noies i nois. La criden: “Bon dia, Alba!”

S’abracen, semblen molt contents, quina gatzara!



Caminen junts i arriben a una plaça gran, hem 

entrat al parc de Can Mercader. Tots es coneixen, 

són voluntaris, decidits a treballar de valent.

Estan muntant una mena de tendes que es 

diuen haimes, i riuen, xiulen i alguns canten.

Fa dos dies que estem de gatzara i rialles, ah!  

i alhora fan molta feina. Com que sovint mengen 

entrepans, vaig llepant i empassant-me’n miquetes.

Ai, quan torni a casa explicaré als meus amics 

i germanes que bé que ho estic passant.





Han acabat de muntar el campament,  

fa molta patxoca.

Culleres! Quants pares, mares, criatures 

i tendals de colors! Hi ha un pavelló 

fantàstic i, assegut, un home amb cara 

de savi, tots li diuen Mag Maginet.





Diuen tots els nens i nenes que és l’encarregat de fer de 

missatger dels Reis de l’Orient. Aquest Mag és un gran astròleg 

i un home molt savi: amb el seu ajut i el d’en Melquiades 

aconsegueixen que la Cavalcada dels Reis sigui fantàstica.

Li explicaré la meva història, he de parlar amb el Mag Maginet.





Ja han marxat les criatures, m’he posat dintre el seu barret, 

ell s’ha aixecat i camina. Jo, d’un saltironet, baixo i li parlo 

fluixet a l’orella:

— Sisplau, Mag, feu-me un gran favor, he sortit del meu jardí 

i no sé com tornar-hi. Podeu ajudar-me?

Aquell gran savi em contempla i em diu:

— Jo sé d’on ets. Al matí jo t’hi portaré.



Uiii, quina sort que tinc!



Aquest amic, el gran Mag Maginet, a més a 

més de savi ha complert la seva paraula.

Ja sóc a casa!





El canari m’ha reconegut i em canta:

“Estimada marieta 

Ens tenies preocupats, 

On estaves amagadeta?”



Jo li contesto:

“Res, d’amagadeta, 

molt entretingudeta, 

Han estat uns dies 

molt engrescadors i 

ara us ho explicaré tot.”








