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CAPÍTOL 1

En el qual coneixem  
les protagonistes d’aquesta  

història

Tot va començar quan el Sigfrid i la seva banda 
de lladres van sentir a parlar d’un cofre màgic 

capaç de donar al seu propietari tot allò que desit-
gés. O potser havia començat molt abans, quan el 
cofre havia arribat a les mans dels reis de Cornali-
na, un petit regne al sud de les muntanyes. O bé al 
cap d’uns anys, quan van néixer les princeses Mira 
i Denèbola, que són les autèntiques protagonistes 
d’aquesta història.

Pensant-ho bé, tot va començar quan la Mira 
va dir:

—Pare, mare, ja sabem que sou espies.
Per a ella i per a la Denèbola era evident i més 
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encara. De tant en tant, els seus pares marxaven 
de viatge sense dir a ningú, ni a elles, que eren les 
seves filles, a on anaven. Es vestien de color negre, 
de dalt a baix: camisa ampla, ajustada als punys 
i la cintura, pantalons i botes altes; sortien per la 
porta del darrere i tornaven al cap d’uns dies amb 
la mateixa discreció.

—Us podem acompanyar? —va preguntar la De-
nèbola.

La Mira sabia que, si els seus pares eren espi-
es, l’últim que farien seria permetre que les seves 
dues filles els acompanyessin, però va deixar que 
la seva germana ho preguntés. Sovint la Denèbola 
se sortia amb la seva d’una manera que a la Mira 
li resultava inexplicable.

—Espies! —va exclamar la reina Àstrid mentre 
ficava unes sabatilles al bagul—. Quina idea tan 
esbojarrada!

El rei Hàkon va mirar la seva dona amb ulls ria-
llers i va seguir agafant coses dels armaris. Va re-
collir els seus botons de puny en forma d’estrella, 
l’agulla que acabava amb una bola daurada i unes 
sabates amb una estrella a cada sivella. Al rei li en-
cantava estudiar el firmament i el palau era ple de 
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detalls per l’estil. N’hi havia que eren estrelles de 
cinc, de sis o de vuit puntes, i d’altres eren esferes 
brillants, que és com els astres són en realitat.

Les princeses van insistir-hi una altra vegada.
—Si no sou espies, per què us vestiu d’aquesta 

manera? —va preguntar la Denèbola, amb un to 
desafiador.

—Si no heu de fer res perillós, deixeu que us 
acompanyem —va demanar la Mira, tota dolça. 
Sabia que la mare estava a favor dels raonaments 
lògics i d’aconseguir el que es vol amb molt bona 
educació.

Les dues princeses s’assemblaven força física-
ment, però no tant si parlem del caràcter. Totes 
dues tenien la pell clara i solien portar els cabells 
castanys recollits amb una trena, però la Mira te-
nia els ulls marrons i piguetes al nas, i en canvi la 
Denèbola ensenyava uns ulls blaus i les galtes ben 
plenes. La gent que no les coneixia solia pensar 
que la Mira era la germana entremaliada i la Denè-
bola l’obedient, però s’equivocaven de mig a mig. 
En tot cas, el que es podia dir és que la Denèbola 
era la rebel i la Mira la responsable, però això hau-
ria estat simplificar molt les seves personalitats.
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El cofre màgic

La reina Àstrid va acabar de preparar el bagul i 
es va acostar a les seves filles. Era estrany veure-la 
d’aquella manera, disfressada d’espia.

—Per bé que no som espies, és veritat que tenim 
una missió secreta. I un secret és un secret, no es 
pot explicar! —Com que les seves filles no sem-
blaven gaire satisfetes amb la resposta, la reina 
va afegir—: No hauríeu de ser tan tafaneres. Hi 
ha secrets que és millor no saber perquè quan els 
descobreixes no tens més remei que fer-hi algu-
na cosa; es converteixen en responsabilitat teva. 
Penseu-hi, en això.

La Mira no li va fer gaire cas perquè la mare 
sempre els proposava coses en què pensar, com si 
fos un professor amb moltes ganes de repartir deu-
res. Ella volia continuar insistint, però si alguna 
cosa s’aprèn vivint en un palau és que de vegades 
toca manar i de vegades toca obeir, i va veure que 
aquesta era una de les oca sions en què havia de 
fer la segona cosa.

Els reis van començar a repartir els consells ha-
bituals.

—Feu bondat.
—No us baralleu.
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—Compliu amb les vostres obligacions abans de 
posar-vos a jugar.

—Fiqueu-vos al llit a l’hora que us toca.
—Tingueu cura del cofre.
—Mengeu verdura.
De tota aquesta llista, l’únic que els interessa-

va era custodiar el cofre portuguès. Es tractava 
de l’únic objecte màgic de la família, i a dins hi 

podien trobar qualsevol 
cosa que demanessin. 

Si volien un grapat 
de monedes, només 
l’havien de demanar. 
O un batut de xoco-
lata. O un regal per 
al Faustí, el servent 

més lleial dels reis, 
perquè sempre costa-

va molt arribar a esbri-
nar el que volia que li rega-

lessin pel seu aniversari. El cofre els podia donar 
qualsevol objecte que volguessin.

Naturalment, els reis recomanaven que calia ser 
prudent quan es fes servir. El benestar del regne 
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no podia dependre d’un cofre, perquè els objectes 
màgics sempre acaben canviant de mans. I no vo-
lien que les seves filles tinguessin tots els capritxos 
imaginables. 

Per això només podien fer servir el cofre molt de 
tant en tant i sempre amb el permís dels pares. I 
si alguna vegada volien demanar més coses, el rei 
els explicava la història d’un antic propietari del 
cofre que havia demanat coses sense parar, tot 
i que ni les volia de veritat ni les necessitava. Al 
final, el cofre s’havia saturat i durant molts anys 
només va donar bledes. Bledes acabades de collir, 
això sí, però bledes i res més.

—I aquest és l’origen de les bledes de Turmalina  
—deia per acabar, com si el fet que aquesta verdu-
ra fos típica de Turmalina demostrés que la histò-
ria era de debò. La Mira i la Denèbola sospitaven 
que se l’havia inventat perquè no l’havien sentit a 
explicar mai a ningú més, però no estaven segures 
de si era veritat o no. I de bledes, no en volien.

Però, aquell dia, l’objecte màgic tenia una impor-
tància especial. Només faltava una setmana per a 
la festa de Cornalina i el rei volia celebrar que ja 
feia quinze anys que el cofre s’estava amb la famí-
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lia. Havia ordenat que fessin un disseny de l’escut 
reial que l’inclogués i havia deixat dit que després 
el brodessin en mocadors de roba per regalar-los 
als assistents a la celebració. A més, el cofre por-
tuguès estaria exposat al centre de la sala i els 
reis deixarien que alguns convidats li demanessin 
coses.

Per això era tan estrany que se n’anessin de vi-
atge pocs dies abans de la festa. A la Denèbola li 
van agafar ganes de fer més preguntes, però es va 
contenir. No volia que la tractessin com una nena 
petita, l’anomenessin «Deni» i li pessiguessin una 
galta. La Mira sempre li deia Deni i no li sabia pas 
greu, però els seus pares només ho feien quan 
deia alguna cosa que els semblava prou infantil.

—Va, Mira, anem —va dir mentre agafava la mà 
de la seva germana i es posava a caminar.

De sobte se li havia acudit que tenien un munt 
de coses de què parlar, coses que els seus pares no 
po dien arribar a saber. Havien de fer plans. Tot i 
que a les dues noietes els feia molta ràbia no saber 
a on anaven els reis, estaven d’acord en una cosa: 
quedar-se uns dies sense ells no era tan dolent 
com això. El Faustí es mostrava menys estricte i 
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la Betelgeuse, la cuinera, els preparava xocolata 
calentona per berenar. I potser podrien fer una 
hora menys de classe. A la Denèbola no li faria res, 
per exemple, saltar-se la de portuguès.

—O podem dormir mitja hora extra —va pro-
posar la Mira, però això a la Denèbola tant li feia 
perquè ella sempre es llevava d’hora.

Van començar a pensar coses i se’ls van acabar 
acudint més idees de les que tindrien temps de 
dur a terme.

—Podem baixar a la cuina i demanar a la Betel-
geuse que ens deixi fer pa. O un pa de pessic! —va 
suggerir la Denèbola.

—Podem muntar una tenda de campanya amb 
les cadires i les tovalles del menjador i dormir-hi 
—se li va acudir a la Mira, i de seguida va comen-
çar a pensar com distribuiria les cadires perquè el 
sostre de la tenda fos alt i les tovalles no s’enfon-
sessin pel mig.

—I ens podem disfressar.
A totes dues els encantava disfressar-se (de 

grangeres, cuineres, botigueres…) i sortir a la vila 
a fer un tomb. També tenien disfresses de soldat, 
de color marró i taronja com els uniformes de la 
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guàrdia reial, però no les deixaven sortir del palau 
vestides d’aquella manera.

La Denèbola s’havia quedat absorta pensant en 
les disfresses, però la Mira seguia tenint idees.

—També podem omplir el terra de papers i pin-
tar amb les mans i els peus…

—I podem agafar un llibre de contes, llegir-los 
tots i no apagar el llum fins que els acabem —va 
proposar la Denèbola.

—Hum… No crec que el Faustí ens ho deixi fer.
—No, tens raó.
Abans d’anar-se’n al llit, la Mira va tenir una altra 

idea:
—Podríem aprofitar per demanar alguna cosa al 

cofre.
—D’acord! —va exclamar la Denèbola. Ella ja hi 

havia pensat, però li semblava que la Mira no ho 
trobaria bé.

—Sí, però ha de ser alguna cosa que necessitem 
de debò.

La Denèbola va fer que sí, perquè ella també es 
prenia molt seriosament el poder dels objectes mà-
gics, i les dues germanes es van adormir pensant 
en tot el que podien obtenir del cofre portuguès.
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No s’imaginaven, és clar, que un home molt pe-
rillós es dirigia directe cap al seu palau ni que, ben 
aviat, es trobarien al mig d’una aventura que no els 
deixaria temps ni de fer deures ni de jugar.
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CAPÍTOL 2

En el qual el lladre més temut  
de la regió sent a parlar  

dels objectes màgics

Aquell mateix matí, en un regne molt llunyà, al 
nord de les muntanyes Perpètues, el Sigfrid i 

els seus camarades acabaven de conèixer un home 
molt interessant. Era alt i fort, duia un pegat a l’ull 
esquerre i resultava evident que ja feia uns quants 
dies que no es banyava. Qualsevol persona amb 
seny hauria fugit d’algú així, però la veritat és que 
els lladres del Sigfrid tenien un aspecte semblant: 
sempre portaven els cabells llardosos i enredats, i 
la roba tacada de fang; gairebé sempre ensenyaven 
ferides i blaus, a banda d’alguna cicatriu, i a tots 
els faltava almenys una dent. 

El Sigfrid estava content amb la pinta que feien 
els seus homes, però no deixava que se li notés: al 
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cap i a la fi, tenia una reputació que volia mantenir. 
Un lladre amb fama de perillós ja té la meitat de 
la feina feta, i el Sigfrid de seguida es convertia 
en el més temut allà on anava. Li deien «el Colós» 
perquè era enorme i, malgrat que els homes grans 
i forts sovint són una mica babaus, el Sigfrid era 
astut i cruel. I molt, molt ambiciós. Somia va arribar 
a ser el lladre més ric de la història.

Tot i això, hem de dir que no era justament el 
lladre més intel·ligent del món, i una altra de les 
claus del seu èxit era que sempre es refiava dels 
consells del seu cosí Emiliano. 

A diferència del Sigfrid, l’Emiliano era prim i fi-
brós, tenia la cara ossuda i el nas llarg i punxegut, 
i molta traça organitzant plans d’acció i portant-los 
a terme, però no era tan animalot com el Sigfrid ni 
presumia d’un físic tan imponent.

Els altres eren un grapat de salvatges que ana-
ven i venien, i el Sigfrid els deia «ineptes» quan les 
coses sortien malament i «artistes» quan havien 
anat bé. En aquell moment el Sigfrid tenia tres 
ineptes que es deien Cosio, Pòstum i Bonifaci, que 
ja feia uns quants mesos que s’estaven amb ell mal-
grat els insults que en rebien. I és que els diners 
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que guanyaven treballant amb el Colós durant tres 
mesos no els haurien aconseguit pel seu compte 
ni en tres anys.

Tots escoltaven atentament el nou lladre, l’home 
del pegat a l’ull esquerre, que es feia dir Nicodem 
i assegurava que venia d’una península al sud de 
les muntanyes. Se’l veia força jove, tot i que la 
barba i la brutícia feien difícil endevinar l’edat que 
podia tenir. 

Segons ell, a la terra d’on venia hi havia una colla 
d’objectes màgics que els permetrien aconseguir 
riqueses il·limitades. N’hi havia uns quants que 
pertanyien a les famílies més nobles de regnes 
com Cornalina o Beril, encara que es deia que n’hi 
havia molts més de perduts i escampats per tot el 
territori. 

 Als lladres, per descomptat, els interessaven 
els de les famílies riques, que eren els més fàcils 
d’aconseguir: no perdrien el temps buscant objec-
tes màgics pel camp quan podien robar els que ja 
sabien on eren.

Com que els lladres eren uns mestres en l’art 
de simular el que fos, fingien que la història del 
Nicodem els interessava, però no gaire. Prou per 
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escoltar-lo, però no per donar-li una part del botí 
igual a la seva.

—Hi ha un medalló que permet guarir totes les 
ferides —va dir el Nicodem, i el Sigfrid va esbu-
fegar com a senyal de menyspreu—. Converteix 
en invencible qui el duu posat —va continuar el 
nouvingut, amb més entusiasme. 

Els lladres es van mantenir impassibles.
—També hi ha un anell. Si te’l poses, pots tra-

vessar les parets com si estiguessin fetes d’aire.
—Tots els objectes màgics són joies de dona? 

—va preguntar l’Emiliano, amb sorna.
El Nicodem no es va deixar acovardir.
—No, també hi ha una espasa. Qualsevol tall que 

faci és mortal. I un objecte que sembla un rellotge, 
però en realitat és una brúixola que assenyala el 
lloc que li demanis. —Els cinc bandits continua-
ven exhibint una expressió pètria—. I uns prismà-
gics que mostren el que hi ha darrere dels murs, 
a l’interior de les cases, a les coves amagades de 
les muntanyes, encara que el que busquis sigui a 
quilòmetres de distància.

L’Emiliano va fer un gest mínim en sentir a par-
lar de l’espasa. A banda d’això, ningú va dir res. 
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Però el lladre nou no era ximple, ni tampoc gaire 
pacient.

—Hi ha una clepsidra que permet caminar en 
un matí la distància que es recorreria en tres dies 
al galop, una alforja que sempre sembla buida en-
cara que es vagi omplint de coses i un cofre que 
regala or a grapats. Però suposo que res d’això us 
interessa, o sigui que serà millor que me’n vagi a 
buscar uns altres companys.

Va fer mitja volta i els lladres van reaccionar 
exactament com ell esperava.

—Un moment, un moment… Parla’ns del cofre 
—va demanar el Sigfrid.

—Tant és, està fora del vostre abast.
—Res està fora del nostre abast.
—Aquest cofre sí, perquè no el podríeu aixe-

car mai de terra ni portar-lo a cap altre lloc i, per 
molt que li demaneu coses, no us donarà res. És 
un objecte màgic i només funciona per als seus 
propietaris. A més, l’única manera d’aconseguir 
un objecte màgic és canviar-lo per un altre que 
també ho sigui.

El Nicodem deia la veritat, però no pas tota. 
Però els lladres no tenien manera de saber-ho.



24

PRINCESES A L’ATAC

—I es pot saber per què ens parles dels objectes 
màgics si no els podem robar? —L’Emiliano sem-
blava força empipat.

—Perquè resulta que jo sí que tinc un objec-
te màgic: el rellotge-brúixola que he anomenat 
abans. I estic disposat a compartir-lo si m’ajudeu 
a robar alguna cosa millor. Una cosa com ara els 
prismàgics.

Durant uns instants va regnar el silenci.
—Jo prefereixo l’espasa —va dir el Bonifaci—. A 

més, en necessito una de nova.
—Què vols que et digui, tampoc no n’hi ha per 

a tant, amb l’espasa. És millor el cofre —va con-
testar el Pòstum.

—I si ens que-
dem el rellot-

ge-brúixola? 
—va propo-
sar el Cosio.
El Nicodem 

va aprofitar per 
intervenir:

—Al meu parer, els pris-
màgics són més pràctics.
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—I no hi ha més objectes màgics que puguem 
triar? —va preguntar el Cosio.

—Sí, bé, n’hi ha uns quants més, però no els 
conec tots ni sé on són. He sentit a parlar d’una 
olla que…

—Segueixo pensant que el cofre és el millor  
—va repetir el Pòstum.

—El cofre és just el que ens interessa —va co-
mentar l’Emiliano, sense parlar gaire alt. El Sigfrid 
va ser l’únic que li va parar atenció.

Els altres van començar a parlar tots alhora.
—Doncs jo vull veure l’alforja.
—Veure-la? Jo el que vull és quedar-me-la!
—I el medalló?
—Nah, el medalló és de nenes.
—Sí, això, el medalló és de nenes.
—Ja n’hi ha prou, de xerrar! —va rugir el Sig-

frid. 
Sempre passava el mateix. Parlaven i parlaven 

fins que el Sigfrid bramava «Ja n’hi ha prou, de xer-
rar!», i llavors tots sabien que era el moment de 
passar a l’acció. 

—Robarem el cofre i en traurem or fins que ens 
hàgim convertit en els homes més rics del món. 
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Els altres van fer que sí efusivament, però el 
Sigfrid els va dedicar una mirada assassina i van 
callar. Van recollir les coses en silenci i es van pre-
parar per iniciar el viatge a la Península dels Ob-
jectes Màgics. 

—I què passaria si ara mateix et matéssim i ens 
quedéssim el teu objecte màgic? —li va preguntar 
l’Emiliano.

El cosí del Sigfrid intentava intimidar-lo, però el 
Nicodem ho tenia tot pensat.

—Que mai aconseguiríeu moure’l de lloc i menys 
encara fer-lo servir. I us quedaríeu sense saber on 
és el cofre.

Els lladres van quedar satisfets amb la resposta 
i van seguir el seu nou company fins al camí que 
els havia de dur a les muntanyes. Tot i que no era 
una via gaire transitada, no van tardar a topar un 
noi jove que duia un carro amb dos cavalls. El Sig-
frid va fer un senyal al Pòstum i aquest, amb una 
empenta, va fer baixar el xicot del vehicle. 

—Aquest d’aquí és Sigfrid el Colós. Ara mateix 
no li ve de gust matar ningú, però si sentim que et 
queixes, plores, demanes ajuda o qualsevol altra 
ximpleria, estic segur que canviarà d’opinió.
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El noi va fer que sí i es va posar a caminar sense 
ni tan sols intentar recuperar les coses que duia al 
carro. El Sigfrid el va agafar pel coll de la camisa 
perquè parés. Va obrir el sarró que el noi duia penjat 
a l’espatlla i en va examinar el contingut: una bóta 
amb aigua, un panet farcit de xoriço, un mocador i 
una armilla. Després d’agafar l’aigua i el menjar, li 
va clavar una empenta a l’esquena perquè marxés.

El Sigfrid es va guardar la bóta, va agafar l’entre-
pà, hi va clavar queixalada i va començar a donar 
ordres al Cosio i al Bonifaci perquè desenganxes-
sin els cavalls i revisessin el contingut del carro.

—Sempre ens toca a nosaltres la feina més pe-
sada —es va queixar el Bonifaci, vigilant que el 
Sigfrid no el sentís.

El Nicodem es disposava a ajudar-los, però lla-
vors va veure que l’Emiliano i el Pòstum s’estaven 
de braços plegats, sense fer res més que mirar com 
treballaven aquells dos. Era clar que hi havia dos 
nivells dins del grup de lladres, i el Nicodem sabia 
a quin dels dos volia pertànyer.

—Quant de temps dius que tardarem a arribar? 
—va preguntar el Sigfrid, que s’havia acabat l’en-
trepà en un tres i no res.
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—Si aconseguim un cavall per a cadascun, hi 
haurem arribat en menys de tres dies.

—Fet.
Efectivament, al cap de dos dies i mig van ar-

ribar a Cornalina, amb prou temps per buscar un 
lloc per dormir i engegar el pla que havien ordit 
pel camí.




