
LES PRINCESES VALENTES 

Una vegada, fa temps, en un petit poble, la gent vivia tranquil·la. 

De sobte, va venir un drac molt ferotge, que es menjava tot el que es trobava al 

davant. Es va menjar tots els animals, les plantes, els peixos... Quan ja no 

quedava res, el drac encara estava afamat. Llavors la gent de poble va decidir  

fer un sorteig cada dia per saber a quina persona es menjaria. 

Un dia li va tocar a la princesa, però van venir les princeses de tot el món i se la 

van endur. La noia es preguntava: “qui són?” Les altres princeses li van explicar 

que la portaven a una reunió. 

Un cop a la reunió, la Sireneta Ariel va prendre la paraula: 

-Hem de començar a defensar-nos soles. Entre nosaltres! 

-Ja, mireu-me a mi. Jo no temo el perill, perquè el perill em te por a mi - va 

afegir l’Elsa. 

- No és per res, Elsa, però tu ets el perill - va dir  l’Anna somrient. 

-Shhhhh! No m’espatllis el moment, Anna- va respondre fent-li l’ullet. 

-No us enrulleu, noies. El cas es que... En  resum! El que et volíem dir és  que 

t’ajudarem- va dir la Bella. 

Dit això, les noies van planejar que l’Elsa Frozen congelés al drac. I que la 

Mulan i la Mérida que tenen molta força, l’agafessin i se l’emportessin. Sant 

Jordi, que les espiava, es va preocupar perquè, si es defensaven soles, ell no 

tindria treball ni podria demostrar la seva valentia. 

Al cap d’uns dies, les princeses es van adonar del neguit de Sant Jordi i van 

citar-lo per parlar-ne. 

-Escolteu, alteses. Si vosaltres ho feu tot, jo no tindré prou treball- va protestar 

en Jordi. 

-Es que estàs insinuant que som dèbils?- va dir la Ventafocs. 



-M’enteneu malament. Només vull demostrar la meva valentia. – mentre 

parlava va desembeinar l’espasa i va dir amb emoció - Perquè jo sóc, el 

cavaller Sant Jordi! 

-Escolta, escolta...  - començava la Blancaneus - et podem deixar salvar als 

nois. I nosaltres ja ens ocuparem de les noies. 

-D’acord, m’alegro per vosaltres que sigueu tan valentes. Fins un altre dia, 

alteses - va afegir amb educació. 

-Adéu! - van exclamar les princeses. 

Així va ser com les princeses van demostrar, finalment, que eren valentes i 

capaces de defensar-se soles i entre elles. 
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