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Hi havia una vegada, un rei carnestoltes que cada any anava a l’escola Bellaterra. Li 

agradava anar-hi per animar, jugar i fer gresca i xerinola. Els nens ens divertíem i 

ens ho passàvem molt bé amb ell.  

Fa uns quants anys... una setmana abans de venir cap a l’escola, es va entrebancar 

amb un forat mentre passejava en bicicleta i es va donar un fort cop al cap. En 

conseqüència, va perdre la memòria i no recordava què havia de fer els propers 

dies.  

Malgrat no recordés què havia de fer, sabia que era alguna cosa molt important i 

que necessitava recuperar la memòria. Com que el dia de Carnestoltes s’anava 

acostant i no rebien instruccions del rei, els nens i nenes tots amoïnats, van decidir 

anar a buscar-lo. Per aconseguir trobar-lo, van demanar ajuda als pares i mares.  

A un dels pares se li va ocórrer la idea de demanar ajuda a la bruixa Maduixa. La 

bruixa Maduixa té una bola de vidre màgica a través de la qual pot veure on està el 

Carnestoltes. Mirant i mirant... els va poder dir que el rei es trobava dins d’una 

cova molt fosca i misteriosa que feia molt i molt temps havia estat una mina d’or, 

però que ara estava tancada. 

La bruixa els volia ajudar a trobar-lo el més ràpid possible i els va deixar una 

limusina de dos pisos de color blau que podia volar. Així que la limusina els va portar 

a tots junts davant d’una gran muntanya de sorra i pedra. Buscant i buscant van 

descobrir l’entrada secreta a la mina i... SORPRESA!!! a dins hi van trobar al Rei 

Carnestoltes. Li van donar la poció màgica, que havia preparat la bruixa abans que 

marxessin, perquè el rei pogués recuperar la memòria. 

En treure-li la màscara perquè se la pogués beure, van descobrir que no era un Rei 

sinó una Reina Carnestoltes!!!. I com que la Reina estava tan contenta, va  allargar 

la festa de carnestoltes durant dues setmanes per portar més xerinola a l’escola 

Bellaterra. 

I... conte contat, conte acabat. 


