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Fa 
3.000 anys, 

els millors navegants 
del món van creuar l’oceà 
Pacífi c per descobrir les illes 

d’Oceania. I després, de cop i 
volta, els seus viatges es van aturar 

durant més d’un mil·lenni. 
La Vaiana és una jove 
intrèpida i tenaç que se 
sent inexplicablement 

atreta per l’oceà. 
Encoratjada per la seva 
àvia, la Vaiana emprèn 
un viatge ple d’aventures 

a la recerca de la veritat 
sobre els seus avantpassats 

i sobre la seva pròpia 
identitat.

v

 

 

 

 

 

  Delivering iBooks

  Javier Barrera

 

  4 (CMYK)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   VAIANA-MOANA

  GRAN LIBRO DE LA PELÍCULA

  Tapa dura

  210 x 285 mm

  215 x 291

  215 x 291

 

  12 mm

X

X

 

   09/09/16

C_10166937 Vaiana-Moana. Gran llibre de la pel.lícula.indd   1 09/09/16   12:03



© 2016 Disney Enterprises, Inc.
Tots els drets reservats

© d’aquesta edició: 2016, Grup Editorial 62 s.l.u.,
Estrella Polar, Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona

www.estrellapolar.cat
Primera edició: octubre del 2016

ISBN: 978-84-9137-095-6
Dipòsit legal: B. 16.961-2016

Imprès a Espanya

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de reproducció, 
distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. 

Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar 
algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

T_10166937 Vaiana-Moana. Gran llibre de la pel.lícula.indd   1 12/9/16   12:39



T_10166937 Vaiana-Moana. Gran llibre de la pel.lícula.indd   2 12/9/16   12:39



Al bell mig de l’oceà  hi havia 
una bonica illa verda anomenada Motunui. Els seus 
habitants, que mai navegaven més enllà de l’escull de 
corall que l’envoltava, vivien protegits de les tempestes 
i gaudien d’unes aigües tranquil·les i una pesca abundant.
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Els ancians mantenien vives les llegendes del 
passat, especialment la de la Te Fiti, l’illa mare. 
Es deia que del cor d’aquesta deessa brollava la 
vida, que s’escampava per tot el món. 
 Tot i això, alguns van voler arrabassar-li aquest 
poder. El més tenaç de tots va ser en Maui, un 
semidéu molt peculiar que, amb el seu ham màgic, 
es va convertir en falcó i va robar el cor de la 
deessa Te Fiti.
 Quan va intentar fugir, va patir en ple vol l’atac 
d’en Te Kā, un descomunal dimoni de terra i foc. 
En Maui, el seu ham i el cor es van perdre al fons 
del mar i ningú no els va tornar a veure mai més.
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 L’àvia Tala gaudia relatant aquesta llegenda als nens del poble.
 —I ara, mil anys després, en Te Kā i els dimonis de les profunditats 
encara ronden pels mars, amagant-se en una foscor que continuarà 
escampant-se, foragitant els peixos i consumint la vida de les illes, 
l’una darrere l’altra.
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 »Però, un dia, algú trobarà el cor... —va continuar 
la Tala—. I aquest algú emprendrà un viatge més enllà de l’escull de 
corall, trobarà en Maui i el farà tornar-lo a la Te Fiti. I d’aquesta 
manera ens salvarà a tots. 
 Excepte la seva néta Vaiana, tots els nens es van espantar.
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 Mentre els altres nens ploriquejaven, la Vaiana 
va acostar-se a la platja. Anava a recollir un cargol de 
mar quan va veure una cria de tortuga que intentava 
arribar al mar. La Vaiana la va guiar fins a l’aigua, 
protegint-la d’uns ocells que se la volien menjar. 
 Mentre observava com la tortuga s’allunyava, va 
semblar que l’oceà li donava les gràcies: les aigües van 
retrocedir i van tornar a mostrar-li el cargol de mar. 
Llavors es va formar un túnel de parets d’aigua que va 
deixar al descobert un camí de cargols. Així és com 
l’oceà va convidar la Vaiana a endinsar-s’hi. 
 Finalment, li va regalar una pedra verd brillant 
amb una espiral: era el cor de la Te Fiti!aaaammmmmmmmmmmbbbbbbb uuuuuuuuuunnnnnnnaaaaaaaaaaaaa  eeeeesssspppppppppppppiiiiirrrrrraaaaaaaaaaaall::::: eeeeeerrrrrrrrraaaaaaa eeeeeeeeeeeellllll  ccccccccccccooooooooooorrrrrrrrrr  ddddddddddddeeeeeeeeeee  lllllllllaaaaaaaaa   TTTTTTTTTTTeeee  FFFFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiitttttttttttttttttiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
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 En aquell moment, el cap Tui va cridar la 
seva filla. L’oceà la va portar ràpidament 
fins a la vora de la platja abans que arribés 
el seu pare.

 Quan en Tui va abraçar la 
Vaiana, a la nena li va caure 
la pedra lluent.
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 Llavors, va arribar la seva mare, la Sina, 
i tots tres van marxar cap al poble. 
 —Tornem a la cabanya —va dir en Tui—. 
Vaiana, un dia seràs la gran cap del nostre 
poble —va afirmar.
 —I faràs coses meravelloses, petita meva 
—va afegir la seva mare. 
 —És clar —va assentir en Tui—, 
però abans has de descobrir 
qui ets.
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 Els habitants treballaven, es 
divertien i vivien feliços. Tothom 
donava les gràcies a l’illa perquè 
els proporcionava tot allò que 
necessitaven per viure: 
cocos, peixos 
i productes 
de la terra.

 A mesura que la Vaiana 
creixia, en Tui li anava 

ensenyant tots els
    costums 

 i les

tradicions 
de Motunui.
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 Fins i tot agraïen 
l’existència d’en Heihei, 
un gall babau.

 Quan la Vaiana va ser més gran, els seus pares 
li van regalar un adorn de cap molt especial. 
En Tui estava segur que la seva filla seria una  

                        gran cap. 
 No obstant això, la Vaiana se sentia molt 
atreta pel mar, i només l’àvia Tala l’encoratjava 
perquè mai abandonés la seva passió.
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 Quan la Vaiana va fer setze anys, el cap Tui la 
va dur al cim de la muntanya més alta de Motunui. 
Es tractava d’un lloc sagrat on tots els caps de l’illa 
havien col·locat una pedra simbòlica en el moment 
d’assumir el càrrec. Segons en Tui, quan la Vaiana 
estigués preparada per posar la seva pedra a la 
muntanya, faria créixer l’illa, tal com havien fet 
les pedres de cadascun dels caps anteriors.
 En veure que la Vaiana no podia evitar dirigir 
la mirada cap a l’oceà, en Tui li va recordar que 
el seu futur no era al mar, sinó a baix, al poble. 
 —Tu ets el futur del teu poble, 
Vaiana —va insistir—, i la gent 
no és allà, sinó just aquí.

15

T_10166937 Vaiana-Moana. Gran llibre de la pel.lícula.indd   15 12/9/16   12:39


