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Em miro al meu mirall, aquesta aigua que no es cansa 
mai i  que jo sé dominar.  Em va costar aprendre a fer 
moure  les  ones  al  meu  gust,  però  al  final  ho  vaig 
aconseguir,  i  ara  cadascuna d’aquestes gotes em fan 
cas. Tot i així, sóc una criatura capritxosa, però no cruel, 
així que vam acordar amb el mar que les seves marees 
es regirien per uns cicles que sempre es repetirien. Així 
fan el que jo vull i no les marejo. 
Em pentino i em trec les lleganyes dels ulls. Arriba la nit i 
vull sentir-la meva. Surto a poc a poc, perquè el dia tingui 
temps a acabar-se, perquè la llum es dissipi, perquè la 
primera estrella  surti  sempre abans que jo  i  anunci  la 
meva  arribada.  Un  peu  darrera  l’altre,  caminant  amb 
gràcia, amagant-me darrere muntanyes i jugant amb el 
vent. 
Allà, al lluny, en aquell cim de la muntanya desolada, hi 
ha  dos  enamorats  que  m’esperen.   Volen  que  els 
embolcalli  amb  la  meva  llum,  que  els  protegeixi  de 
l’obscuritat que aviat els desafiarà. De fet, la meva llum 
no  és  ben  bé  meva.  És  un  regal  del  Sol,  volia  que 
recordés  que  sóc  jo  qui  l’inspiro  per  brillar  tant,  i  va 
decidir  regalar-me  uns  quants  dels  seus  raigs.  Ara, 
encara que no pugui ser tan resplendent com ell, regalo 
llambregades a qualsevol que vulgui mirar-me.
I així, de mica en mica, arribo al bell mig del cel ennegrit. 
Somric mentre miro al meu voltant. Hi ha milers de gats 
que salten, corren i dormen a les teulades; també moltes 
persones que esperaven la meva llum per sortir a buscar 
una  nit  de  bogeria,  en  puc  sentir  l’embriaguesa  des 
d’aquí;  tantíssims  amants  que  murmuren  en  llocs 
secrets; tantes criatures nocturnes! 
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Si ho penso, tants artistes em miren i contemplen cada 
cop que surto,  que em costa no envermellir. M’agrada 
ser la seva musa. 
Tot i així, no només ells m’interessen, tota la vida que es 
mou sota els meus braços és digne de la meva curiositat. 
Allà baix,  en una ciutat  petita,  hi  ha un noi  que pateix 
d’insomni i que cada nit surt al balcó per explicar-me què 
li agradaria somiar. Una mica més enllà, en una caseta 
enmig del bosc, un avi explica al seu nét que avui sóc 
ben plena i li recomana que em miri bé. A l’altra punta de 
món, on fa molt de fred, una dona de mitjana edat omple 
a  ritme  frenètic  els  fulls  blancs  de  nombres  i  més 
nombres. Avui, però, la meva atenció la capta una noia 
d’ulls foscos, que quasi cada nit m’escriu alguna carta.  
Em vaig fixar en ella un cop que va obrir les finestres de 
la seva habitació de bat a bat, i es va asseure al llit per 
mirar-me. Tenia els ulls plorosos, les galtes 
enceses  i  els  punys  tancats.  Mentre  em  mirava,  les 
seves mans es van relaxar, es va abraçar a si mateixa i 
encara amb les finestres obertes, es va adormir. 
Aquella  noia  em  va  encuriosir  perquè  no  vaig  poder 
captar què desprenia la seva mirada. Potser una mica de 
por i de ràbia dissoltes en un mar de tristesa...però no 
havia perdut les forces, semblava disposava a lluitar. 
La nit següent, va fer el mateix gest d’obrir les finestres i 
asseure’s al llit,  però aquest cop va agafar una llibreta 
petita  i  es  va  posar  a  escriure.  Jo  vaig  aguditzar  la 
mirada i vaig poder veure què escrivia: 
“ Estimada lluna, 
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La vida s’ha tornat un batec trist i apagat. La llum que  
havia tingut davant meu ha deixat pas a una existència  
buida. Se n’ha anat, ell, se n’ha anat, amb una noia d’ulls  
més clars que els meus. Em vaig creure fins la última  
paraula  que em va xiuxiuejar  en  les  nostres  trobades  
furtives. Tu segur que les recordes, sempre eren de nit.  
Fins un dia, que vam decidir compartir les nostres vides,  
viure junts, amb tot el que això comporta. I ara, un vincle  
massa fals em lliga a ell, mentre jo intento oblidar que un  
dia vaig creure en la meva felicitat al seu costat. 
No  pateixis  per  mi,  has de  seguir  brillant,  encega  les  
estrelles!
Blanca.”
Recordo com em van afligir aquestes paraules. Jo també 
vaig tenir un amor. Un amor d’aquells impossibles, que 
les rondalles populars van difondre arreu. Ell era el Sol, 
sí, l’altra cara de la meva moneda, qui em va donar la 
llum...Però  em  va  prendre  el  color.  Abans,  en  temps 
immemorials,  jo  tenia  un  color  de  maragda  encesa 
preciós. Llavors, va ser quan el món ens va fer elegir: un 
de nosaltres havia de vetllar el dia, l’altre, la nit.
Jo em vaig posar feta una fúria quan el Sol va dir que ell 
s’encarregaria del dia, sense consultar-m’ho, i  a mi em 
van posar automàticament en aquest cel fosc. Vaig picar 
de peus amb tota la meva ràbia, li vaig tirar tot el meu 
color a la cara, i el Sol em va enviar milers d’estrelles per 
consolar-me. De fet,  sé que ell  encara m’estima.  Però 
sóc una criatura altiva, i només en dies determinats puc 
permetre’m el luxe de perdonar-lo. En aquests dies, vaig 
a trobar-lo i l’abraço. Em va fer gràcia saber que d’això 
els humans en deien “eclipsi” i que creien poder saber 
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quan es produiria.  
Entenia  bé  aquella  noia.  Volia  saber  com  acabaria  la 
seva història.
La nit següent, la Blanca no va obrir les finestres de la 
seva habitació, però no va baixar les persianes i tenia la 
llum de l’habitació encesa, així que vaig poder veure-la a 
través  de  les  cortines.  Estava  omplint  una  maleta 
vermella a un ritme frenètic, quasi llençava les peces de 
roba,  es mossegava el  llavi  i  d’en tan  en tan,  quan li 
tremolaven les mans, respirava fons i s’assossegava una 
mica. Però aquell assossegament durava poc. M’hi vaig 
acostar més, on devia anar? Crec que ni ella ho sabia. 
Vaig veure com tancava la porta de casa seva, buida i 
freda,  amb  la  única  companyia  de  la  seva  maleta  a 
l’esquena.  Va  córrer  fins  l’estació  de  tren,  com  si 
s’escapés alguna oportunitat que l’havia estat esperant i 
ara fugia. 
Llavors, en acostar-se a la taquilla, vaig sentir com deia a 
la dona que hi havia darrera al vidre, que volia un bitllet “  
per aquell tren, si us plau, el que sortirà ara mateix” . La 
dona va arquejar les celles però no la pagaven per fer 
preguntes, així que es va limitar a fer el que la Blanca li 
deia. 
Quasi  se  li  escapa  el  tren,  però  va  poder  pujar-hi  a 
temps. Va seure en un dels seients buits que donaven a 
la finestra i va sospirar. Va aixecar la mirada cap a mi, i 
em va somriure.  Va decidir  explicar-me com es sentia 
mentre treia la seva llibreta i un bolígraf blau mig gastat.
“ Estimada Lluna, 
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Avui fujo de mi, de tot, de tot menys de tu. Vull perdre’m  
en la nit, perquè no suporto estar-me ni un dia més en  
una  casa  que  respira  amb  el  nom  d’ell.  Vull  passar  
pàgina tant ràpid com les ones del mar es renoven, i per  
fer-ho, necessito marxar lluny del meu aquí. No sé on  
vaig.  He  agafat  el  tren  de  color  blau,  sense  més,  el  
primer que sortia, i miro al cel per no veure el nom de les  
estacions  en  les  que  parem.  No  vull  baixar  encara,  i  
quan ho faci, intentaré no mirar el nom de la parada. Vull  
creure que sóc a un altre món, a un que no és el meu.
Brilla, fes-ho més que mai, il·lumina’m el camí.
Blanca.”
  Vaig  somriure,  aquella  noia  fugia,  també  comprenia 
aquella sensació. Jo també havia intentat fugir. Un cop, 
en un dels primers anys de l’univers, em vaig cansar de 
la soledat de la nit. Les estrelles tenen poca conversa, 
crec  que  tenen  enveja  de  que  jo  sigui  més  gran  que 
elles. Així doncs, vaig decidir baixar a la Terra. A poc a 
poc,  i  cada nit,  baixava  una mica  més,  m’acostava  al 
meu destí, fins que vaig poder tocar terra amb els peus. 
Vaig riure, ho havia aconseguit! Primer em banyaria al 
mar, després m’estiraria a l’herba, llavors m’esmunyiria 
en  la  selva  i  desafiaria  a  tota bèstia  salvatge que em 
trobés pel camí! Però en la primera passa que vaig fer, el 
Sol em va descobrir. No m’havia adonat que havia trigat 
tant en poder baixar, que ja s’havia fet de dia.  “ Aquest  
món no  és  tan  bonic  com et  penses”  em va  dir  ell,  i 
encara que jo  vaig dir-li  que preferia viure en un món 
desconegut a veure passar els mil·lennis sola, ell em va 
tornar a penjar en el cel fosc de la nit.  Sé que el Sol no 
va dir res a ningú, però alguna estrella indiscreta va fer 
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córrer el rumor de la meva fugida, així que no vaig trigar 
en ser convocada en una assemblea de galàxies; i allà, 
per acord unànime de tots els altres satèl·lits, vaig ser 
castigada. Des d’aquell dia estic condemnada a no ser 
mai la mateixa, a no tenir mai la meva llum completa, tret 
d’uns quants dies al mes. Els humans, que posen nom a 
tot,  diuen  que  passo  per  fases:  la  nova,  la  vella,  la 
plena...Quina mania de recordar-me el patiment!
 La  nit  es  va  acabar,  i  jo  vaig  deixar  la  meva  amiga 
encara en aquell tren. Mentre donava pas al Sol , però, 
vaig poder veure con s’aixecava del seu seient en arribar 
a la pròxima parada i mirava al terra, per no descobrir-ne 
el nom.
Durant les nits següents la vaig buscar, però el món és 
molt gran, i ella és tan petita que em va costar molt de 
trobar-la. No va ser fins quatre nits després, que ho vaig 
aconseguir. 
La Blanca, estava asseguda en el llit  d’un petit  hostal, 
havia anat a parar a una ciutat amb mar. No vaig voler 
saber-ne el nom, si ella no havia volgut, jo no era ningú 
per trencar-li la màgia. Quan vaig fixar la mirada en ella, 
vaig  somriure,  se la  veia  contenta.  Es va  aixecar  i  va 
mirar per la finestra, des d’allà es veien les onades. Va 
respirar  fons i  es  va  posar  a  riure,  així,  sense més.  I 
sense ni pensar-s’ho, va sortir  al  carrer.  Aviat  va estar 
envoltada de desconeguts, nedava en una multitud que 
tenia una pressa estúpida per retenir el temps entre les 
mans. Però ella, no va vacil·lar ni un segon, i va anar a 
trobar-se amb el mar. 
La platja estava plena d’amics que en rotllana cantaven 
cançons, d’enamorats que no xerraven, d’ànimes ferides 
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d’una bogeria sana que no miraven enlloc.  La Blanca, 
però, no perdia el seu somriure i quan va trobar un racó, 
es va estirar a la sorra. Al cap d’una estona, va tancar els 
ulls. Semblava que la remor de l’aigua li donava pau. 
No es va aixecar fins que es va adonar que un raig de 
llum de dia m’empenyia perquè deixés pas al Sol. Només 
vaig  poder  veure  com  tornava  al  hostal  ràpidament  i 
deixava un paper mig rebregat en un dels calaixos de 
l’armari,  abans  de  recollir  les  seves  coses  i  tancar  la 
porta. 
En la nit següent, la vaig poder trobar a casa seva. Havia 
comprat  pintura  de  color  blau  clar  i  estava  traient 
quadres i fotografies de les parets. Va passar-se tota la 
nit  pintant i  fent fora records que ja no volia a la seva 
vida. Alguns els va llançar, d’altres els va posar en unes 
caixes grans que després va portar a les golfes. No volia 
oblidar el seu passat, només volia viure el seu present. 
Quan el Sol em va fer fora del cel,  la Blanca ja quasi 
havia acabat.
En la nit que va venir després, vaig poder veure que tota 
la feinada havia donat bons resultats. La casa respirava 
amb  un  aroma  diferent,  a  lilàs  crec,  tota  aquella  llar 
semblava una altra.
Llavors, la Blanca, va deixar de ser del meu interès. Eren 
poques les nits que la veia plorar o mirar al cel una llarga 
estona sense somriure després. Tot i així, encara la miro 
d’en tant en tant, com avui, per saber què n’és de la seva 
vida. 
Una nit avorrida, però, em va venir a la ment un detall 
que  havia  deixat  passar  en  aquella  història.  Potser  el 
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paper que la Blanca havia deixat en aquell hostal també 
era una carta per mi.   
Vaig  estar  pendent  de  tots  els  clients  del  hostal  que 
dormien  en  aquella  habitació,  però  la  gran  majoria 
només hi passava una nit, i no desfeien ni la maleta, així 
que em vaig haver d’esperar unes quantes nits per saber 
què deia el paper. Ja començava a tenir por de que algú 
l’hagués descobert durant el dia i l’hagués llançat, quan 
una nit d’aquelles llargues i monòtones, un noi va entrar 
a l’habitació. Semblava esgotat, portava una maleta ben 
carregada a l’esquena i la suor li regalimava al rostre. No 
es va ni  desvestir  i  sense obrir  el  llit,  s’hi  va estirar al 
damunt i es va adormir. 
Per  sort,  es  va  aixecar  unes  dues  hores  abans  de 
l’albada. Va sacsejar el cap per desvetllar-se i va donar 
un cop d’ull al mar, a través de la finestra. Llavors, es va 
tornar a carregar la maleta a l’esquena, i quan ja estava 
apunt  d’anar-se’n,  va  tornar  a  deixar-la  al  llit,  fent  un 
esbufec.  Va  obrir  la  maleta  i  va  començar  a  treure’n 
coses que no necessitava: una infinitat de mapes, alguna 
ampolla d’aigua plena i alguna bossa de fruits secs. 
Va arronsar les espatlles. “ Algú altre ho aprofitarà” va dir 
mentre obria el mateix calaix que havia obert la Blanca. 
Va trobar  el  paper  de seguida,  i  la seva curiositat  i  la 
meva emoció van ser quasi instantànies.
“Estimada Lluna, 
Sé que no t’has  preocupat  per  la  meva absència,  als  
teus ulls només sóc un petitíssim batec inconstant del  
qual no en pots sentir  el  soroll. He tornat, a contracor  
però amb la mirada encisada, torno a saber qui sóc.  La  
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ceguera és la millor companya de l’estupidesa, i encara  
em pregunto de quina de les dues vaig emmalaltir.
Voldràs saber què ha canviat des de l’últim cop que vas  
saber  de  mi,  és  evident  que la  meva veu ja  no  té  el  
mateix color que abans, ara fa olor d’onades!
 Deixa’m  que  rigui  sense  saber-ne  la  raó,  encara.  
Explica-li  al vent que em vaig perdre estant perduda i  
que  he  arribat  a  la  conclusió  que  el  nord  és  una  
enganyifa  d’aquells  que  no  el  saben  trobar  dins  seu.  
Xiuxiueja-li   a  la  pluja  que no em podrà molestar  mai  
més, ara sempre és benvinguda. Però, sobretot, guarda  
veu pel mar, confessa-li que m’ha guarit.
I  si  he decidit  que aquesta carta també la pugui  llegir  
qualsevol que vingui a aquesta habitació, és perquè vull  
recordar-li  al  món que les ferides es tanquen si  els hi  
dones la oportunitat de fer-ho, encara que faci mal i el  
procés sigui lent. Així que, viatger, si la teva raó de ser  
aquí és igual que la meva, riu de la desgràcia! Et diré un  
secret, és molt poruga. 
Sempre teva,
Blanca.” 
Jo  tenia  raó,  era  una  altra  carta  per  mi.  Semblava 
mentida, d’on havia sortit tanta alegria? Els humans són 
ben estranys.
Aquell noi, però, va girar el full i es va posar a escriure 
per l’altra cara.
“ He vingut aquí, sol, buscant-me. No tinc tristesa, però  
necessito conèixer-me i saber què és el que vull. Fa dies  
que camino, i tu, Blanca, encara que no sé qui ets, m’has  
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donat la millor raó per continuar el meu camí. 
Deixaré la carta aquí, per si algú altre vol continuar la  
teva història.”
I un cop ho va haver escrit, va tornar el paper i va deixar 
aquells quatre queviures  i els mapes que li sobraven al 
calaix.
Fa temps que li he perdut la pista, a aquell noi. Però el 
què he anat seguint, ha estat la trajectòria de la carta de 
la  Blanca.  Cada  persona  que  la  descobert,  l’ha 
continuada.  M’he  cansat  de  contar  quants  fulls  li  han 
estat afegits.  Fins i  tot   la dona de la neteja ha escrit  
quatre frases! Això sí, tothom la torna sempre al seu lloc.
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