
Il·Iustracions: 
José Ramón Sánchez



Primera edició: 2011

© Traducció: Irene Aparicio Medina, 2011
© d’aquesta edició: Bóveda, 2011
 Av. San Francisco Javier, 22
 41018 Sevilla
 Telèfon 95 465 23 11. Telefax 95 465 62 54
www.editorialboveda.com
ISBN: 978-84-939126-4-2
Dipòsit legal: M. 36.786-2011
Imprès a Gráficas Muriel, S. A.
Printed in Spain

Reservats tots els drets. El contingut d’aquesta obra està protegit per la llei, que estableix penes de presó i multes, a més de les indemnitzacions corresponents 
per danys i perjudicis, per a aquells que reproduïssin, plagiessin o comuniquessin públicament, totalment o parcialment, una obra literària, artística o científica, 
o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada per qualsevol mitjà, sense l’autorització preceptiva.



    9 La Bella Dorment

  37 En Polzet

  65 La Ventafocs

  93 El gat amb botes

119 Pell d’ós

147 La Caputxeta Vermella

173 Les babutxes de la mala sort

Índex





La beLLa dorment



	 10 La Bella Dorment

Una vegada era un rei i una reina que vivien  
molt afligits perquè no tenien fills.

Havien consultat tots els metges del país i cap  
no hi havia trobat el remei.

Però, quan menys ho esperaven, la reina quedà 
embarassada i donà a llum una preciosa nena.

Ho celebraren amb una magnífica festa al seu palau  
i convidaren les fades perquè cada una concedís una  
gràcia a la princesa.





	 12 La Bella Dorment

Durant el banquet, cada fada va trobar en el seu lloc  
un cobert d’or guarnit de diamants, que el rei havia 
encarregat de fer per a elles.

Anaven a començar a menjar, quan aparegué  
la fada més vella del regne, la qual no havien convidat 
perquè tothom creia que ja era morta.



 La Bella Dorment 13

Com que no l’esperaven, no hi havia cobert d’or  
i diamants per a ella.

L’anciana es disgustà molt, perquè pensà que  
els reis la menyspreaven.




