
Marta i la bruixa Talarina 

Aquell dia, na Marta es va despertar molt contenta. Era dissabte, no tenia escola i, a més, avui 

havia d’anar amb els seus pares i la seva germana d’excursió al castell de Talaró. 

Na Marta, que tenia nou anys i era una gran lectora, havia llegit que, en el castell, fa molts 

d’anys, hi va viure una bruixa molt dolenta, la bruixa Talarina.  

Els seus pares li varen dir que això era un conte, que només estava als llibres i que la bruixa no 

havia existit mai!  

Després de caminar una bona estona, varen arribar al castell i hi entraren. 

Era fosc i el pare els va dir que no se separassin, per no perdre’s, però na Marta es va despistar 

i, de sobte, es trobà tota sola.  

Es va espantar i començà  a caminar pel castell cercant els pares. Al cap d’una estona, va veure 

una habitació amb llum i hi va entrar.  

Allà hi havia una dona vella, vestida de negre, amb un nas molt gran en forma de ganxo. Era 

una bruixa! 

Na Marta, morta de por li va demanar plorant que no li fes mal. La bruixa va parlar i, amb gran 

sorpresa, na Marta sentí una veu dolça que li deia que no tingués por.  

La bruixa tenia a les mans una cosa que pareixia molt vella. Era un llibre. La bruixa li va dir a  na 

Marta que era un llibre màgic i que feia tres-cents anys que el llegia, perquè sempre contava 

històries noves i diferents. 

Preguntà a na Marta si li agradava llegir i ella respongué que sí, que li agradava molt. La bruixa 

somrigué i digué que llegir era molt important. Per això, la bruixa regalà el llibre màgic a na  

Marta, però amb una condició: que cada dia havia de llegir almenys tres pàgines, perquè sinó, 

el  llibre es tancaria per a sempre. 

Quan na Marta va arribar a ca seva, es posà a llegir tot d’una i se’n va dur una gran sorpresa. 

El primer capítol es titulava "Marta i la bruixa Talarina"! Quina il·lusió! Na Marta era la 

protagonista del llibre que estava llegint! 

La bruixa Talarina tenia raó: “Llegir és molt important perquè et fa sentir el protagonista de 

totes les històries”. 
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