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Llibres’ llibres i llibres!

La Paula Costa va passar un dit a poc a 

poc pels lloms dels llibres del prestatge de 

la biblioteca. Hi havia tants llibres amb 

tants contes! Es va tirar enrere les llargues 

trenes rosses i es va sentir plena de felicitat 

mentre intentava decidir quin llibre triaria. 

Li agradava molt llegir i la biblioteca era 

un dels seus llocs preferits. Per això quan la 

Rita Miró, una de les seves millors amigues, 
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El Bosc dels Contes

havia dit que li calia anar-hi a buscar un 

llibre per al seu treball d’art, la Paula s’havia 

ofert a acompanyar-la i hi havien portat 

també la seva altra millor amiga, l’Abril 

Pianola.

La Rita fullejava un llibre gruixut que 

explicava com fer titelles.

—Aquest és el llibre que necessito per al 

meu treball de l’escola —va dir en veu baixa 

perquè la bibliotecària no les fes fora per 

parlar—. Seuré a prendre unes quantes notes.

L’Abril es va asseure al seu costat.

—Quant trigaràs? —va preguntar, sospirant.

—No ho sé —va contestar la Rita.

—Per què no véns a triar un llibre mentre 

l’esperem? —va proposar la Paula a l’Abril.

Però l’Abril va fer que no amb el cap.

—No. Em quedaré aquí asseguda. No sóc 

gaire aficionada a llegir.
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Llibres, llibres i llibres!

La Paula sabia que l’Abril preferia 

cantar, ballar i fer activitats abans que llegir 

tranquil·lament. Però bé havia d’haver-hi 

algun llibre que agradés a la seva amiga!

Va començar a mirar els prestatges. Aquí! Va 

trobar el llibre ideal.

—Provarem amb aquest!

El va treure del prestatge i l’hi va portar.

L’Abril en va llegir el títol: Pandora Parks, 

estrella del pop!. La noia de la coberta se li 

assemblava, amb els cabells llargs i foscos 

i els ulls marrons. Tenia un micròfon a la 

mà i anava vestida amb una disfressa de gat 

vermella. L’Abril va girar el llibre per llegir-

ne el text de la contracoberta.

—Certament, aquest llibre sembla força bo 

—va reconèixer.

—Prova de llegir-lo —la va animar la 

Paula—. Hi ha tota una col·lecció de llibres 
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El Bosc dels Contes

sobre la Pandora. És una 

estrella del pop en un 

llibre, actriu  

en un altre, i 

després model, 

i viu moltes 

aventures. Segur 

que t’agradaran i...

La Paula va 

somriure en adonar-se 

que l’Abril ja girava 

la primera pàgina. Llavors va tornar a la 

prestatgeria. Quin llibre llegiria ella?

En va treure uns quants abans de decidir-se 

per una història de salvament d’animals. Es va 

asseure amb les altres i va començar a llegir.

Al cap d’una mitja hora, la Rita va tancar 

la seva llibreta.

—Molt bé, ja tinc totes les notes que 
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necessito per al meu treball de l’escola. Ara 

he d’anar a casa i posar-me a construir el 

titella!

Es va aixecar i va tornar el llibre al seu 

prestatge.

La Paula es va estirar i també es va posar 

dreta. Va mirar l’Abril, que encara tenia el cap 

ajupit sobre Pandora Parks, estrella del pop!.

—Abril, tornem a casa de la Rita.

L’Abril va parpellejar.

—Però aquesta part és molt emocionant. 

No puc parar de llegir ara!

La Paula va fer una rialleta.

—Aleshores potser sí que ets aficionada a 

llegir segons quins llibres.

—Aquest sí. És increïble! —va exclamar 

l’Abril—. Me l’hauré d’emportar de la 

biblioteca per acabar-lo. La Pandora viu 

moltes aventures!
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La Rita la va sentir.

—Com nosaltres!

Les tres amigues es van somriure. 

Compartien un secret molt especial. Al 

mercadet benèfic de la seva escola havien 

trobat una vella caixa de fusta tallada. I havia 

resultat que era una caixa màgica feta pel rei 

Fèlix, que governava un país encantat que 

es deia Secret Kingdom. Cada vegada que 

els habitants del Regne Secret necessitaven 

l’ajut de les noies, la seva amiga fada, la 

Trixibelle, els enviava un missatge a la caixa 

i després se les emportava a aquella terra de 

meravelles.

—On és ara la Caixa Màgica? —va 

xiuxiuejar l’Abril.

—Aquí —va contestar la Rita, posant la 

seva motxilla sobre la taula i donant-li uns 

copets.



Llibres, llibres i llibres!

—Em pregunto quan rebrem un altre 

missatge de Secret Kingdom —va dir la 

Paula.

La Rita va obrir la part de dalt de la seva 

motxilla i en va treure la Caixa Màgica. Tenia 

els laterals de fusta gravats amb criatures 

màgiques i a la tapa hi havia encastades sis 

joies verdes.

—Oh, tant de bo brillés! —va dir amb 

anhel.
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El Bosc dels Contes

Una llum lluenta va aparèixer al mirall de 

la tapa de la caixa.

—Ha funcionat! —va 

exclamar la Rita, atònita.

L’Abril va mirar la 

caixa, esperançada.

—Desitjo tenir un milió 

de lliures!

—Xxxt! —la va renyar la bibliotecària des 

de la seva taula.

—Anem! —va dir la Rita, tornant a ficar la 

caixa dins la motxilla. Li espurnejaven els ulls 

d’emoció—. El Regne Secret ens necessita! 

Val més que trobem un lloc més tranquil on 

puguem mirar la caixa com cal i veure si té 

un missatge per a nosaltres.

—Seguiu-me! —Amb el cor bategant-li 

fort, la Paula va sortir de la secció infantil i 

va recórrer els passadissos. Començava una 
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altra aventura!— Em pregunto a quin lloc 

de Secret Kingdom haurem d’anar aquesta 

vegada! —va xiuxiuejar.

—I quin ingredient haurem de trobar! —va 

afegir l’Abril.

Al Regne Secret les passaven ben magres. 

La germana del rei Fèlix, la perversa reina 

Malícia, li havia donat un pastís que contenia 

una poció. Ara el rei s’estava convertint en una 

criatura immunda, en un gripau pudent. La 

reina Malícia tenia la intenció d’apoderar-se del 

regne quan s’hagués acabat la transformació. 

L’única manera d’aturar la maledicció era donar 

al rei Fèlix una poció curativa, però per fer-la 

necessitaven sis ingredients molt poc comuns. 

Fins ara, havien aconseguit mel d’abelles 

bombolles, sucre filat de plata, pólvores de son 

i aigua curativa de la Cascada de l’Esquitx Clar. 

Només faltaven per trobar dos ingredients!
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Van arribar al final de la biblioteca, que era 

plena de volums empolsegats de revistes velles 

relligades amb cuir.

—Aquí no correrem cap perill —va 

xiuxiuejar la Paula—. Per aquest passadís no 

hi ve mai ningú.

Les noies es van agenollar i van treure la 

Caixa Màgica de la motxilla de la Rita. El 

mirall de la tapa encara brillava intensament 

amb una llum platejada. Les nenes van 

observar com unes lletres molt rodones 

apareixien i formaven paraules. L’Abril les va 

llegir en veu alta:

Rita, Paula i Abril, si sou tan amables,
busqueu un lloc on hi ha molts arbres.
Trobeu l’indret on creixen els contes.
Serà l’escenari del nostre encontre!



Llibres, llibres i llibres!

Quan va deixar de parlar, unes espurnes 

van recórrer la superfície de la caixa i la tapa 

es va obrir per art de màgia. Dins de la caixa 

hi havia sis compartiments, cadascun dels 

quals contenia un objecte màgic diferent. 

Un d’ells era un preciós mapa de Secret 

Kingdom, que ara va sortir flotant i es va 

desplegar tot sol davant dels ulls de les noies.



El Bosc dels Contes

La Paula va mirar amb delit la bonica illa 

en forma de mitja lluna que apareixia al 

mapa màgic.

—Mireu, hi ha els dracs dels somnis!  

—va xiuxiuejar la Rita, assenyalant una 

vall tranquil·la on aquells preciosos animals 

feien una becaina sota uns cirerers amb flors 

blanques i rosades.
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—I el Llac dels Nenúfars —va afegir 

l’Abril, indicant el lloc on havien viscut la 

seva última aventura. Les nimfes d’aigua, 

de pell blava, xipollejaven dins l’aigua 

transparent amb els seus gegantins cargols 

aquàtics.

—On hem d’anar aquesta vegada? —es va 

preguntar la Paula, estudiant el mapa—. Diu: 

«l’indret on creixen els contes...».

La Rita va arrufar les celles.

—Potser es refereix a un castell? És allà on 

acostumen a viure els comtes.

—L’endevinalla no diu comtes sinó contes, 

amb ena—va aclarir la Paula—. Ja saps, com 

els contes de fades.

—Potser és una biblioteca! —va suggerir 

l’Abril—. A veure si en trobem una.

Totes van mirar detingudament el mapa, 

però no hi van veure cap biblioteca enlloc.
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La Rita va rellegir la pista.

—Espereu un moment! No solament parla 

de contes, sinó que també diu que hem de 

trobar un lloc on hi ha arbres.

—Què me’n dieu, d’això? —va fer la Paula 

assenyalant un bosc on creixien uns arbres 

alts envoltats d’herba verda i d’uns vistosos 

bolets de color vermell i blanc. En va llegir 

l’etiqueta en veu alta i va fer un bot—. El 

Bosc dels Contes! Ha de ser aquí!

—Segur que tens raó! —va dir l’Abril.

—No hi ha cap dubte. —La Rita s’hi va 

fixar amb més atenció.— Però els arbres 

tenen un aspecte estrany.

La Paula es va adonar del que volia dir. 

Aquells arbres semblaven tenir unes curioses 

fulles rectangulars.

—Estic convençuda que la Trixi sabrà què 

són. —Va somriure.— Cridem-la!
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Totes tres van posar les mans sobre les joies 

verdes i es van mirar.

—La resposta a l’endevinalla és el Bosc dels 

Contes! —van cantar a cor.


