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- Melquíades! Melquíades... desperta!

Però en Melquíades, el fidel ajudant del Mag Maginet, en aquell precís instant somia que neda 

en una piscina plena de xocolata. Fa mitja volta al llit i amaga el cap sota el llençol.



- Melquíades... Au, va! Desperta!

- Bernat, són les dues de la matinada! Tinc molta son! Què vols? 

- El Mag Maginet és dalt de la torre, al laboratori...

En Melquíades es desvetlla i, tot badallant, escolta el seu amic.

- Cada vespre –explica en Bernat– el Mag Maginet puja a l’observatori i es passa hores 

mirant els estels amb el seu telescopi.

- És clar –respon en Melquíades–, prepara l’arribada dels Reis Mags d’Orient a la ciutat.    

Cal muntar el campament on ens visitaran els nens i les nenes, informar Ses Majestats de tot   

el que ha succeït, recollir  les cartes amb els desitjos dels infants... El Mag Maginet té molta, 

molta feina!

- No, no és això –insisteix preocupat en Bernat–. Des que visc a la Torre de La Miranda i 

tinc cura del laboratori, el Mag Maginet mai no ha canviat les seves rutines. Avui, en canvi, no 

ha sopat ni ha fet carícies als gats. Crec que passa alguna cosa. 

He demanat al mussol que avisi la fada Ondina.

- D’acord Bernat, anem a mirar.



I sense fer gens de soroll, enfilen amunt l’escala de caragol que 

condueix al laboratori. 

De puntetes, davant la porta tancada, intenten arribar al petit 

espiell; fan un saltiró, però res, no poden, és massa alt...

- Deixa’m pujar a sobre teu! –proposa decidit en Melquíades.

- Sempre em toca el rebre! –es queixa en Bernat.

En Melquíades, a collibè damunt en 

Bernat, i amb un ull sobre el vidre 

de l’espiell, observa què passa dins              

el laboratori. 

Damunt la taula, hi ha molts llibres 

oberts, mapes de constel·lacions, la bola 

màgica del temps, els daus... El Mag 

Maginet està concentradíssim buscant 

entre les pàgines d’un atles. Després, 

es dirigeix cap al telescopi. Sembla 

amoïnat, es grata el cap.







- No et moguis, Bernat, que no hi veig bé!

- Peses molt! Si mengessis menys torrons...

El  Bernat, vermell a causa de l’esforç, no pot sostenir més el seu company, tremola fent 

tentines, les cames li fan figa i... patatim, pam, pum!

- Ai, ai, ai! Quin mal!

Tots dos han caigut per terra i han fet tant de soroll, 

que el Mag Maginet, amb cara d’ensurt, obre la porta.

- Què passa? Què feu aquí ? –pregunta, sorprès.

- Estem preocupats, Mag Maginet –respon en 

Melquíades–; en lloc de dormir, esteu tota la nit 

observant el cel.

- És cert –confirma el Mag–, cerco l’estrella que guia 

els Reis Mags d’Orient a la nostra ciutat. Cada hivern, 

brilla entre les constel·lacions, però enguany no la veig 

enlloc. Si no apareix, Ses Majestats no trobaran el camí 

que condueix a les cases de les nenes i dels nens 

de Cornellà.

- Oh! Això és molt greu! Hem de trobar aquesta 

estrella! –exclamen alhora en Melquíades i en Bernat.



La fada Ondina, que ha arribat envoltada d’olor de canyella i d’espígol, ha escoltat la conversa i, 

ajustant-se les ulleres al nas, diu solemnement:

- Oh! Això és molt greu! Hem de trobar aquesta estrella!

- Ep! Això ja ho hem dit nosaltres!

Tots quatre treballen en equip. El Mag Maginet busca dins 

la bola de vidre, en Melquíades i en Bernat repassen les 

cartes estel·lars i la fada Ondina, amb el telescopi, no 

deixa cap racó del firmament sense explorar.          

Però res, ni rastre, l’estrella no apareix.

Tres hores trenta-tres minuts i tres 

segons més tard, senten un 

esgarip llunyà, un 

so que fa...

- xut-xut-xut! 



El  mussol del Mag Maginet alça les orelles, obre els ulls taronges com taronges i salta a l’ampit 

de la finestra. 

- uuu-uuu-uuu! –respon. 

El xut-xut-xut cada cop se 

sent més a prop. 

- Què és això? Què...



De cop i volta, aterra damunt la taula de fusta un majestuós ocell de plomes daurades, ulls 

negres i cara blanca en forma de cor. Tots reculen espantats, tots, menys el Mag Maginet i el 

mussol, tan content que fa cabrioles d’alegria.

- Benvinguda!  –saluda en Mag Maginet–. Amics meus, us presento l’òliba del meu cosí, que 

viu al Pallars Sobirà, al Pirineu. Ha fet un llarg camí. El seu refugi és al bosc de Virós, allà on 

canta el gall fer, els minairons* juguen sota els bolets i la neu cobreix tots els racons. 

- Mireu! Porta alguna cosa al bec! –exclama en Melquíades. 

- És un pergamí!

L’òliba deixa suaument el pergamí damunt la mà oberta del Mag Maginet, que el desplega i 

comença a llegir-lo:

- És un missatge del meu estimat cosí. Va enviar-lo fa un parell de dies.

- Un whatsap hagués arribat més ràpid! –diu a cau d’orella en Melquíades a en Bernat.



1 de desembre de 2018

Benvolgut cosí,

Et veig atrafegat buscant l’estel guia dels Reis Mags 

d’Orient. No t’amoïnis, l’estrella és al seu puesto*. 

Jo, des del cim de la meua muntanya, on el cel 

és net i pur, la veig lluir espurlent*. El que succeeix, 

és que una broma* espessa i grisa la cobreix. Si

elimineu aquest núvol que l’oculta, l’estrella brillarà 

novament damunt la vostra ciutat.

*minairons: éssers fantàstics presents al Pirineu, follets de mida diminuta.
*puesto:  lloc
*espurlent:  brillant
* broma: núvol

- Hi ha paraules que no coneixereu perquè són en pallarès, és el seu dialecte –continua el 

Mag Maginet–. A veure què ens diu...



- Com deslliurarem l’estrella del núvol 

que l’amaga? –pregunta en Melquíades.

- Demanarem ajuda als nens i nenes de 

Cornellà –respon el Mag Maginet.

- Jo els avisaré –anuncia la fada 

Ondina–. Aquesta nit, mentre dormin, 

entraré dins els seus somnis i els 

informaré.



I així va ser. Els vailets de Cornellà, després de fer un pipí, raspallar-se les dents i dir bona nit, 

anaren a dormir com si es tractés d’un dia qualsevol.

Però, en aclucar els ulls, tots van tenir el mateix somni i, en despertar, nenes i nens sabien 

que durien a terme una missió molt important: 

descobrir de nou l’estrella guia dels Reis Mags d’Orient!

S’havien convertit en Agents Especials Super Secrets del Mag Maginet i es posarien a 

treballar immediatament per descontaminar l’aire i alliberar l’estel d’aquell núvol maligne. 



El David, matiner, va demanar que l’acompanyessin caminant a l’escola en lloc d’agafar el cotxe. 

El Pol i la Yixin arribaren en bicicleta, la Nadia amb el patinet vermell i molts d’altres, 

amb l’autobús.

La Maria organitzà un grup que va anar fins als marges del riu Llobregat, i allà plantaren  

arbres i arbusts. Les plantes captarien les impureses de l’ambient.

El Pablo va ajudar la seva àvia a conrear l’hort i l’Arnau acompanyà el seu pare al mercat          

de pagès. 



Compraren fruita dels productors del parc Agrari i la van guardar en el cistell de vímet.

L’Eva recordà al seu tiet que cal reciclar, i portà l’oli de cuinar a la deixalleria.

L’Aaron va renyar la seva germaneta perquè sempre es deixa els llums encesos i posa la 

calefacció massa alta.

- I res de tirar-se pets, eh? Que tothom sap que contaminen!



Així, còmplices, petits i grans, contribuïren a generar un 

aire més net i transparent.

Però la missió dels Agents Especials Super Secrets del 

Mag Maginet encara no havia acabat. 

Aquell vespre, els nens i les nenes es van reunir a 

la plaça de Sant Ildefons. El Mag Maginet, des 

de la finestra de la torre la Miranda, els parlà:

- Estimats infants, gràcies per la vostra 

ajuda. Ens manca l’última tasca per a 

destapar l’estrella que conduirà en Melcior, 

en Gaspar i en Baltasar a la nostra ciutat. 

Necessito que bufeu ben fort mentre jo dic les 

paraules màgiques.

Tots els Agents Especials Super Secrets del Mag 

Maginet s’agruparen en una gran pinya, i així com 

fan els castellers, van pujar uns damunt els altres 

fent un tronc alt, altíssim! Quan la fada Ondina els féu 

el senyal, començaren a bufar. Bufaren i bufaren, 

fins i tot, van bufar més que el llop del 

conte dels tres porquets. 



El Mag Maginet pronuncià les paraules màgiques: 



Aleshores, s’aixecà un fort vent. Als carrers, els fanals feien pampallugues, els arbres 

tremolaven i volaven els barrets dels vianants. Els gronxadors dels parcs es balancejaven sense 

ningú que els empenyés. A Can Mercader, els ànecs de l’estany surfejaven damunt les onades. 

Tothom buscava aixopluc i tancava portes i finestres.



Però, al cel, estava passant quelcom molt especial. Com un teló de teatre quan s’obre, el cel gris 

deixava pas a un firmament clar, lluminós, ple d’estrelles d’or. La lluna presumia i els estels, nets 

i brillants, semblaven trets de la rentadora.

- Ja la veig! És allà! –cridà content el Mag Maginet, assenyalant l’estrella guia.



Tots aplaudiren satisfets. La missió havia conclòs amb èxit i els Agents Especials Super Secrets 

del Mag Maginet s’abraçaven i es felicitaven. En Melquíades i en Bernat feien salts d’alegria, el 

Mag Maginet i la fada Ondina se sentien orgullosos de la mainada, i el mussol i l’òliba es van 

fer un petó.

Havien viscut una gran aventura i finalment l’estrella brillava damunt els seus caps. 

Els Reis Mags d’Orient arribarien sense problemes a totes les llars de Cornellà de Llobregat.






