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Aquesta és la història 
d’una família excepcional,  
els Madrigal, que viuen a les 
muntanyes de Colòmbia, en 

una casa màgica, en un indret 
sorprenent anomenat Encanto. 
La màgia d’Encanto ha beneït 
tots els integrants de la família 
amb poders sobrenaturals, però 

la Mirabel n’és l’excepció: ella 
no té cap do. Tanmateix, quan 

la màgia d’Encanto estigui 
en perill, la Mirabel serà 

l’última esperança de la 
família per restaurar la seva 

extraordinària 
normalitat.
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Fa uns anys, quan l'Alma i en Pedro Madrigal van ser pares, ell va 
prometre que deixarien enrere els seus problemes i que s'esforçaria per 
construir una vida millor per a la seva família. 
 L'Alma va abrigar bé els seus tres bessons i, sota la llum d'una única 
espelma, la jove parella va iniciar la recerca d'una nova llar.
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 Un altre grup de persones, que també buscava un lloc segur per viure, 
els va acompanyar en aquest viatge.
 Però, quan van arribar a un riu que baixava amb molta força, el perill 
del qual fugien els va atrapar de nou. En Pedro va fer un darrer 
petó a l'Alma i als seus fills i va tornar enrere per defensar-los.
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 En veure que en Pedro no tornava, l'Alma es va deixar caure de genolls. Amb 
el cor trencat va abraçar els seus fills i va demanar que es produís un miracle. 

 De sobte, l'espelma 
va brillar plena 
de màgia!

 La llum brillant va fer desaparèixer la 
foscor, i centenars de papallones
van començar a voleiar al voltant de 
la resplendor. 
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 Van sorgir muntanyes que es van elevar cap al cel i, enmig d'una vall 
exuberant, va aparèixer la seva nova llar. Era un lloc segur, meravellós i ple 
de possibilitats: Encanto.
 Al voltant de l'Alma i els seus fills va aparèixer una casa màgica, que van 
anomenar Casita. A partir de llavors, la casa els protegiria com si fos un 
membre més de la família. 
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 Durant anys, l'espelma va continuar brillant intensament i la màgia 
va anar creixent de maneres inesperades. La descendència Madrigal era 
beneïda amb dons especials. Quan arribava el moment adequat, cada infant 
rebia una porta lluminosa i descobria quin era el seu do màgic. 
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 Per a l'Alma, que ja era àvia, era important que cada membre 
de la família rebés aquest miracle i compartís amb orgull el seu do 
amb la comunitat. 
 Així, feien d'Encanto un paradís.
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 El dia que la seva neta Mirabel havia de rebre el seu do, l'Abuela Alma va 
agafar l'espelma i li va dir: 
 —Aquesta nit, l'espelma et concedirà el teu do, mi vida. Enforteix la nostra 
família, enforteix la comunitat. Fes que la família n'estigui orgullosa.
 —Faré que la família n'estigui orgullosa —va repetir la Mirabel.
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 La Casita les va ajudar a preparar-se. La Mirabel va agafar la mà de l'Abuela.  
 —Quin creus que serà el meu do? —li va preguntar
 A l'Abuela li brillaven els ulls mentre mirava la Mirabel amb esperança i orgull. 
 —Ets meravellosa, Mirabel Madrigal —va dir—. Sigui el que sigui, segur que 
serà tan especial com tu.
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