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Vet aquí una vegada, en el fons del mar hi

vivia una reina i un rei amb set filles totes

molt intel·ligents, segures d’elles mateixes,

valentes i emprenedores.

Cada dia les filles preparaven els seus

estudis, la més petita, anomenada

Sireneta, era la que tenia més ganes de

descobrir l’exterior, d’aprendre i veure

coses noves mai vistes per a ningú de

l'oceà.



Quan era petita els seus pares sempre li explicaven que la superfície era molt

perillosa i que ella mai hi podia anar.

Però la Sireneta que tenia moltes ganes de conèixer coses i llocs nous, no volia

renunciar a explorar l'exterior, ella era prou forta i intel·ligent i no acceptava

ordres de ningú.



Quan va tenir 16 anys va decir anar a veure la bruixa més coneguda i més

forta de l’oceà, perquè l’ajudes a aconseguir cames i pulmons, d’aquesta forma

ella podria anar a l’exterior i descobrir món per ella mateixa sense cap limitació

dels seus pares.



Quan va arribar a la cova on vivia la bruixa, li va demanar si podia ajudar-la a tenir 

cames i pulmons, la bruixa li va dir que li faria l’encanteri si a canvi li donava la 

seva veu. 



La Sireneta va pensar en una estratègia 

per no perdre la veu, i li va proposar a la 

bruixa que un cop transformada i 

comprovat que les cames i pulmons 

funcionaven bé, li donaria la veu.

Però una vegada va tenir els pulmons i les 

cames, i en un moment de distracció de la 

bruixa, va sortir nedant tan ràpidament cap 

a la superfície, que la bruixa que no s’ho 

esperava no va poder fer-hi res.



Quan va arribar a la costa estava despullada i es va tapar amb algunes algues 

que va trobar, al veure un noi es va amagar ràpidament darrere d’una roca. 

El noi estava bevent un refresc i quan se'l va acabar el va tirar al mar sense 

pensar-so gens. La Sireneta quan ho va veure no va poder aguantar la ràbia i va 

sortir de darrere de la roca i es va dirigir cap a ell.  



- Es pot saber el que estàs fent? Va dir la Sireneta enfadada.

El noi sorprès per la sobtada aparició d’una noia vestida amb algues, va contestar: 

- Estic prenent el sol i tu?

La Sireneta veient que el noi no entenia què havia fet malament, va preguntar indignada:

- Per què llences la llauna al mar? Saps que aquesta llauna contamina el mar, embruta 

l'hàbitat de tots els éssers vius que hi viuen, i pot provocar la mort dels peixos que se 

l’empassin! 



- Ho sento, perdona, ara mateix la recullo. Necessites alguna cosa? Vols 

que et porti a algun lloc? Va dir el noi penedit i sorprès.

- Estaria bé si em donessin roba i em portessis a la ciutat. Va dir la 

Sireneta, ja més tranquil·la.

Després d’aquell dia, la Sireneta i el noi es varen fer molt bons amics, junts 

varen estudiar a la universitat, concretament Biologia Marina.

La Sireneta es va establir a la ciutat com a ciutadana i va tenir una molt bona 

vida.

La seva família va acceptar la seva decisió i els caps de setmana ella els 

visitava amb una barca.  



La Sireneta va ser una molt reconeguda com a una gran Biòloga Marina, i en el 

seu temps lliure feia campanyes contra la contaminació del mar.


