
La Ventafocs

Mireu quina meravella de sabata! És la famosa sabata de la Ventafocs, la mateixa que va perdre
aquella nit quan sonaven les dotze campanades. Dong! Dong! Dong!

La Ventafocs era una noia que vivia amb la seva madrastra i amb dues germanastres que li feien la
vida impossible. A la pobra la tractaven com una minyona. I sempre s'embrutava perquè la
madrastra li encarregava feines com la de fregar el terra amb un raspall. Mentre ella doblegava
l'esquena, les seves germanastres només feien que jugar a emprovar-se vestits.

Tant la madrastra com les germanastres es reien d'ella contínuament. I per fer-la rabiar, li deien la
Ventafocs perquè tenia per costum seure tan a prop de la llar de foc que sempre acabava plena de
cendra.

Un dia, el fill del rei, un xicot alt i eixerit, va decidir organitzar un ball amb la intenció de trobar
nòvia  i va convidar a totes les noies solteres del regne.

Quan les germanastres de la Ventafocs van rebre la invitació, es van posar molt nervioses.

- I tu Ventafocs -li deien mentre decidien quin vestit posar-se- recorda que has de
netejar tota la casa abans no tornem.    

La Ventafocs es va quedar molt trista perquè a ella també li hauria agradat anar al ball. Després de
veure com se n'anaven es va quedar tota sola i es va posar a plorar desconsoladament.
   
De sobte, quan ja tenia els ulls inflats de tantes llàgrimes, va sentir una veu molt dolça que li deia:

- T'agradaria anar al ball, oi, Ventafocs?

La Ventafocs va aixecar el cap tota espantada i va veure al costat de la llar de foc una dona
repenjada en un bastó.

- Qui ets? - va preguntar.
- Sóc la teva fada. I aquest bastó és una vareta màgica -va contestar la vella-. Si de
debò vols anar al ball, deixa de plorar i porta'm una carabassa i un ratolí.

La Ventafocs va collir una carabassa de l'hort i va agafar un ratolinet.
La fada va donar un cop amb la vareta màgica sobre la carabassa i es va convertir en el cotxe més
luxós. Va repetir el mateix amb el ratolí i el va transformar en un elegant xofer amb gorra i tot.

- I ara només ens queda el vestit -va advertir la fada.

I donant un cop de vareta sobre els draps bruts que portava, els va convertir en un vestit de gala.
Estava maquíssima!

Per últim la fada va donar-li un parell de sabates. Eren les sabates més meravelloses que havia vist



mai. Unes sabates irrepetibles.
   
Quan la Ventafocs ja estava a punt de marxar, la fada li va fer una advertència:

- Escolta'm bé, Ventafocs. És molt important que tornis abans de les 12 de la nit,
perquè a la darrera campanada l'encís desapareixerà, el cotxe tornarà a ser una
carabassa i el xofer, un ratolí. No ho oblidis, abans de les 12.

I la Ventafocs se'n va anar cap al ball.
   
Quan la Ventafocs va entrar al saló del ball, es va fer un gran silenci. Tothom va quedar bocabadat
davant la seva bellesa. I el príncep va enamorar-se'n a primera vista. Van ballar una estona i
després van sortir al jardí per estar sols. Era tan feliç que es va descuidar de comptar les
campanades que en aquells moments anaven sonant.

Dong! Dong! Dong!

La Ventafocs va adonar-se que eren les dotze quan ja sonava l'última. I sense acomiadar-se, se'n va
anar tan de pressa que va perdre una de les sabates.

Exactament aquesta. La sabata més bonica que s'ha fet mai.

El príncep va agafar-la i va abandonar el ball. Estava tan afligit que va tancar-se a la seva habitació
sospirant d'amor.

La Ventafocs va arribar a casa seva sense cotxe ni xofer i vestida amb els quatre draps bruts de
sempre. Només va poder conservar la sabata que no havia perdut.

Passaven els dies i el príncep cada vegada estava més trist. No podia deixar de mirar la sabata
pensant en la noia que li havia robat el cor.

- No puc més -va esclatar-, he de saber qui és.

I el príncep va proclamar que es casaria amb la noia a qui aquella sabata anés bé.

Se la van emprovar totes les noies. Però a cap no li anava bé. La van dur casa per casa fins a
arribar on vivia la Ventafocs.

Les dues germanastres van fer l'impossible per demostrar que la sabata era seva. Però a una li
anava petita i a l'altra massa gran.

- A veure si serà meva! -va dir la Ventafocs.

Les germanastres van posar-se a riure. Però l'home que la portava tenia ordres de fer la prova a
totes les noies sense excepció. Així doncs, va fer seure la Ventafocs i es va quedar de pedra quan
el peu va entrar sense cap esforç. I encara es va sorprendre més quan la Ventafocs va mostrar
l'altra sabata.

La Ventafocs i el príncep es van casar poc temps després i, com que ella era molt bona, va
convidar la madrastra i les germanastres a viure al palau. En cap moment va pensar revenjar-se



Amb el
suport de

d'unes germanastres que durant anys l'havien feta pencar sense compassió.   
 
I aquesta és la sabata. Mireu-la bé, perquè gràcies a ella jo també podré trobar la meva Ventafocs.
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