
  

Tres porquets vivien enmig del bosc. El llop sempre els perseguia per 

menjar-se’ls. Per escapar del llop van construir una casa. El germà petit la 

va fer de palla, el germà mitjà de fusta i el germà gran de maons. El 

germà gran va renyar els seus germans per fer-les molt de pressa per 

anar a jugar.  

El llop va arribar disposat a menjar-se els porquets. Ells van refugiar-se a 

casa seva. El llop va bufar fins a ensorrar la primera casa i la segona, 

però no va poder tirar a terra la tercera, més ben construïda. Quan va 

intentar entrar per la xemeneia, els porquets van encendre el foc i el llop 

va fugir. 

 

Una nena, amb la pell blanca com la neu, va despertar la 

gelosia de la seva madrastra, la nova esposa del seu 

pare, el rei. La madrastra, que era una bruixa, va ordenar 

a un caçador matar-la. El caçador no va matar-la i la va 

abandonar al bosc, on set nans la van recollir. 

Blancaneus vivia amb els nans i els cuidava. La 

madrastra va  trobar Blancaneus i va intentar assassinar-

la  amb una poma enverinada, però no ho va aconseguir. 

Blancaneus no va empassar-se del tot la poma i va 

adormir-se. Un petó d'un príncep va despertar-la. 

Una noia jove i molt bella va perdre el seu pare i es va convertir en esclava 

domèstica de la seva madrastra i germanastres.  

Un dia va saber que a la cort hi hauria un ball en el qual el príncep escolliria la 

seva esposa. Amb l'ajut màgic de la seva fada padrina la noia va anar al ball, amb 

un meravellós vestit de seda. Va ballar amb el príncep tota la nit. A les dotze de la 

nit però, va marxar. En la fugida va perdre una sabata de cristall. El príncep, molt 

enamorat, va trobar la sabata i va dir que es casaria amb la propietària. La va 

trobar i es van casar. 

 

Una princesa és maleïda per una bruixa: si es punxa 

cosint, morirà. Una fada intenta treure-li poder a l'encanteri 

i el reformula dient que, si es punxa amb una filosa, 

s’adormirà durant cent anys. Un veritable petó d'amor del 

príncep la despertarà. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bosc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fusta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xemeneia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bruixeria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nan_(%C3%A9sser_mitol%C3%B2gic)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fada_padrina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mag
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Filosa

