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Hi havia una vegada una vella bruixa, lletja i malvada, 
a qui no li agradava res ni ningú i que a penes sortia de 
casa. Un dia es va trobar una cistella. Dins la cistella hi 
havia un bebè. Espantada pels plors del bebè, la bruixa 
va fugir a casa seva. I si aquesta bruixa, a qui no li agra-
da res ni ningú, decideix tornar per salvar la criatura?

TEMÀTICA: aventura amb personatges fantàstics 
i una bruixa bona

GÈNERE: contes amb personatges dels contes po-
pulars

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquesta història ens 
permet treballar al voltant dels prejudicis i els es-
tereotips dels contes clàssics. 

CLAUS PER A LA LECTURA
Bruixes bones, bruixes dolentes
Els contes tradicionals solen presentar una sèrie de per-
sonatges que són, per naturalesa, dolents. En aquest cas 
tenim una vella bruixa malvada. La troballa d’un bebè, 
però, despertarà en ella un sentiment desconegut. La 
bruixa farà tot el possible per protegir la criatura. I és 
que les persones no són sempre el que semblen.

Les nostres bruixes
També al nostre territori hi ha un grapat d’històries 
de bruixes. Bruixes marineres, voladores, cantadores 
i conegudes a tot arreu. Convidem nois i noies a pre-
guntar per les bruixes més famoses de la zona i bus-
car dites i cançons. De bruixes, n’hi ha hagut a Cerve-
ra, a Vallgorguina, a Vallbona de les Monges... 

Investiguem?
Durant un període llarg de la història, les dones que 
eren diferents eren acusades de bruixeria. Avui exis-
teix un important moviment social que pretén rei-
vindicar la figura de les bruixes i reparar la memòria 
d’aquelles dones. Podem parlar d’un dels casos més 
coneguts de la història: les bruixes de Salem.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques  
descarregables a 
 www.animallibres.cat.

  La bruixa Maruixa, d’Animallibres,  
també té com a protagonista  
una bruixa diferent.

  Aquest llibre forma part de 
la col·lecció «La Puça». Altres  
títols són: La bruixa, la filla i el llop 
i El retorn de l’ogre.

 Plou i fa sol, cançó tradicional. 


