
UNA VENTAFOCS DEL S. XXI 

 

Aquesta és la història de la Ventafocs, una noia que des de molt jove va quedar òrfena i va tindre 

una vida molt trista i reprimida. Vivia al centre d’una gran ciutat, amb la seua madrastra i les seues 

dues germanastres. Aquestes l’obligaven a fer totes les tasques de la casa i obeir les seues ordres. 

 

Un dia, la Ventafocs va escoltar les seues germanastres parlar sobre una festa que feia un noi, 

anomenat Marc, a casa seva. A totes les xiques els agradava el Marc, i la Ventafocs i les seues dues 

germanastres no n’eren una excepció. Així doncs, aquesta es va animar a anar a la festa, però la 

reacció de les seues germanastres no va ser gens bona: 

- Tu hi vols anar? Faràs el ridícul -va dir una. 

- A més, el Marc no es fixarà mai en tu -va dir l’altra. 

Però ella les va ignorar i va decidir que aniria a la festa, de qualsevol manera. Tanmateix no sabia 

què posar-se  i llavors va decidir agafar els seus estalvis i comprar alguna peça de roba per 

“Vinted”. Li va agradar moltíssim un vestit curt blau, que es posaria amb unes esportives blanques. 

Estava entusiasmada i ansiosa que arribara aquell dia. 

El dia de la festa, com sempre, la Ventafocs es va passar la vesprada netejant. Mentrestant, les seues 

germanastres es preparaven per a la festa. Quan aquestes se’n van anar, ella va caure rendida al sòl. 

De sobte, al seu costat, va aparéixer una dona d'aparença estranya, la seva fada madrina. Aquesta li 

va dir que faria realitat tots els seus desitjos. Ella va tindre molt clar el que volia i la seua fada, com 

va prometre, va complir el seu desig, així que de sobte van començar a aparéixer al seu voltant, 

màgicament, nombrosos electrodomèstics i aparells d'última generació: un robot aspirador, un 

rentaplats, una rentadora… La Ventafocs no hauria de fer cap esforç, perquè aquests funcionaven 

amb un control remot. Aquesta es va sentir lliure per primera vegada en molt de temps. Ja no seria 

l’esclava de ningú. Finalment, doncs, es va pujar a la seua moto rumb a la festa.  

 



L'endemà, la jove es va despertar fent salts d'alegria. Havia estat una nit fantàstica. S'havia passat 

tota la festa parlant i ballant amb el Marc. Estant submergida en els seus pensaments, el timbre la va 

portar de tornada a la realitat. Qui estava a l’altre costat de la porta era el Marc: 

- Ahir a ma casa et vas deixar el mòbil- va dir el Marc-, ací el tens. 

- Gràcies, jo…- la Ventafocs estava disposada a confessar-li que li agradava, quan va sonar el 

telèfon del Marc. 

- Perdona'm, és el meu nòvio, havia quedat amb ell i m'està esperant a sa casa. A més ha sorgit 

un problema imprevist. Ho sent, me n’he d’anar. Adeu! 

La Ventafocs, sorpresa, no va tindre temps de reaccionar abans que el Marc marxara. Nòvio? No 

s'ho podia creure. 

Amb el pas del temps, el Marc i la Ventafocs es van fer grans amics i tot va quedar en una anècdota 

graciosa. A més, a la jove emprenedora se li va ocórrer crear un xicotet negoci en "Vinted", venent  

roba de disseny personal amb el seu logotip propi, la imatge d’una dona empoderada. D'aquesta 

manera, va estalviar prou com per a anar-se’n de casa i tindre la vida independent que sempre havia 

volgut. 

 

 

 


