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Els pares d’Aurora no van poder suportar que la seva filla, 
la  seva  dolça  i  extremadament  femenina  filleta,  els 
confessés en un rampell de sinceritat, que era lesbiana. I 
que no pensava casar-se amb cap príncep ni blau ni de 
qualsevol altre color.

“Catacroc”, es va esmicolar el petit món dels arcaics reis –
per no dir una altra cosa-, que van passar de la culpa a 
l’acusació,  naufragant  per  un  immens  mostrari  de 
sentiments  melodramàtics.  I  és  que  aquest  fet  era 
intolerable,  anava  contra  les  normes  de  la  societat 
modèlica  i  estructurada -“diràs  inflexible i  encotillada”, 
deien algunes veus que començaven a sonar amb força- 
que  tan  curosament  s’havien  treballat  al  llarg  de 
generacions i generacions de reialesa de contes de fades.

―Cap! Em sents descastada? –cridava el rei vermell com 
un perdigot, però sense perdre la corona encaixada amb 
elegància sobre el cabell blanc com la neu– Cap! Ni una 
sola princesa de conte de fades es pot permetre el luxe de 
declarar-se lesbiana!  Ningú i  molt  menys la meva filla, 
trencarà la tradició! 

Per  l’alcova  hi  van  desfilar  ordenadament  tots  els 
membres de la reialesa i  altres habitants habituals dels 
contes  de  fades.  La  van  amenaçar,  subornar  i  intentar 
convèncer per tots els mitjans. Però la decisió d’Aurora de 
difondre la seva veritat als quatre vents, l’havia convertit 
en una paret inexpugnable. 

―Mai! Mai de mai divulgarà aquesta terrible notícia!  – 
bramava el pare d’Aurora mentre pujava ranquejant les 
eternes escales de la més alta torre del castell. Allà, a la 
magnífica  talaia  de  la  torre,  hi  vivia  Malèfica,  la  lleial 
guardiana  de  les  tradicions,  la  més  fiable  i  estimada 
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consellera  del  rei,  la  sempre  respectada  bruixa  del 
reialme.

Malèfica,  ermitana  per  obligació,  donada  la  seva 
tendència  a  convertir-se  en  drac  cada  cop  que 
s’empipava, va escoltar atentament al rei. I, com sempre, 
es  va  empescar  un  pla  perversament  perfecte  per 
preservar  les  tradicions  salvaguardant  la  reputació dels 
representats de la monarquia: embruixaria a la princesa i 
l’enfonsaria  en  un  son  etern  del  que  mai  es  pogués 
despertar.  D’aquesta  manera  els  seus  pares  es  podrien 
lliurar  de  la  vergonya  de  la  veritat,  sense  la  necessitat 
d’organitzar un escàndol i desheretar-la, assassinar-la o 
expulsar-la fora del reialme, una mala premsa que no els 
convenia  gens  en  absolut.  I  de  passada,  aconseguirien 
una imatge de víctimes desconsolades que no els aniria 
pas malament per  a  guanyar  adeptes  –els  seus súbdits 
últimament  mostraven  una  perillosa  tendència  a  la 
república. 

―Tracte fet! –va sospirar alleugerit el rei mentre signava 
el contracte. 

A  canvi  dels  seus  serveis,  Malèfica  va  demanar  ser  la 
guardiana d’Aurora, vetllar el seu son i mantenir-la oculta 
per sempre més a les seves estances. 

―La convertiré en invisible i ocultaré la seva vergonya - 
els va assegurar amb resolució –“I mentrestant, la podré 
admirar i contemplar dia i nit. La meva estimada, la meva 
adorada princesa”, va pensar des del fons del seu cor.

I així va ser com la bruixa va preparar el seu malefici i va 
encantar el fus amb el que filava la princesa dia rere dia. 
Però,  ai  senyor!  Hi  havia  una  clàusula  al  contracte  –
oportuna  lletra  petita!–  que  van  afegir  les  tres  fades 
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padrines d’Aurora i que estaven al cas de la conspiració. 
Aquest  afegitó  matisava  l’encanteri:  sí,  Aurora  seria 
embruixada.  D’acord,  cauria  adormida  en  un  son 
profund. Està bé, el seu son duraria segles i més segles. 
Però... -i aquí les múrries van riure per sota el nas mentre 
esmunyien juganeres la seva clàusula al contracte- el son 
no serà etern,  sinó que la  princesa es  despertarà en el 
moment en que sigui besada pel seu amor vertader. 

Dies i dies, mesos i mesos, anys, panys i fins i tot segles es 
van  escolar  pels  esquerdats  murs  del  vell  castell.  I  la 
princesa Aurora seguia enfonsada en un son opressiu a la 
més impracticable alcova de la més inabastable torre del 
castell. Van canviar els temps, les modes, el pensament, 
els contes de fades i les filosofies de vida. I els membres 
de la reialesa dels contes, amb els seus costums passats 
de moda, incapaços de reciclar-se, van perdre el sentit de 
la seva existència. Per això van decidir iniciar un exili cap 
al nord que els va portar a través de boscos encantats i 
bucòlics senders cap al País del Mai Més, on van beure 
l’aigua cristal·lina de la Font de l’Oblit. Els pares d’Aurora 
també van fugir. Van deixar enrere els anys d’esplendor i 
van abandonar impúdicament i sense recança la seva filla 
que  seguia  profundament  adormida,  i  a  la  seva  fidel 
guardiana que no es movia del seu costat. 

En un altre país,  però just en aquell  moment de canvi, 
una jove princesa, la Ventafocs, va tenir una revelació just 
abans  de  cometre  l’error  d’acceptar  la  proposta  de 
matrimoni  del  seu príncep blau.  Era  sabut  per  tothom 
que  aquell  paio  tenia  tendència  al  consum  de  bolets 
al·lucinògens  que  li  proporcionaven  els  set  nans,  i  a 
maltractar sense pietat els membres de classes inferiors, 
és a dir, la resta del món. Ho va veure tot clar en l’instant 
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en què el príncep es va apropar a ella fent tentines, amb 
pols de bolet al voltant dels seus llavis rosats i brandant 
davant seu la ridícula sabateta de vidre, com qui ensenya 
un os a un gos petaner. I en aquell instant va saber del 
cert  què havia  de  fer.  Així  que el  va  tenir  a  l’abast,  la 
Ventafocs va agafar embranzida i va clavar-li una cossa 
als  patracols  a  aquell  xitxarel·lo.  Fet  això,  va  marxar 
d’aquella contrada decidida a trobar el seu amor vertader. 
Va caminar durant dies per boscos desconeguts, menjant 
nabius silvestres i pescant truites de riu. Però una nit, una 
pluja  salvatge  va  caure  amb  fúria  sobre  la  terra  i  la 
Ventafocs va córrer descalça amb l’esperança de trobar 
aixopluc  dins  algun  tronc  prou  ample  o  cabana  de 
carboner. I - oh fortuna!-, no gaire lluny d’allà i ocult per 
un  enfilall  de  trepadores,  va  descobrir  un  castell 
abandonat,  probablement  víctima  de  l’èxode  dels  reis 
antics dels contes de fades. Li va agradar el castell i s’hi va 
instal·lar  una  temporada  fins  que  decidís  cap  a  on 
dirigiria les seves passes. 

Durant mesos va explorar tots i cadascun dels racons del 
castell  fins  que  un  bon  dia,  amagada  rere  les  males 
herbes,  va  descobrir  una sinistra  escala  de  caragol  que 
pujava fins a una cambra tènuement il·luminada. I allà la 
va veure. Ella, la princesa més bonica que mai havia vist. 
Rossa natural, cos fràgil d’adolescent, estesa en un llit de 
llençols  impecables.  Estava  profundament  adormida  i 
mentre  la  mirava,  seguia el  ritme de la  seva respiració 
compassada. Va sentir fascinació i tendresa pel seu rostre 
inexpressiu,  i  compassió  per  aquella  princesa,  viva  i 
morta a l’hora. La Ventafocs, hipnotitzada per la blancor 
de  la  seva  pell,  va  resseguir  el  perfil  del  seu  rostre, 
acariciant-la suaument amb el tou dels dits.
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―Com goses tocar-la. És meva! –va bramar la bruixa, que 
seia vigilant  en el  racó més fosc  de l’estança.  I  mentre 
parlava, la seva ràbia creixent va inundar totes les seves 
cèl·lules  i  aquest  sentiment  incontrolable,  la  va 
transformar en un terrible drac- L’he guardat i custodiat 
durant tots aquests segles, l’he protegit dels ulls d’aquest 
món pervers. 

―És el teu trofeu? –va preguntar la Ventafocs, esquivant 
les bafarades de foc que s’escapaven dels ullals del drac 
cada cop que parlava.

―No. És el meu amor –va xiuxiuejar mentre una llàgrima 
regalimava pel  seu rostre  escatat–.  L’he  protegida,  l’he 
cuidada, l’he contemplada i admirada. L’he preservat de 
la vergonya i per això és meva. Ningú l’ha estimada com 
jo!

―No és cert! L’amor és arriscar-se a patir i atrevir-se a 
ser feliç.  És  saber  renunciar  a  l’estimada quan tot  s’ha 
acabat. És sentir-se lliure per la llibertat de l’altra. El teu 
afany  de  possessió  et  fa  mestressa  del  no  res.  El  teu 
segrest  és  inútil.  Tu  estimes  un  fantasma  –  va  parlar 
cruament  la  Ventafocs,  apropant-se  cada  cop  més  a  la 
princesa  adormida.  Mentre  el  drac,  devastat  per  una 
veritat que ressonava dins el seu cor, es transformava de 
nou en bruixa.

En aquell moment la Ventafocs es va apropar a l’Aurora i 
davant els ulls injectats en sang de Malèfica, va besar la 
Bella Dorment amb dolçor i sinceritat, acariciant la seva 
pell càlida fins que, dèbilment, les mans de la princesa es 
van posar a l’espatlla de la Ventafocs que la va ajudar a 
incorporar-se. Juntes van baixar corrents les inacabables 
escales de la torre davant la mirada de la bruixa, que es va 
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quedar immòbil, mentre llàgrimes amargues solcaven les 
seves galtes. Ni tan sols va lluitar per recuperar Aurora, 
sobrepresa per una veritat  que li  feia evident el patètic 
engany en el que havia cregut tota la seva vida. Llavors es 
va apropar a la finestra, es va embolcallar amb la seva 
càlida  capa  de  vellut  negre  i  va  llançar-se  al  fossat 
insondable,  on es va fondre amb les  càlides  aigües  del 
fons. 
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