
LA MARTINA I LA ESTRELLA 

 

La Martina té tres anys, és divertida i una mica entremaliada. Camina corrent i fent 

saltirons i s’enfila pels llocs més insospitats. 

La mestra els hi ha explicat el que representa la festa de Sant Jordi. Està entusiasmada, 

a l’escola hi haurà una paradeta de comptes i roses.  

Aquella nit se’n va a dormir nerviosa. Com sempre, abans de posar-se al llit, amb la seva 

mare miren les estrelles per la finestra de l’habitació. Avui n’hi ha una vermellosa més 

gran que les altres, aquell color li sembla preciós, es queda embadalida mirant-la.  

Quan els ulls se li tanquen, una estrella fugaç es cola  per la finestra, la Martina puja a 

la cua i marxen a un lloc ple de llum, una llum preciosa en la que es barregen molts 

núvols de colors diferents. Arriben a un lloc on el terra és de sorra vermella,  ple de 

forats, roques  i muntanyes.  

--Estrella on som? Aquí també és Sant Jordi?  

--Estem a Mart. es un planeta molt bonic.  També celebren Sant Jordi però aquí és una 

mica diferent. Vina que et portaré darrera d’aquestes roques. 

S’endinsen per un caminet i de sobte, es troben en un espai molt gran amb molts forats 

i a dintre de cada furat hi ha una casa. 

--Estrella, perquè les cases estan dins dels forats? Com surten els nens al carrer? 

--Es que aquí fa molt fred i així estan calentons. Vina que hi entrarem. 

La Martina s’enfila a la cua de l’estrella i entren per un dels forats. Després de passar 

per un túnel, es troben en un parc, aquí hi ha molts nens, se semblen a ella però parlen 

d’una manera molt rara i no els entén. Tots li somriuen i l’agafen de la ma perquè vagi a 

jugar amb ells. Estan fent guirlandes i  banderetes, però no son de paper, son de 

pedretes molt fines de colors. Al sostre hi ha milers d’estrelles de mides diferents i  tenen 

lletres dibuixades. Ella en reconeix algunes. 

--Mira estrella, en aquella hi ha la M de Martina i la N de Noah.  

--Si, son els llibres. Aquí no hi ha paper per poder fer  llibres i les estrelles es van 

empassar les lletres  perquè els nens no es quedessin sense comptes. I  els encanta 

llegir els llibres-estrella. 

--I com els agafen? Perquè estan molt amunt. 

--Veus que cada estrella té una lletra? Doncs la criden i l’estrella baixa. Ja veuràs. Crida 

la que posa M de Martina. 

La nena la va cridar i una estrella molt bonica, vermellosa, com la que havia vist des de 

la finestra de la seva habitació, va baixar fins a la seva alçada. La nena estava 

emocionada. Tenia un llibre-estrella! Era el millor compte que havia vist mai. Hi havia 

milers d’aventures, boscos amb arbres enormes i  mars plens de peixos, cavallets i 

estelles de mar. Hi havia la historia d’un drac molt bo que ajudava a la gent. I una 

princesa molt bonica que salvava  a un príncep. Històries emocionants en les que n’era 

la protagonista. Li van entrar moltes ganes  d’ensenyar-ho als seus pares.  



L’estrella li va explicar que a la terra els llibres-estrella es desfeien, però la Martina  volia 

tornar a casa. Es va acomiadar dels nens,  va pujar a la cua de l’estrella fugaç i van 

marxar volant per l’univers. 

--Martina, Martina, es hora de aixecar-te. Li diu la seva mare.  Avui és Sant Jordi i has 

d’anar a l’escola. 

La Martina, va obrir els ulls, tenia la mà tancada, al obrir-la hi va veure una petita estrella 

vermellosa amb una M al mig i va somriure. 

   

        Elena Carreras  
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