
El desig de na Sofia 

Hi havia una vegada, en una caseta molt petita, una família amb molt pocs recursos per viure 

que estava formada pel pare, la mare i una nineta molt guapa que nomia Sofia. 

 

Un dia na Sofia va veure al poble, en una botigueta, una preciosa ballarina de vidre que, quan li 

donaven corda, feia una melodia preciosa. Ella estava tan il·lusionada que li va dir a la seva 

mare que li compràs, però per la situació econòmica que passaven la mare li va dir que amb els 

pocs doblers que el pare cobrava per fer de fuster, no li podia comprar. 

 

Na Sofia no comprenia per què no li podien comprar i va sortir plorant de ca seva cap al bosc. 

Anava pel camí quan va veure una cosa que brillava molt. Quan la nina es va acotar per mirar, 

va veure que era un llibre de grans dimensions que a la seva portada tenia una estrella que 

posava Telius.  

 

La nina ràpidament es va asseure damunt una pedra amb el llibre. Tractava de la història d’un 

drac que nomia Telius. La nina, quan més llegia, més s’endinsava en la història. Sortia una cova 

que mai ningú no havia vist i on, suposadament,  hi vivia un drac màgic que a qui el trobàs li 

seria concedit un desig. 

 

Na Sofia va començar a cercar la cova del drac, amb les indicacions del llibre i la va trobar. Ella 

tenia por d’entrar però va aconseguir el valor suficient i va entrar dins la cova. El grossíssim 

drac estava dins! Tenia els ulls molt grossos! 

 

El drac li va dir:  

- Hola, Sofia! 

La nina molt sorpresa li va respondre: 

- Com saps el meu nom? 

- Jo ho sé tot! –li contestà. 

- Vénc perquè em concedeixis el meu desig! –va dir na Sofia. 

El drac li va contestar: 

- Pensa’l molt bé, perquè només puc donar-te’n un! 

La nina estava encantada perquè a la fi tendria la seva ballarina de vidre.  

El drac li va dir: 



- Va! Quin desig vols? 

La nina es va quedar pensant en la seva ballarina i en la seva família i va dir: 

- Desig que el meu pare i la meva mare puguin tenir una vida millor i que estiguin sempre 

junts! 

El drac li va dir que tornàs a ca seva. 

- Fins una altra, Sofia! –li va dir el drac. 

- Adéu, Telius! Moltes gràcies –va acomiadar-se, na Sofia. 

Quan na Sofia va arribar tenia una casa preciosa i els pares l’esperaven amb un gran regal 

d’aniversari: la seva ballarina. 

Així la nina va comprendre que el millor regal que pots tenir és la teva família. 
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