
L’experiment de la bruixa 

Sabeu per què les bruixes volen en una escombra?  No és perquè tenen màgia, sinó perquè... 

Fa molt de temps, una bruixa anomenada Fosca que era molt llesta, i molt lletja, va decidir fer 

un experiment. 

Es va tancar dins un castell abandonat i va decidir que havia arribat l’hora de provar 

l’experiment. Va agafar el seu llibre màgic i va provar de mesclar dos conjurs, el de “com volar” 

i el de “com moure una escombra”. El resultat: una escombra voladora! 

La va estudiar i la va provar. La va millorar i li va afegir alguna cosa com un motor petit i 

després en va fabricar més, moltes més. 

Al dia següent, va obrir una botiga amb un cartell que deia: “ESCOMBRES VOLADORES DE LA 

BRUIXA FOSCA”. 

Totes les bruixes, que estaven cansades d’anar a peu, hi anaren. La reina, que també havia 

comprat una escombra voladora de color negre molt bonica amb seient cobert de vellut i un 

motor més gran per anar més ràpid, li va dir: 

- Fosca, com a inventora d’aquest aparell que tan bé va, et juro que totes les bruixes en 

tindran una, després de treure’s el carnet de conduir, és clar! –i va afegir– I també et 

nomeno Inventora reial. 

Na Fosca es va posar molt contenta i va quedar a viure al castell abandonat on havia treballat  i 

amb el llibre màgic va fer més experiments. El resultat: la poció màgica per transformar 

prínceps i princeses en gripaus i granotes; la poma enverinada de na Blancaneus, ... 

Amb el temps, s’ha convertit en la bruixa més famosa del món, i la reina li ha dit que algun dia, 

ella serà la millor de l’univers, millor que el mag Merlí i que tots els altres mags i bruixes. 
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