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El meu estel preferit



Per a tots aquells que han format Per a tots aquells que han format 
part d’aquesta màgica aventura part d’aquesta màgica aventura 
al llarg del temps i a vosaltres, al llarg del temps i a vosaltres, 
els meus estels preferits, els meus estels preferits, 
per fer dels somnis una realitat per fer dels somnis una realitat 
i omplir de màgia el nostre món.i omplir de màgia el nostre món.



El vol del mussol,El vol del mussol,
la cua del gat,la cua del gat,

del Baix Llobregat!del Baix Llobregat!
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És el darrer dia de classe abans 
de les vacances de Nadal i en Tomàs 

s’acomiada dels seus alumnes. 

La Maria, com cada dia, 
recull el seu germà petit, l’Hugo, 

i junts marxen cap a casa contents. 
De camí passen pel parc de Can Mercader. 

De cop i volta comença a bufar un vent molt fort
i un gran núvol de pols els envolta. 

S’agafen per la mà i corren, 
però aviat torna a sortir el sol de mitja tarda. 

És el darrer dia de classe abans És el darrer dia de classe abans 
de les vacances de Nadal i en Tomàs de les vacances de Nadal i en Tomàs 

ss’’acomiada dels seus alumnes. acomiada dels seus alumnes. 

La Maria, com cada dia, La Maria, com cada dia, 
recull el seu germà petit, l’Hugo, recull el seu germà petit, l’Hugo, 

i junts marxen cap a casa contents. i junts marxen cap a casa contents. 
De camí passen pel parc de Can Mercader. De camí passen pel parc de Can Mercader. 

De cop i volta comença a bufar un vent molt fortDe cop i volta comença a bufar un vent molt fort
i un gran núvol de pols els envolta. i un gran núvol de pols els envolta. 

SS’’agafen per la mà i corren, agafen per la mà i corren, 
però aviat torna a sortir el sol de mitja tarda. però aviat torna a sortir el sol de mitja tarda. 



De sobte, senten un sanglot darrere d’un 
dels plàtans del passeig del parc. 

De sobte, senten un sanglot darrere d’un De sobte, senten un sanglot darrere d’un 
dels plàtans del passeig del parc. dels plàtans del passeig del parc. 



- Hola! Què et passa? 
-Qui ets? - pregunta intrigada 

la Maria.
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-Qui ets? - pregunta intrigada -Qui ets? - pregunta intrigada 

la Maria.la Maria.



Una veu tremolosa respon:
- Un dels animals geperuts 

que pel desert caminen
per tothom coneguts
quan els Reis arriben.

- Què diu, aquest, ara? 
Un camell? - respon l’Hugo, sorprès. 

Els dos germans, amb uns ulls tan grossos 
com dues taronges, veuen aparèixer l’animal. 

Els explica que està molt trist perquè 
la sorra del desert ha desaparegut i, 

caminant, caminant, ha arribat fins allà.
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- La sorra? I on és ara? - es pregunten - La sorra? I on és ara? - es pregunten 
tots dos bocabadats.tots dos bocabadats.

- Volia marxar a Saturn, però ja - Volia marxar a Saturn, però ja 
té anells i està compromès. té anells i està compromès. 

Neptú és massa lluny. Neptú és massa lluny. 

- Volia marxar a Saturn, però ja - Volia marxar a Saturn, però ja 
té anells i està compromès. té anells i està compromès. 

Neptú és massa lluny. Neptú és massa lluny. 

- La sorra? I on és ara? - es pregunten - La sorra? I on és ara? - es pregunten 
tots dos bocabadats.tots dos bocabadats.



Així que ara la sorra Així que ara la sorra 
vola cap a Urà, vola cap a Urà, 

per convertir-se en per convertir-se en 
una terra fèrtil sense una terra fèrtil sense 

tants edificis ni incendis tants edificis ni incendis 
que posin en perill que posin en perill 

els animals i les plantes els animals i les plantes 
que hi habiten.que hi habiten.

Tot seguit, tots tres senten un bell cant.Tot seguit, tots tres senten un bell cant.
- I qui és ara? - es pregunta l’Hugo.- I qui és ara? - es pregunta l’Hugo.
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Una veu preciosa i 
melodiosa respon: 

- Amb cada ona ballo
a la mar salada

i amb veu de dona canto
però amb cua platejada.

- Una sirena! 
- exclama la Maria 

- Però com ha arribat fins aquí?

A l’estany del parc xipolleja 
un bonic ésser. 

Mentre pentina els seus cabells els
explica que s’ha instal.lat allà 

perquè s’està quedant sense aigua
neta al mar. 
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L’aigua vol començar una nova vida L’aigua vol començar una nova vida 
a un lloc on sigui més valorada. a un lloc on sigui més valorada. 

A la Terra, cada vegada és un bé més escàs.A la Terra, cada vegada és un bé més escàs.
Volia anar a Mercuri, però tan a prop del Volia anar a Mercuri, però tan a prop del 

Sol sSol s’’evaporaria. Per tant, es dirigeix evaporaria. Per tant, es dirigeix 
cap a Venus, el planeta de l’amor, cap a Venus, el planeta de l’amor, 

allà la cuidaran més.allà la cuidaran més.
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Encara no sEncara no s’’han recuperat de l’ensurt, han recuperat de l’ensurt, 
que els dos germans veuen com ballen que els dos germans veuen com ballen 

les fulles d’una magnòlia, i no precisament les fulles d’una magnòlia, i no precisament 
pel vent, que ara no bufa. pel vent, que ara no bufa. 

Sembla que encara trigaran una mica més Sembla que encara trigaran una mica més 
a arribar a casa i a menjar-se l’entrepà que a arribar a casa i a menjar-se l’entrepà que 

el pare i la mare els han preparat per berenar.el pare i la mare els han preparat per berenar.
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- Qui hi ha, per aquí? - crida la Maria 
dirigint-se a la branca, que encara tremola. 

- Tinc ulls grossos i rodons
i sempre caço de nit,
tinc plomes marrons 
i un bec molt petit.

- Un mussol! - criden els dos germans alhora.
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L’ocell treu el cap entre les fulles 
sota l’atenta mirada dels quatre amics.

- Què mireu? Ja sé que no és habitual 
veure un animal com jo 

durant el dia i a la ciutat, 
però busco un nou lloc per viure. 

No podré tornar a volar. 
L’aire m’ha dit 

que volia viatjar a Júpiter, 
però és massa gegant, 
així que finalment 

ha decidit viatjar cap a Mart, 
un planeta amb pocs gasos.

L’ocell treu el cap entre les fulles L’ocell treu el cap entre les fulles 
sota l’atenta mirada dels quatre amics.sota l’atenta mirada dels quatre amics.

- Què mireu? Ja sé que no és habitual - Què mireu? Ja sé que no és habitual 
veure un animal com jo veure un animal com jo 

durant el dia i a la ciutat, durant el dia i a la ciutat, 
però busco un nou lloc per viure. però busco un nou lloc per viure. 

No podré tornar a volar. No podré tornar a volar. 
L’aire mL’aire m’’ha dit ha dit 

que volia viatjar a Júpiter, que volia viatjar a Júpiter, 
però és massa gegant, però és massa gegant, 
així que finalment així que finalment 

ha decidit viatjar cap a Mart, ha decidit viatjar cap a Mart, 
un planeta amb pocs gasos.un planeta amb pocs gasos.



Allà podrà ser un aire més net, 
sense fums de fàbriques ni de cotxes, 

sense tanta pols ni tanta contaminació.
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La Maria i l’Hugo estan preocupats. 
La terra, l’aigua i l’aire són imprescindibles

 i els necessitem per viure.
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Els hem de cuidar 
perquè no marxin a altres planetes!

Ho hauríem de fer saber a tothom: 
família, amics, companys...

Tots ens hem de comprometre 
a ser més responsables! 

Però com?
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De cop i volta senten la veu de la mare:
- Bon dia, dormilegues!

Els germans surten encara 
mig adormits de les seves habitacions, muts.

De seguida comencen a mirar-se 
amb complicitat 

i amb un somriure a la cara.
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La Maria, de petita, 
sempre havia somiat amb tenir un germanet. 

Avui, però, 
tots dos han tingut el mateix somni. 

És dia 1 de gener i, 
com cada any, 

a la tarda aniran al campament 
per entregar la seva carta.

La Maria, de petita, La Maria, de petita, 
sempre havia somiat amb tenir un germanet. sempre havia somiat amb tenir un germanet. 

Avui, però, Avui, però, 
tots dos han tingut el mateix somni. tots dos han tingut el mateix somni. 

És dia 1 de gener i, És dia 1 de gener i, 
com cada any, com cada any, 

a la tarda aniran al campament a la tarda aniran al campament 
per entregar la seva carta.per entregar la seva carta.



Ha arribat el moment. Quina emoció! 
Ja poden veure de lluny 

la Torre de la Miranda il.luminada, 
en Bernat sempre la té a punt. 

La fada Ondina els convida a passar 
al jardí màgic i en Melquíades els abraça 

i els dóna la benvinguda a la tenda. 
Allà els espera en Maginet, 

com sempre, amb la mateixa il.lusió. 

Dins de la tenda veuen 
petjades de camell a terra, 

un pot d’escates de sirena al laboratori 
i el bastó d’en Maginet 
amb forma de mussol. 

Abans de sortir, el mag els fa l’ullet 
i els parla a cau d’orella:
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- El planeta Terra està cansat. - El planeta Terra està cansat. 
Ha estat fent un gran esforç durant els darrers temps Ha estat fent un gran esforç durant els darrers temps 
i encara si encara s’’està refent de l’ensurt d’aquest darrer any. està refent de l’ensurt d’aquest darrer any. 

Però no patiu, tothom està aprenent Però no patiu, tothom està aprenent 
a ser més responsable i a cuidar-lo millor.a ser més responsable i a cuidar-lo millor.

- Mireu! - els convida a mirar pel seu telescopi - Mireu! - els convida a mirar pel seu telescopi 
- Veieu aquell estel d’allà? - Veieu aquell estel d’allà? 

És el meu estel preferit. És el meu estel preferit. 
MM’’agrada! I magrada! I m’’agrada molt!agrada molt!
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En té... i molta! Igual que vosaltres En té... i molta! Igual que vosaltres 
i tots els nens i nenes del futur, que aconseguireui tots els nens i nenes del futur, que aconseguireu

salvar el planeta. salvar el planeta. 
El meu estel preferit sempre fa possible El meu estel preferit sempre fa possible 

que continuï la màgia, que continuï la màgia, 
que passin coses increïbles i que tot torni al seu lloc... que passin coses increïbles i que tot torni al seu lloc... 

És una gran estrella! Única! És una gran estrella! Única! 
Tots som únics! Tots som únics! 

Tots tenim una gran estrella al nostre interior...Tots tenim una gran estrella al nostre interior...

Es veu petit, però és més gran del que sembla. Es veu petit, però és més gran del que sembla. 
Tot i que de vegades els núvols el cobreixen, Tot i que de vegades els núvols el cobreixen, 

mm’’acompanya i macompanya i m’’ajuda des de fa molts anys. ajuda des de fa molts anys. 
De vegades creu que no té llum, ni força. De vegades creu que no té llum, ni força. 

Però, sabeu què? Però, sabeu què? 

En té... i molta! Igual que vosaltres En té... i molta! Igual que vosaltres 
i tots els nens i nenes del futur, que aconseguireui tots els nens i nenes del futur, que aconseguireu

salvar el planeta. salvar el planeta. 
El meu estel preferit sempre fa possible El meu estel preferit sempre fa possible 

que continuï la màgia, que continuï la màgia, 
que passin coses increïbles i que tot torni al seu lloc... que passin coses increïbles i que tot torni al seu lloc... 

És una gran estrella! Única! És una gran estrella! Única! 
Tots som únics! Tots som únics! 

Tots tenim una gran estrella al nostre interior...Tots tenim una gran estrella al nostre interior...

Es veu petit, però és més gran del que sembla. Es veu petit, però és més gran del que sembla. 
Tot i que de vegades els núvols el cobreixen, Tot i que de vegades els núvols el cobreixen, 

mm’’acompanya i macompanya i m’’ajuda des de fa molts anys. ajuda des de fa molts anys. 
De vegades creu que no té llum, ni força. De vegades creu que no té llum, ni força. 

Però, sabeu què? Però, sabeu què? 



Autor:Autor:
Juan Ramón Martín Santos

IlIl..lustració i maquetació: lustració i maquetació: 
Sonia Berenguer

Impressió: Gráficas Rey Impressió: Gráficas Rey 






