El peix
lluna

Mònica Berenguer Sans

A la Júlia i l’Aleix, mai oblideu la importància de
saber escoltar i actuar. Que mai res us freni els
vostres somnis ni sigueu vosaltres qui freneu els
dels altres.
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Ja era de nit, la lluna es despertava.
Com cada nit, aquesta mirava el seu reflex
sobre la calma de la mar. Silenci, onades, brisa
i ella... la lluna.
Sempre somiava en poder tocar l’aigua. Volia
nedar com ho feien els peixos, però mai ho
aconseguia.

Quan més creixia la seva il·lusió, més creixia
ella.
Demanava el desig a les estrelles... però aquestes
no l’escoltaven.
Quan creia que estava a tocar, se li acabava el
temps i era hora d’anar a dormir, havia de
sortir el sol.
I així passaven les nits, amb una lluna cada
cop més i més trista.

Una nit, la lluna tenia forma rodona,
semblava una pilota. Com que era més gran li
va semblar que l’aigua estava més a prop.
<<Potser avui sí que podré nedar>>, va dir la
lluna tota plena d’alegria.

Es va esforçar i esforçar, però no hi havia
manera... no podia tocar la mar!
Llavors es va posar a plorar. Plorava tant i
tant que la mar cada cop tenia més i més
aigua i ella se sentia cada cop més i més
petita.
Quant més plorava, més aigua hi havia a la
mar.

Un pop que passava nedant per allí va sentir
com la lluna plorava desconsolada i li va
preguntar:
<<Què et passa?>>.
Però la lluna va continuar plorant.
<<Per què plores lluna bonica?>> li preguntar de
nou el pop.
La lluna en adonar-se que li parlava a ella li va
dir: <<el meu somni sempre ha estat poder
nedar al mar com els peixos, però no arribo a
tocar l’aigua>> i va continuar plorant.

Va sortir el sol i el pop no podia deixar de
pensar en la pobra lluna. Era una llàstima
que un somni aparentment tan senzill fos
una cosa tan difícil per a la jove lluna.
Llavors va tenir una idea! Va anar a buscar
al seu amic tauró i li ho va explicar tot.

La nit següent, en sortir la lluna, el pop i el
tauró l’esperaven. El pop li va dir que estigués
tranquil·la, que havia tingut una gran idea i
que ell faria tot el possible per a que pogués nedar
al mar com els peixos.
El pop es va enfilar dalt del tauró i va allargar
els tentacles tot el que va poder... però no era
suficient. La lluna estava realment lluny de la
mar i no hi arribaven.
La lluna es va posar trista de nou, però amb
una petita espurna d’alegria en el seu cor. Ja no
estava sola, algú havia escoltat el seu gran desig!

El pop i el tauró van anar pel fons del mar
explicant als seus amics el que passava amb la
lluna.
L’endemà a la nit, quan el sol es va pondre i la
lluna es va despertar, no hi havia ningú
esperant-la. Per un moment la lluna va perdre
l’esperança que havia nascut dins seu.
Però llavors va veure com sobre la superfície del
mar apareixien unes bombolles i darrera seu els
seus nous amics pop i tauró. Però aquesta vegada
no venien sols, no! Els acompanyaven altres
animals marins.

El pop li va explicar que tots els animals
del mar la volien ajudar a complir el seu
gran somni.
I així va ser com la balena va pujar
damunt seu al tauró, i a sobre d’aquest va
pujar la tortuga, després l’estrella de mar, i
al damunt d’aquesta el cavallet de mar, que
es va estirar tot el que va poder. Per últim,
va pujar el pop, que amb els seus grans
tentacles, va aconseguir agafar la lluna.
Entre tots la van fer baixar fins la mar per
a què pogués complir el seu somni de nedar
com els peixos.

La lluna estava tan i tan feliç que no només
havia aconseguit fer realitat el seu somni sinó que
també havia fet grans amics.
I així va ser com a la mar, tots els animals la
van conèixer amb el nom de peix lluna.

Des d’aleshores, cada vint-i-nou dies, després
que la lluna s’hagi tornat plena i rodona, els
seus amics la van a buscar per a que nedi amb
ells com el peix que sempre havia somiat ser.
Per aquest motiu, quan mirem al cel i no la
veiem, és perquè novament està nedant amb
els seus amics.

Què treballar del conte
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El conte “ El peix lluna” s’inspira en la Carta de la
Terra.

Concretament

en

el

principi

quart:

“Democràcia, no-violència i pau”. D’aquí podem
extreure i treballar els conceptes de tolerància,
respecte, empatia i solidaritat,

per exemple quan

la lluna té un somni aparentment impossible. El
suport que rep de la resta d’animals que són
perfectes desconeguts, però això no els suposa cap
impediment a l’hora d’ajudar-la.
També s’hi poden treballar les fases que te la lluna i
l’efecte

que

te

sobre

les

marees.

En

el

conte

apareixen de manera subtil i vinculades al seu
estat anímic. Quan està plena es quan ella creu
fermament que aconseguirà tocar l’aigua, quan està
minvant es quan es posa trista.
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Les emocions són un aspecte que cal treballar. Saber
identificar quina emoció tenim i/o quina emoció
està sentint la persona amb la qual parlem, és molt
important per a poder créixer com a persones, amb
empatia i, conseqüentment, solidàries.
Els

animals

marins,

la

diversitat

i

les

seves

característiques. En el conte hem vist el pop, el
tauró, la tortuga, el cavallet de mar, l’estrella de
mar, la balena, el peix i el peix lluna.
El gènere. Perquè la lluna és femení i quan passa a
ser peix és masculí? Perquè podem dir la mar i el
mar?
Finalment, la imaginació. Poder somniar i lluitar
per complir els somnis.
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