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Començarem aquesta història com es comencen 
totes les històries, com a mi me la van explicar.

Hi havia una vegada... fa molts, molts anys...

Poble
Fàbrica de joguines
Bosc de les Criatures
Batiburrilla
Bosc Blanc

Sòbia
Castell Vermell
Nyoquis

Bosc dels Cascalls

Babidibúnia

Muntanya  
de la Saviesa
Desert dels Dracs  
de Foc
Bosc de 
l’Esperança
Llac Blau
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1

U n vell i bonic país, on vivien gents senzilles, 
protegides per les fades, i els follets, on tots els 

somnis es treballaven perquè fossin una realitat, si eren 
malsons o pors també es treballava per convertir-los en 
somnis bells, bons i agradables, tot el país col·laborava 
per trobar la veritable felicitat dins de cadascú a través 
dels seus somnis, per convertir Babidibúnia en un pa-
radís d’harmonia, pau i llibertat dels pensaments i dels 
somnis del món.

El país de tots els espais, el paradís de les fantasies 
de tots els temps; però com tots els paradisos, tenia les 
seves serps dolentes, eren les germanes Brunildes, les 
bruixes més despietades, propietàries de la foscor i de 
les ombres. Elles odiaven aquesta harmonia, eren om-
bres entre les ombres, adoraven les tenebres i fomen-
taven l’odi entre criatures, tenien un exèrcit que obeïa 
tot el que elles ordenaven.

Feia molts, molts anys, les fades guardianes de 
les fantasies, l’equilibri i l’harmonia, van haver d’en-
frontar-se a les bruixes, perquè elles volien governar 
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el país, volien que les ombres fossin eternes i no per-
metrien que la primavera arribés als boscos, sempre 
seria hivern i les neus ho cobririen tot, solament les 
ratapinyades habitarien el lloc, les rates es passejarien 
per on volguessin i els nens no podrien jugar, ningú 
no podria sortir de casa seva, faria tant de fred que 
tot estaria congelat, les flors no podrien néixer, i tots 
els habitants estarien molt tristos, mentre les brui-
xes ballarien cada nit en el bosc, se sentirien molt 
poderoses, farien beuratges màgics que escamparien 
pels voltants bufant i bufant, la pols s’estendria pertot 
arreu i els habitants en respirar-la es quedarien sense 
somnis, sense pensaments, incapaços de pronunci-
ar paraules, com a pobres marionetes, els fils de les 
quals serien moguts per elles. Les fades estaven molt 
preocupades i van decidir que tot això no podia pas-
sar mai; al poble tothom estava intranquil i trist per 
allò que era a punt de passar si no s’hi posava remei 
a temps.

A la fàbrica de les joguines, els follets Sobis 
treballaven amb les portes tancades, tenien molta 
por; i en la de caramels es vigilava cada ingredient 
amb molta cura, perquè res ni ningú alterés el pro-
cediment d’elaboració. Tots els animals que volaven 
vigilaven des del cel, les papallones, els ocells, tots 
s’unien per assegurar-se que les bruixes no pogues-
sin arribar fins a ells, en la nit eren les òlibes i els 
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mussols els que vigilaven, es comentava que sola-
ment els protegien les velles pedres de les fades de 
les fantasies.

Les fades guardianes van intentar parlar amb les 
bruixes, per convèncer-les que podien viure tots com-
partint el temps i el lloc, que elles governessin les nits 
en els boscos i les fades blanques podien fer-ho durant 
el dia, i així tornaria l’equilibri i l’harmonia perquè tot-
hom fos feliç i pogués somiar amb tot el que desitgés; 
el sol sortiria cada dia, i la primavera donaria vida a 
tota la naturalesa.

Però elles no van acceptar, volien governar-ho tot 
i a tots, i ho van aconseguir.

Quan les fades estaven reunides pel problema, 
intentant buscar la millor solució, les bruixes es van 
unir i van enviar sobre elles la més forta maledic-
ció: el conjur secret del llibre de les pedres. Les van 
atrapar amb els beuratges màgics que convertien les 
parets en roques infranquejables que ningú no podria 
traspassar, i així Babidibúnia es va convertir en una 
gran ombra on sempre era de nit. Sobre la cabanya 
van créixer les heures mes grans mai vistes i les més 
fortes, deixant tot cobert com si allí no hi hagués res, 
solament el bosc. Les tempestes i els vents bufaven 
amb molta força, les bruixes reien i ballaven invocant 
les ombres que ho engolien tot com si fossin les pro-
pietàries i senyores del país.
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Un dia el poble sencer es va reunir per buscar una so-
lució i rescatar les fades, però tot el que intentaven 
els sortia malament, fins que algú va tenir una bona 
idea: anirien a consultar al mussol savi del Bosc de 
l’Esperança, a la Muntanya de les Llunes Blanques i 
les Pluges Daurades. Ell era l’únic que podia trobar la 
solució, perquè era el guardià de la saviesa, en el seu 
poder tenia tots els llibres del món, i així ho van fer.

El Bosc de l’Esperança estava a l’altre costat del 
Llac Blau, i de nit era molt fosc i molt perillós. Havien 
de travessar un altre bosc, el dels Horrors; era anome-
nat així perquè allà hi havia les criatures més estranyes, 
totes les maleïdes per les bruixes, els éssers encantats 
castigats per elles, tots vivien amagats per no ser vistos. 
Les bruixes tenien el bosc per a les seves activitats, i 
feien que totes aquelles criatures ho obeïssin tot sen-
se protestar. Quan alguna es deixava veure per algun 
motiu era castigada amb una altra deformitat més, que 
les ombres engrandien: gossos amb dos caps, gats amb 
quatre cues, arbres carnívors, serps amb moltes llen-
gües feien molta por, les aranyes teixien les seves teles 
entre els arbres per caçar les seves preses.

El problema era qui aniria a veure al senyor Mus-
sol el savi; havien de ser molt forts i valents.

Van decidir triar a sort qui hi aniria, van ficar tots 
els noms d’aquells que podien fer-ho en un sac i van 
demanar a un nen que tragués dos noms. Els va tocar 
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al jove Dino i el seu amic Zuso. Eren dos nois valents 
i forts; anirien amb molta cura per no despertar a les 
criatures estranyes, anirien donant la volta al llac. Es 
deia que en les seves profunditats hi havia grans dracs 
d’aigua custodiant les nimfes dels llacs i els tresors de 
les ciutats ocultes dels Sibis. No se’ls podia molestar, 
o et convertien en estàtua. Anirien pel Camí de les 
Cruïlles; era més llarg però més segur, allunyats dels 
arbres més densos, per no topar-se amb les aranyes 
caçadores, ni amb les serps de grans llengües. Això si, 
era inevitable travessar el bosc dels horrors.

Els vilatans van donar tota classe d’instruccions 
als dos joves, unes motxilles amb prou menjar i dos 
bastons per si tenien problemes i havien de defen-
sar-se; no sabien què podien trobar-se. A més els van 
donar les pedres màgiques del llogaret, que cuidava 
amb molta cura el vell antiquari. Deien que eren de 
les fades més velles i que vivien al castell de Me-
lusina, de qui es deia que era la més vella del món. 
Tenia una història que tothom coneixia i respectava, 
ella havia passat les pedres màgiques a les fades que 
s’anaven fent grans perquè protegissin els habitants 
de Babidibúnia, perquè tenien el poder de fer realitat 
els pensaments. Però solament podia utilitzar-se per 
a una bona causa. Era una responsabilitat molt gran 
per a qualsevol que les protegís, perquè les bruixes 
les desitjaven; així que les canviaven de lloc cada ics 
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temps sense que ningú sabés on estaven, i l’estratègia 
els havia funcionat molt bé.

L’avi de Dino els va donar tota classe de consells...
—Escolteu, si no molesteu a les criatures elles no 

us molestaran; no feu molt soroll. I aneu amb compte: 
en el camí hi ha rates que porten els comptes de tot 
el que passa, a les bruixes, si elles s’assabenten estarem 
perduts.

—No us preocupeu, arribarem bé li explicarem al 
senyor Mussol tot el que està passant, i portarem una 
solució el més aviat possible.

Van posar les pedres en un lloc segur i van encen-
dre els seus fanals per veure millor el camí, van mirar 
cap a enrere per acomiadar-se de tothom amb la mà 
quan un lladruc els va interrompre: era en Poto, que 
volia anar amb ells. El seu gos fidel també desitjava 
que tot tornés a ser com abans.

Es van posar en camí. Eren molt valents, però te-
nien molta por; no sabien el que es trobarien. En Poto 
saltava al seu voltant molt content d’acompanyar-los.

Als afores del llogaret tothom va acomiadar els 
nois, donant-los tota mena de consells, menjar i aigua.




