
PLORA EL CEL 

Aquesta història no succeeix a la terra, sinó més enllà, a l’espai exterior. 

Protagonitzada per un grupet d’estrelles, juganeres, divertides i molt creatives. 

Hi ha una cosa que les fa molt felices: fer formes! Saben que en algun planeta 

del sistema solar gaudeixen dels dibuixos que fan amb molt de gust. 

Un  dia com qualsevol altre... bé, per ser mes precís un 11 d’agost, la colla 

d’estrelles jugaven divertides a intentar fer un croissant i, per ser la primera 

vegada que ho feien, els hi va quedar tan bonic com un pom de flors. 

 Més tard, les estrelles de la punta i les que formaven els puntets de sucre van 

anar caient, a poc a poc, primer una i desprès l’altra i desprès una l’altra, fins 

que  tan sols n'hi quedaven unes poques.  

Es veien caure pel costat d’un planeta que, segons havien cercat, es deia 

Terra. 

Les estrelles restants van fer un bot i es van quedar petrificades, no sabien què 

havia passat i estaven molt capficades perquè pensaven que segurament 

també els hi passaria a elles. Estaven tan preocupades que els hi queien les 

puntes i quedaven rodones, que estrany! 

Pobres estrelles... o més aviat,  pobres rodones! No sabien què fer, ni per on 

començar. 

Així doncs, van anar a buscar ajuda, i van trobar la lluna, un satèl·lit més eixerit 

que un pèsol.  



Ella els hi va explicar que hi ha un dia a l’any que les estrelles es converteixen 

en estrelles fugaces. Ho fan seguint uns passos: 

- Primer els hi cauen les puntes- va dir la lluna. 

- Ara ho entenc!- va respondre una estrella. 

- Al cap d’un moment comencen a brillar molt- va continuar explicant-los-hi  la 

lluna 

- I, desprès, cauen- va dir per acabar. 

Una vegada acabada l’explicació les estrelles van pensar que elles ja anaven 

pel segon pas. Ara ja estaven tranquil·les i, fins i tot, il·lusionades. Sabien que 

aviat els hi tocaria a elles.  

Però, abans de caure, la lluna encara va tenir temps d'explicar-los-hi, amb 

molta tendresa, que aquell dia era anomenat el dia de les llàgrimes de Sant 

Llorenç. Un dia màgic, en que grans i petits, contemplant-les, demanaven  

desitjos esperant que el cel els hi concedís. 

No van tenir ni temps de donar les gràcies a la lluna que ja estaven caient a 

l’òrbita terrestre. Això sí, amb un somriure d'orella a orella! 

L'Albert era un nen de la Terra molt aficionat i interessat en conèixer l'espai i 

totes les constel·lacions que s'hi dibuixaven. Ell esperava cada any amb molta 

il·lusió els dies de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Quan es feia fosc, s'estirava 

al seu jardí i gaudia com ningú contemplant el cel. 



Aquell dia l'Albert ja estava estirat a l'herba i va veure com una, dues, tres, 

quatre, cinc! Cinc estrelles fugaces baixaven a tota velocitat dibuixant un gran 

somriure! 

Allò el va deixar tan embadalit que no va tenir temps ni de pensar un sol desig. 

I tan sorprès es va quedar que aquella nit va decidir fer una última ullada al cel 

abans d’anar-se'n a dormir i va tenir una nova sorpresa: la paraula FI es 

dibuixava al cel! 

I si aquesta història no us creieu, mireu el cel a la nit i veureu que és veritat tot 

el que us he explicat. I, aquest conte s'ha acabat i les estrelles al cel s'han 

quedat! 
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