
La Bella és una noia  
que vol viure aventures com 

les que surten als llibres  
que llegeix a totes hores. 

Però la seva vida canvia per 
sempre quan, per salvar  
el seu pare, es converteix 

en presonera d’una terrible 
bèstia que viu en un  

castell encantat.
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Hi havia una vegada un jove príncep que  

era molt ben plantat, però que no tenia cor. 

Com que només li importaven la bellesa 

exterior i les coses materials, vivia envoltat 

de quadres d’un valor incalculable, riqueses i 

objectes preciosos i extravagants. El que el feia 

més feliç era presumir d’aquests tresors i es 

vanagloriava de la seva fortuna tot organitzant 

festes excèntriques, a les quals només assistien 

els membres més privilegiats de l’alta societat.

Si no hagués estat per una nit fatídica 

hauria continuat vivint així, de ball en ball  

i sense preocupar-se per res.

Aquella nit, el príncep va celebrar un ball 

de màscares molt ostentós. Els convidats 

anaven vestits de blanc i duien la cara tapada 

amb unes caretes molt boniques. El príncep 

també anava disfressat: portava una màscara 

que havien pintat els seus criats, i hi havien 

dibuixat unes plomes amb delicats tons 

blavosos i daurats que li envoltaven els ulls.

Durant la festa, el príncep escodrinyava les 

boniques noies que tenia al voltant. Va ballar 

amb l’una darrere l’altra fins que, tot d’una,  

va sentir que algú trucava a la porta de la  

sala de ball.
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Tot seguit, una forta ràfega de vent va 

irrompre pels finestrals, i va fer que les 

espelmes tremolessin i que les senyores 

cridessin espantades. El príncep es va enfadar 

molt per aquesta molesta interrupció, però 

quan es va girar per esbrinar qui l’havia 

provocat, només va trobar-se amb una vella 

captaire. Anava tota encorbada, i tenia la cara 

farcida d’arrugues i la pell plena de taques.

El príncep li va exigir una explicació. 

L’anciana es va agenollar i li va oferir una 

rosa a canvi d’aixopluc durant la implacable 

tempesta que havia esclatat. Però aquest gest 

no va commoure gens ni mica el príncep, que 

la va fer fora sense contemplacions, amb un 

simple moviment de la mà, i va ordenar a dos 

criats que la portessin fora del castell.

—No t’hauries de deixar enganyar per les 

aparences —va advertir-lo la captaire—, ja que 

la bellesa es troba a l’interior.

El príncep va tirar el cap enrere i va 

deixar anar una rialla cruel, i després va girar 

l’esquena a l’anciana. En aquell instant, va 

sentir un crit col·lectiu dels convidats i va 

tombar el cap tot just quan la sala s’il·luminava 

amb un intens centelleig.
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On abans hi havia la vella pidolaire, ara s’hi 

alçava una fetillera molt bonica, que flotava 

en l’aire per art de màgia. Aquesta vegada, va 

ser el príncep qui es va agenollar davant seu. 

L’havien posat a prova, i havia fallat.

—Si us plau! —va clamar per demanar-li 

perdó. 

Però la fetillera, que sabia que les seves 

paraules eren tan buides com el seu cor, va fer 

un moviment ràpid de canell per conjurar un 

encanteri. L’aire es va omplir de màgia, i quan 

es va aclarir, el príncep havia desaparegut.  

Al seu lloc hi havia una bèstia horrible, un 

ésser tan terrorífic i cruel per fora com havia 

estat el príncep per dins.

La fetillera li va regalar una rosa encantada 

i li va anunciar el seu destí; el príncep tindria 

forma de bèstia fins que aprengués a estimar i 

trobés algú que fes allò que ell no havia estat 

capaç de fer: veure més enllà de les aparences 

i estimar-lo per allò que era, no pel que 

aparentava. Tanmateix, si queia l’últim pètal  

de la rosa abans que això succeís, el príncep 

seria una bèstia per sempre més.
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En un poblet proper a aquell castell hi vivia la Bella, una noia amable, intel·ligent 

i independent, que tenia un esperit tan elevat que només era comparable amb 

la seva extraordinària bellesa. Un dia, la Bella va sortir de casa com cada matí. 

Havia viscut a la mateixa caseta en el mateix poble gairebé tota la vida, i es podia 

dir que cada dia era pràcticament igual que l’anterior. Sempre veia la mateixa 

gent i sempre feia les mateixes coses. Per això, la noia desitjava viure aventures.
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La Bella va sospirar. Si es quedava al poble, sabia que l’aventura més gran 

que viuria a la vida només la trobaria a les pàgines del seu llibre preferit. Mentre 

rumiava en tot això i sobre què li oferiria el futur, va fer cap al centre de la vila.
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