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La santa espina
Hi havia una vegada una noia que es
deia Maria. Un dia la Maria va sortir a
passejar pel bosc per fer un ram de
flors, i es va trobar el Gueridó, un noi
que treballava en una casa a prop. El
Gueridó va ajudar a la Maria a fer el
ram, i com que no tenien cap cordill
per lligar-lo, van agafar el collaret de la
Maria, que tenia un trosset de la Santa
espina a dins.
Als pares de la Maria no els hi queia
bé el Gueridó, així que va decidir
marxar, però abans de fer-ho va
agafar el ram de la Maria com a
record.

Quan ja feia una estona que
caminava, va arribar a una vall
profunda i negra i s’hi va trobar una
reunió de bruixes i bruixots. Quan el
van veure van decidir divertir-se una
mica amb ell, i el van transformar en
un rei, però amb una condició, si
durant un any no feia cap petó a la
persona que estimés, es convertiria
en rei per sempre, sinó tornaria a
convertir-se en ell mateix. Aleshores,
les bruixes i els bruixots el van agafar,
i se’l van emportar, mar endins, dins
d’una sabata gegant, fent servir les
escombres de rems, fins a arribar a
una illa.

En aquella illa hi vivia l’Arnold, un
príncep, que havia anat a veure la
seva enamorada, una sirena que es
deia Rosa Vera. Però l’Arnold també
es troba amb les bruixes, que el
transformen en una palmera. Llavors
les bruixes agafen la roba de l’Arnold i
li posen al Gueridó, com si fos ell el
príncep.

En aquell moment, arriben uns quants
habitants d’Abracandària, el país de
l’Arnold, el príncep que ara està
convertit en palmera; perquè s'havia
mort el rei i necessitaven el seu fill
perquè reinés. Aquesta gent confon el
Gueridó amb l’Arnold, perquè portava
la seva roba, i se l’emporten al seu
país per convertir-lo en rei.

Però la sirena Rosa Vera, l’enamorada
de l’Arnold, ho ha vist tot, i intentarà
fer el que sigui per trencar aquest
encanteri. Llavors se’n recorda que si
el Gueridó feia una petó a una
persona que s’estimés es trencaria
l’encanteri i deixaria de ser rei, així
que comença a portar vaixells plens
de gent des de totes parts del món,
fins i tot des de Catalunya, fins a
Abracandària, perquè el Gueridó
s’enamorés d’alguna.

De sobte, el Gueridó comença a sentir
com canta la gent del vaixell de
Catalunya, una cançó que li recorda
casa seva... “Som i serem gent
catalana tant si es vol com si no es
vol…”, i comença a recordar-se’n d’on
vivia. En aquell moment veu una noia
que li sona, era la Maria! Ella se’l mira,
però no el reconeix... fins que veu que
a la mà hi porta un ram, i reconeix el
seu collaret lligat, era el Gueridó!

Llavors la sirena, la Rosa Vera, li
explica a la Maria tota la història de
l’encanteri, així que va corrents a fer
un petó al Gueridó, a veure si el pot
trencar, just quan gairebé eren les
dotze de la nit! I funciona! Aleshores
es trenca l’encantament, i el Gueridó i
la Maria tornen cap a casa seva,
Catalunya.
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Les il·lustracions
Aquí teniu les il·lustracions per crear
la vostra pròpia versió de la història.
Pinteu els dibuixos, retalleu-los,
enganxeu-los damunt d'una cartolina,
un cartró o podeu reutilitzar algun
envàs que tingueu buit.
Després els hi podeu posar un pal i
fer-los servir de titelles, enganxar-loshi un imant i fer-los córrer per la
nevera o fins allà on us dugui la vostra
imaginació!
Que gaudiu creant aventures!

