
Una, que eren vint-i-set  
 

Diuen que en un mar molt proper, vivia l’Ona, una estrella molt especial. 

No tenia 5 braços com les estrelles més comunes a Catalunya, sinó 25. 

Tampoc lluïa aquell taronjós tan característic, el seu color era una 

gamma de liles que s’enfosquia o s’aclaria en cadascuna de les 

extremitats.  

  

L’Ona feia la seva vida a les roques o al sòl del mar, amb més o menys 

calma, fins que un dia - i de forma inesperada- li van arrencar un dels 

seus braços. L’estrella va sentir molt dolor i va plorar, mentre veia 

allunyar-se el braç que ara s’havia independitzat del seu cos. Però fent 

el cor fort, va intentar seguir amb el que tenia planejat i va iniciar un 

petit viatge. Malauradament, aquest no va durar gaire, ja que un nou 

imprevist va fer que la seva vida canvies per sempre. L’estrella havia 

entrat –sense saber-ho- en una part del mar molt poc respectada pels 

humans. Amb el pas dels dies, tot s’havia anat omplint d’ampolles, 

bosses  i una gran varietat de plàstics. I fou així, que l’Ona va quedar 

enganxada en una mena de xarxa, amb tanta mala sort, que cada 

braç quedava atrapat en un forat diferent, de manera que tots eren 

ben dividits.  

En un primer moment, van haver-hi diferents reaccions: uns es van 

enfadar molt amb els humans que embrutaven el mar, altres més 

positius pensaven, agraïts, que els hi podia haver passat alguna cosa 

pitjor, mentre els més pràctics deien que ara l’important era veure com 

podien deslliurar-se de la xarxa. Així que van començar a pensar què 

podien fer, i – tots els braços sense excepció- van intentar ajudar el grup 

de la manera que sabien.  

No va ser fàcil, calia treballar cada dia i de vegades el cansament els 

feia venir ganes d’abandonar. Però s’hi posaven de nou, bé havien 

après que amb constància tot s’aconsegueix.... 

I vet aquí que una nit, el mar es va mostrar amb una estranya calma. La 

lluna lluïa un cercle tan perfecte, que l’estrella, embadalida mirant-la, 

no va adonar-se de la presència d’un jove unicorn. Poc a poc, les 

cordes de la xarxa van anar convertint-se en algues, i els braços  -que 

amb el temps havien quedat separats del cos central-  anaren 

transformant-se en noves estrelles de mar senceres i independents.  

 

Després d’aquella nit, cadascuna va emprendre el seu propi camí. Però 

diuen que les nits de lluna plena,  es poden veure 26 estrelles de mar      

– d’un lila variat- fent una mena de cercle a la vora d’un unicorn blanc.  

 

 

 
Aquest conte està dedicat als Unicorns i a les Estrelles de mar (Països Catalans 

2018-2020). Qualsevol semblança amb la realitat, no és pura coincidència.  


