
 

 

CARLOTA 

 
Una vegada hi havia, en un regne molt llunyà, una noia que es deia Carlota. Un 

dia va ser coronada reina i, per celebrar-ho, va fer una festa molt bonica, en 

què va convidar tots els seus súbdits a menjar pa amb xocolata i a ballar fins a 

altes hores de la matinada. La reina Carlota era alegre, divertida i molt 

intel·ligent. Tothom ho sabia. 

 

El que no sabia tothom és que era molt i molt forta. Tan forta, que amb un braç 

podia alçar una torre amb vint elefants al damunt. Era una autèntica fora de 

sèrie... 

 

QUE FORT, CARLOTA! 

 

Un dia, provinent de darrere les muntanyes, es va sentir un fort brogit (rugit??). 

Unes flamarades van fer acte de presència i, de sobte, va aparèixer un monstre 

terrible. Era estrafet i lleig, i feia la mateixa pudor que mil ous podrits. Feia cara 

de molt pocs amics i era ben clar que les seves intencions no eren precisament 

bones. 

La gent es va reunir a la plaça del castell. Estaven molt espantats! “Què 

farem?”, es preguntaven. “Tenim por”, deien.  

La reina Carlota, però, no semblava estar gens espantada. Sense encomanar-

se a ningú, es va plantar davant el monstre i li va dir: “Aquí no se t’hi ha perdut 

res, monstre. Et recomano que te’n vagis a fer la guitza a una altra banda. Fes-

me cas o te’n penediràs”.  

El monstre, que no estava gens acostumat que ningú li plantés cara, es va 

quedar tan parat que va fer mitja volta i se’n va anar a banyar-se a un llac gelat, 

a veure si l’aigua glaçada li feia passar l’empipamenta. Però ho va fer amb tan 

mala sort, que va agafar un refredat de mil dimonis. 

 



L’endemà, el monstre va tornar al castell amb els seus crits ferotges, els seus 

brams de foc i el nas ple de mocs per culpa del refredat. Feia encara més por 

que el dia abans, si és que això és possible! 

La gent, del tot escagarrinada, es va tornar a aplegar a la plaça del castell. “Ha 

tornat”, deia un. “No ens el traurem mai de sobre!”, deia un altre. “En farà 

salsitxes, de nosaltres”, deia el de més enllà. 

La reina Carlota va sortir al balcó i els va dir: “No patiu, hi tornaré a parlar i ja 

veureu com ho solucionaré”.  

I com si res, es va tornar a plantar davant del monstre i li va dir: “Ja no t’ho 

repetiré més, deixa’ns tranquils. Aquí no hi tens res a fer, de veritat. Fes-me 

cas o te’n penediràs”.  

El monstre estava consternat, que vol dir que no se’n sabia avenir. Quina ràbia 

que li feia aquella reina decidida i valenta! Per fer-se passar la ràbia, se’n va 

anar a fer una migdiada, i ho va fer amb tan mala fortuna que una ràfega de 

vent se’l va endur fins més enllà de les muntanyes.  

 

L’endemà, el monstre treia foc pels queixals. Es va posar les seves botes 

màgiques per arribar abans fins al castell, i per donar-se ànims ell mateix es 

deia: “O ara o mai. Pels giravolts de la meva cua repugnant, que avui mateix 

em menjo tota la gent d’aquest reialme!”.  

Però ves per on que, quina casualitat, es va trobar la reina Carlota, que venia 

de fer un passeig pel bosc. Tan bon punt el va veure, la noia va sospirar. “Ja hi 

tornem a ser... Que no t’ha quedat clar que aquí no t’hi volem? Com que no 

m’has volgut fer cas, ara no em quedarà més remei que fer servir el braç... Mira 

que t’ho vaig dir, que te’n penediries...”. I dit això, la reina Carlota va empènyer 

el monstre i, d’una revolada, el va enviar dalt del núvol més alt del firmament.  

 

La reina Carlota va convocar tots els seus súbdits a la plaça i els va explicar 

que, finalment, s’havia desempallegat del monstre per sempre més. La gent es 

preguntava com s’ho havia fet, però ella no va voler donar explicacions. Era 

més aviat tímida i no volia que la gent sabés que tenia tanta força. S’estimava 

més guardar-se el secret per a ella sola. Per celebrar que el monstre ja no els 

tornaria a molestar, fan fer una gran festa, tan lluïda i animada com la de la 

coronació de la reina. Tots la felicitaven, elogiaven la seva traça per aconseguir 



el que es proposava i li deien, admirats: “Això que has fet és molt fort, Carlota. 

Que fort!”. 

Perquè quedés constància del fet que la reina havia aconseguit foragitar aquell 

temible enemic, a l’escut del regne hi van posar un monstre sobre un núvol. Hi 

van posar això i també el nom de la reina Carlota. Que sabeu què vol dir? No 

vol dir ni “carota”, ni “cartolina”, ni “carmanyola”. “Carlota”, en les llengües 

germàniques, vol dir “que té molta, molta força”. Vaja, vol dir “forta”.  

 

La reina Carlota va ser una reina justa i molt estimada per tothom. De tant en 

tant anava a veure el monstre al seu núvol i li ensenyava paraules maques i 

bones maneres per tractar la gent. El monstre les aprenia de bon grat, perquè 

havia entès que no servia de res anar pel món amenaçant i fent el cafre. I és 

que, tant per domesticar monstres com per espantar fantasmes o, fins i tot, per 

convèncer un bon amic, el que sempre té més força són les paraules. 

 


