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Palma, una bruixa 
escabellada
Lola Casas

Il·lustracions de SUBI





A l’actriu Anjelica Huston,
la Reina de les Bruixes.

També a Pedro Máñez,
el millor perruquer del món. 





Palma era una bona bruixa, una bruixa 
endreçada i treballadora. Dins del seu la-
boratori, sempre net i polit, hi havia ar-
renglerats més de mil pots de mil colors 
diferents i més de mil llibres de bruixeria 
que guardaven una pila d’encantaments 
per a resoldre problemes de tota mena. 

Palma també era una bruixa bona, 
sempre disposada a ajudar a qui ho ne-
cessitara.

9



10

Per exemple, la màquina de fer gelats 
de la pastisseria del poble va rebre un 
polsim de màgia de Palma i, des d’aquell 
moment, va començar a elaborar unes fi-
gures de formes tan divertides i de gus-
tos tan sorprenents que la fama d’aquells 
gelats es va estendre per mig món.10
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Tots els esmorzars i berenars del ve-
ïnat de la bruixa eren sempre un èxit. 
Gràcies a l’enginy màgic de Palma, fins 
el més maldestre a la cuina aconseguia 
traure del forn uns bescuits dauradets i 
ben arredonits, i unes coques ensucrades 
i cruixents. 11



En començar l’estiu, Palma va sorpren-
dre tothom amb el «glaçó etern», capaç 
de refredar qualsevol tipus de beguda… 
sense fondre’s mai! Grans i menuts pas-
saven el temps de calor encantats de la 
vida xarrupant i xarrupant. 

Quan van començar les pluges de tar-
dor, la bruixa va fer un encantament ben 
útil: tots els paraigües s’aguantaven sols 
per damunt dels caps dels qui caminaven. 
Encara que bufaren els vents més forts o 
caigueren els ruixats més sobtats, ningú 
tenia por de mullar-se!

Tothom sabia que Palma era una brui-
xa amb molts recursos.
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