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Quan tots érem ben petits, un dia de Sant
Jordi, va passar una cosa molt estranya.
Arreu del món van començar a ploure
flors de tots colors: n’hi plovien
margarides, girasols, tulipes,... 
Aviat el terra es va cobrir de flors i
semblava un jardí. El més curiós és que,
cada cop que algú tocava una flor, la pell
se li tornava del color dels seus pètals.

Aleshores un nen i una nena molt valents,
van voler descobrir per què havia plogut
flors en comptes d’aigua. Per aquesta raó,
van pujar unes escales llarguíssimes que
els hi portava més enllà dels núvols.

A dalt dels núvols hi havia l’espai
exterior amb un planeta amb moltes flors.
El planeta es deia “Planiflor” i quan
bufava el vent i plovia sortien moltes
tulipes, roses, margarides…
Era un planeta màgic! I totes les flors
eren de diferents colors amb poders.

Els nens es deien Maria i Marc. Van
començar a explorar el planeta. La
Maria va veure una ombra, es va
espantar i va empentar sense voler en
Marc. El nen va caure a sobre de les
flors màgiques i la seva pell es va tornar
de coloraines.



WWW.S IT IO INCRE IBLEV IOLENCIA .MX

Després en Marc va sortir volant i la
Maria es va entrebancar amb les flors del
jardí. De sobte va recordar que portava
llaminadures a la butxaca i va pensar…
són de coloraines, potser si me les menjo
m’ajudarà a agafar en Marc...? De sobte
va arribar una rosa voladora, movent les
seves fulles amunt i avall. 

La Maria li va dir a en Marc: - Pugem
els dos a sobre d’aquesta rosa que ens
portarà per tot aquest planeta. Volant
volant van veure un tros de planeta que no
tenía color...OOOOOOOH! què pot
passar?

La Maria i en Marc van veure una bruixa
volant a sobre d’una escombra que estava
arrencant les flors màgiques de Planifor i
per això estaven caient flors al nostre
planeta. Amb la rosa voladora els infants
van començar a perseguir a la bruixa.

Llavors, la bruixa els va llençar una poció i
la Maria i en Marc van aparèixer a una altra
dimensió. De cop i volta es troben dins d’un
record del passat de la bruixa on es veu que
estava trista perquè ningú mai li havia
regalat una flor. En aquell moment, la Maria
i en Marc senten pena per la bruixa i
decideixen regalar-li una flor. 
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Els nens es posen ràpidament a buscar
un bosc i finalment troben una flor de
coloraines que es diu “Arcoiris”. Al
mateix bosc troben una màquina que
apretant un botó poden tornar al present.
Agafen la flor Arcoiris, entren a la
màquina i PUMMMMM! apreten el botó
i tornen al planeta Planiflor.

-Bruixa Pirula vine aquí! - Van cridar
en Marc i la Maria. La bruixa va anar
tot i que una mica sorpresa i enfadada. 

  -Pren que aquesta flor Arcoiris que
t’ajudarà a sentir-te més orgullosa i
alegre. Si la poses amb aigua, aquesta es
tornarà de colorins i creixerà. Quan més
creixi la flor, més alegria et donarà.- Van
explicar els nens molt contents.
La bruixa Pirula es va sentir molt bé
perquè li havien regalat la seva primera
flor.
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Finalment, la Maria i en Marc es van
despertar i es van adonar que en realitat,
tot havia sigut un somni i van anar
corrent a explicar-ho a la seva família.
De cop i volta va començar a ploure
margarides, girasols, tulipes,... i la pell
de la família es va posar de coloraines.


