
 

 

La nena maca i el marcià que parlava amb les sirenes 

 

Hi havia una vegada una nena que es deia Sara.  

La Sara era la nena més maca del món mundial, de tots els temps i més enllà de les 
galàxies siderals.  

A la Sara, els seus pares li compraven tot el que volia i una mica més.  

Com que els pares eren milionaris, a la Sara no l’importava gens gastar, i per això 
sempre estaven comprant.  

La Sara tenia de tot: limusina, sabates, patins, nines, ninos, óssos, bosses, collarets, 
cavallets i fins i tot una pinta d’or per pentinar-se els cabells.  

Tot i que el que més li agradava era anar de botigues i comprar-se vestidets. De color 
rosa, si podia ser. 

 

LA NENA MACA I EL MARCIÀ QUE PARLAVA AMB LES SIRENES 

 

Però…  

vet aquí… 

que….  

un bon dia….  

De tant i tant gastar, la Sara i els seus pares es van tornar pobres.  I vés per on, ja no hi 
havia d’on treure més diners. 

Ni viatges, ni joguines, ni vestits, ni limusines… I el que era més greu: no tenien diners 
ni per menjar. 

Al final van haver d’anar-se’n a viure a una barraca, fora de la vila, allunyats de la 
ciutat, on anaven els gossos a pixar. 

La pobra Sara plorava. Els seus amics rics es reien d’ella i els seus pares estaven 
desesperats. 

De vegades, per consolar-se, la Sara se n’anava a la platja a fer castells de sorra i a 
passejar. – Si almenys tingués alguna cosa per menjar!- s’exclamava, tota afamada.  



I va ser un dia d’aquests, passejant per la platja, quan la Sara va veure com, tot d’una, 
d’un resplendor groc i daurat va aparèixer davant seu un marcià. 

Un marcià de color verd,  

amb quatre ulls,  

amb quatre nassos,  

amb quatre cames,  

i amb tres braços  

i… 

amb una samarreta del Barça!! 

En veure la Sara tan trista li va preguntar: 

– Nena, què et passa? 

- La Sara li va explicar la seva història: - Sóc pobra, no tinc diners ni per menjar. 

Llavors el marcià li va dir:  

- Doncs jo he quedat aquí amb unes sirenes, per jugar una estona. No sé què és ser 
pobre, però si et quedes pots jugar amb nosaltres, segur que et divertiràs. 

I així va ser. Les sirenes van arribar totes simpàtiques i rialleres i després de jugar una 
estona a la pilota amb la nena i el marcià, van donar tres sardines a la Sara i li van dir:   

- Té, perquè aquesta nit tu i els teus pares pugueu menjar com cal.  

Tota contenta, la Sara va agafar les sardines i va donar les gràcies a les sirenes. 

En arribar a casa, va ajudar a encendre el foc al seu pare mentre li explicava el que li 
havia passat. 

Les sardines eren molt bones, boníssimes, però els pares de la Sara dubtaven de la 
història que la seva filla explicava. 

- Que sí, que sí!!!- insistia la Sara- que sí, pare, que és veritat!!! 

- Estem acabats – deia la mare mentre sopaven- la gana ens fa delirar. Pobra filla meva, 
no vull ni pensar d’on deu haver tret aquestes sardines… que per cert, mmmmm…. són 
boníssimes… 

L’endemà, la Sara va tornar a la platja i allà hi havia una altra vegada la pilota, les 
sirenes i el marcià. 

No hi havia cap dubte!!! Eren de veritat!!! Van jugar una estona, van riure, van córrer i 
van descansar. I al final, una vegada més, les sirenes van dir a la Sara que parés la mà, i 
tres sardines li van donar.  

– Té, perquè tu i els teus pares pugueu menjar avui. 



Els pares de la Sara continuaven sense creure-la. Tot i que…. les sardines, se les van 
menjar!  

-Mmmmmm, són boníssimes-  deia el pare.  

Sirenes, sardines, marcians, mentides, veritats...  

- Em farà tornar boig!- es deia el pare- Som pobres, però no vull perdre també la meva  
filla,  tot i que va ser per ella que ens vam arruïnar de tant i tant comprar. Vinga, filla, 
digue’ns la veritat: aquestes sardines tan bones, qui te les ha donades? 

I la Sara insistia, plorant: - Les sirenes, pare, de veritat!!! Què puc fer, si no em creieu?- 
Continuava plorant i plorant.– Veniu amb mi demà a la platja i així ho veureu, si us 
plau!! 

I així, l’endemà, la Sara i els seus pares van anar a la platja. I efectivament, eren allà, les 
tres sirenes: Aglàope, Teles i Pisinoe.  

–Hola- van saludar la família en veure’ls arribar.  S’estaven acomiadant d’en Hans, el 
marcià, que tornava al seu planeta:  

- Adéu, Hans! 

- Adéu, sirenetes; adéu, Sara; adéu, pares de la Sara, ha estat un plaer coneixe-us, encara 
que només sigui  per  dir-vos adéu i a reveure. 

Era veritat el que la Sara  havia explicat als seus pares.  

Després de donar les gràcies a les sirenes i al marcià, la Sara i la seva família se’n van 
anar. 

Continuaven sent pobres, però ara, gràcies a la Sara, tenien uns nous amics… Amb 
l’ajuda de les sirenes van poder arreglar la casa: hi van posar flors, una xemeneia, un 
cirerer….. tot i que… el que no van poder evitar és que els gossos hi anessin de tant en 
tant a pixar. 
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