
 

 

Em veieu? Sabeu qui soc? 

La Lluna dalt del cel. Un cercle de claror. Ho veig tot, ho sento tot, però estic sola en la fosca de 

la nit.  

No puc entretenir-me gaire en la descripció del vespre, de la plana, de la caseta, del pou, 

perquè ara veig una nena amb la mirada fixa en la meva llum, que cabria sencera dins la seva 

galleda... 

LA NENA I LA LLUNA 

La nena ha dut la galleda fins a casa. L’ha posat en un racó i en aquell moment ha vist la meva 

llum a la galleda. Dins l’aigua, sembla que hi suri una figura blana, amb la transparència d’una 

medusa. Els perfils es defineixen. Soc jo dibuixant una petita esfera i enviant guspires de llum a 

la superfície. 

“És la Lluna!”, pensa la Nena, “me l’he endut amb la galleda i ara és aquí, em sembla que s’ha 

adormit”. 

La nena voldria cridar els pares: “Veniu, hi ha la Lluna a la galleda!”, però de seguida pensa que 

és millor callar. “Si venen –rumia– buidaran la galleda per fer-me veure que això és una 

ximpleria, i aleshores la Lluna desapareixerà”.  

La mare té les agulles de fer mitja entre les mans. El pare escolta les notícies de la ràdio. 

Responen al “Bona nit” de la seva filla amb un altre “bona nit” rutinari, dit d’esma... 

Però, què fa ara la nena? Ve cap a mi, que m’estic ben quietona a la galleda. Agafa un drap de 

cuina... s’acosta... i, amorosament, em tapa! M’acotxa perquè no tingui fred! Bona nit, nena! 

Bona nit i que dormis bé... 

Del cel estant puc veure el somni de la nena.  

Hi ha un carretera. Ella va en bicicleta. Al fons del camí hi ha una renglera d’arbres, una 

caseta... un animal. A mesura que s’acosta, veu la seva forma, la seva grandària. No s’assembla 

a un gos, encara que tingui musell, cua i orelles. No gruny, no borda. No fa por encara que sigui 

una bèstia gegantina. Ara mou la boca per parlar. Diu que aquell és el camí que porta cap a la 

casa de la Lluna. “Ella t’espera –crida ara l’animal– corre, que t’està esperant!” 

La nena pedala cap a la casa de la Lluna. Ningú no va en aquella direcció. Els arbres que menen 

a casa meva són massa frondosos.  

La nena amb prou feines em pot veure darrere aquelles branques. Jo li dic, insistent: “Vine, 

t’espero! No tinguis por, vine cap a mi.” Però ella té por i està a punt de tornar enrere. 

“Soc aquí –li dic– estic reposant en aquest arbre. Acosta’t i em veuràs!” La nena, que ara ja no 

té por, s’acosta a l’arbre i m’entreveu, però, en aquell moment, un ocell enorme fuig cridant 

dins l’aire obscur del somni.  

Amb aquell crit la nena es desperta. Comprova que ja és de dia. No em troba dins la galleda, i 

tampoc em veu per la finestra, on només hi brilla el cel. Ha arribat l’hora d’anar a l’escola.  



La nena hi va. Estudia. Es fa gran. Viu a la ciutat... Els estudis, la feina, l’amor... Alguna vegada, 

quan em veu, recorda aquell reflex meu a la galleda i, aleshores, sent una gran calma dins seu. 

Potser és en contrapartida per la protecció que ella em va oferir aquella nit llunyana, acotxant-

me perquè no tingués por del racó fosc de casa seva... 

Aquest vespre, anant cap a casa, ha sentit com el vent sacsejava un arbre i es transformava en 

una veu. La veu semblava pronunciar un nom. Però no és pas el seu, aquell nom. És el nom de 

la seva filleta. 

Sóc jo, la Lluna, amagada com sempre darrere l’arbre del camí, que crido la filleta de la nena. 

Vull tornar reposar a casa seva, ben acotxada.  

“Ves a saber si aquesta nit somiaré en la Lluna... –diu la menuda. Li prepararé un bon llit.” 

I ara soc jo, la Lluna, qui reposa... Perquè la menuda també m’ha acotxat amorosament. Bona 

nit i que dormis bé. 
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