
 

 

Galetes màgiques 

 

Començava la tardor i la Senyora Margarida va asseure’s a rememorar tot el que havia 
viscut aquell estiu.  

A començaments de juny havia escollit en un mapa secret el lloc ideal per instal·lar la 
seva cuina meravellosa i màgica. Les coordenades eren: 48 graus 51 minuts nord, i 2 
graus 17 minuts est.  

I és aquí on la Senyora Margarida, durant el darrer estiu, va desenvolupar la recepta de 
les seves  

GALETES MÀGIQUES  

A la cuina, les seves paelles estaven fetes de pols d’estrelles, els seus cassons d’escuma 
del mar de Mart i els cullerots de fusta de sicòmor salvatge embolicat en núvol.  

Amb ells elaborava les galetes màgiques com la que va curar en Guillem, que de tant 
cridar s’havia posat afònic i després de menjar- se la galeta es va posar a cantar com un 
baríton.  

El dipòsit d’aigua que havia omplert des de la nit dels temps l’havia heretat del mag 
Merlín. Era un vell abeurador on havien begut el rei Artur i tots els cavallers de la taula 
rodona. I li donava el sabor especial a les seves galetes, aquestes que tant li havien 
agradat a la Vicky, que tenia mal a la panxa perquè havia menjat un xiclet agafat del 
terra i amb la galeta màgica es va sentir lleugera i se’n va anar a prendre un gelat.  

La Senyora Margarida va mirar enrere i li va començar a arribar l’eco de les veus de tots 
els nens que havia ajudat durant aquell estiu al parc d’atraccions de La Galette.  

De sobte va somriure per què es va en recordar d’en Dídac, que va caure d’un arbre i es 
va fer un esquinç i després de menjar-se una galeta màgica va començar a córrer i no va 
parar de donar voltes i voltes pujat als cavallets del carrusel.  

“Visca la vella xaruga!” li va semblar sentir a la Senyora Margarida i se’n va en 
recordar de quants personatges havia conegut a les casetes de la fira! En especial de la 
dona de la rifa que sempre cridava “Visca la vella xaruga!” i a la qual li va regalar una 
galeta una nit de lluna plena i li van desaparèixer totes les berrugues...  

Ara l’estiu ja havia acabat, havia arribat la tardor i era l’hora de plegar i anar-se’n a un 
nou lloc on tornar a repartir les seves famoses galetes.  

Ningú no coneixia la recepta de la Senyora Margarida. Només ella. Però la veritat és 
que era molt senzilla per que els ingredients hi són a l’abast de tothom:  

10 grams de felicitat.  



5 grams d’esperança.  

8 grams de confiança.  

7 grams de veritat de la bona.  

I el fum d’un drac més petit de dos anys.  

Caldrà esperar al pròxim estiu a veure si torna a aparèixer la Senyora  

Margarida amb les seves Galetes Màgiques.  
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A partir de "Laboratori de la Galette" de Santiago Rusiñol (MNAC) 


