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Estrelleta 
 
 

Hi havia una vegada una nena que es deia Clara, vivia en un poble no massa 

gran al costat de la muntanya. Vivia amb la seva família en una petita casa. 

La seva família eren la seva mare, el seu pare i el seu gos. El seu gos és deia 

Coco. Com que no tenia germans de vegades s’avorria una mica. 

 

A la Clara li agradava molt la Festa Major del seu poble. Desitjava que cada 

any arribés per poder pujar a les diferents atraccions que muntaven a la fira.  

Va arribar el dia que van muntar la fira i la Clara va demanar a la seva mare i al 

seu pare per anar-hi, i a la nit i van anar. 

 

La Clara va pujar a totes les atraccions, i la que més li va agradar va ser la dels 

llits elàstics que vas agafat  amb els arnesos. 

 

La mare de la Clara va dir que ja havien de marxar, però la Clara no volia 

marxar, sense tornar a pujar als llits elàstics, i va demanar  a la seva mare que 

si us plau la tornés a deixar pujar. 

 

La Clara va pujar amb tantes ganes, que va saltar més alt que mai. Tan alt va 

saltar que va poder agafar una Estrella del cel, que en aquell precís moment  

s’havia despitat i havia anat a parar  a la mà de la Clara. 

 

La Clara va sentir alguna cosa a la mà, però no sabia ven bé què era fins que 

no va tocar de peus a terra i va poder observar que tenia una Estrella a la mà. 

Va tancar la mà ràpidament perquè ningú veiés que tenia, i va demanar a la 

seva mare marxar de seguida cap a casa. 

 

Quan va arribar a casa va guardar l’ Estrella en el seu calaix secret, i es va 

posar el pijama, després va anar a sopar, i va pensar que potser l’Estrelleta 

tindria gana i va agafar un tros de pa, per donar-li. 
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Va obrir el calaix i allà estava la seva Estrelleta, caram!  Com brillava! 

L’ Estrelleta va menjar el pa que li va portar la Clara i llavors la Clara va 

començar a parlar amb ella. 

 

L’ Estrelleta s’havia despistat del seu grup , però estava contenta d’estar amb la 

Clara perquè era molt amable. 

 

L’Estrelleta no volia tornar al cel amb el seu grup, volia conèixer el món de la 

terra i volia quedar-se amb la Clara. 

 

Però havia de ser un secret entre elles dues , i mai no li podrien dir a ningú. 

La Clara va decidir que és quedés en aquell calaix secreti que cada vegada 

que ella sortís de casa, agafaria a l’Estrelleta per ensenyar-li el seu món. 

 

El primer que li va ensenyar, va ser el seu gos Coco. El Coco va estar molt 

content de conèixer-la i li va fer una gran llepada. 

 

Van jugar tots tres durant una llarga estona  i s’ho van passar molt bé. 

 

L’endemà la Clara havia d’anar a l’escola i li va dir a l’Estrelleta si la volia 

acompanyar. L’Estrelleta molt contenta  va dir-li que sí, i va saltar del calaix i es 

va posar a dintre de la butxaca de la faldilla de la Clara. 

 

Així va començar una llarguíssima  història entre la Clara i l ‘Estrelleta. 

 
 
 


