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Fins on podia recordar, cantar era l'única forma que tenia d'ajudar les persones 

que li importaven. 

Cada nit, mentre la llum de la lluna il·luminava fins i tot els racons més ocults 

de la casa i les estrelles resplendien com a diamants al capdamunt del cel, la 

nostra protagonista entonava la cançó més preciosa mai escoltada. Des dels 

arbres, els ocells despertaven per cantar al so d'aquella sublim veu. La melodia 

ressonava pels amplis passadissos de la casa fent tremolar els seus habitants. 

Com no havien de fer-ho? Fins i tot les vermelles roses del jardí sentien 

calfreds en escoltar-la cantar d'aquella manera tan sublim i peculiar. Tot i això, 

hi havia un jove que no tremolava sinó que, com cada nit, plorava sota els seus 

llençols. No havia pogut evitar voler ajudar-lo, s'assemblava massa a Ell. 

Sempre li havien dit que tenia un talent especial, però no va ser fins que Ell va 

arribar a la seva vida que va creure que tenia una veritable habilitat pel cant. Ell 

ho havia estat tot per a ella fins que, quan menys s’ho esperava, la va 

abandonar. 

Havia cantat per a Ell totes les nits, doncs no coneixia cap altra manera 

d'expressar millor els seus sentiments. Les seves cançons tenien l’habilitat de 

reconfortar les persones més tristes i alegrar els cors més solitaris. De fet, 

s’havia estès el rumor entre els animalets del bosc que, una vegada, fins i tot 

havia fet plorar de felicitat a la mateixa lluna. Ell mai va plorar. Al contrari, la 

veu de la jove era tot el que necessitava per somriure i pensar que tot sortiria 

bé. Veient com les seves paraules l'ajudaven, la nostra protagonista es va 

prometre a si mateixa que seguiria fent feliç l'home al que estimava fins a la fi 

dels seus dies. Es va prometre a ella mateixa que, encara que la resta del món 

lluités per fer-lo infeliç, ella seria el pilar que el sostindria i mai permetria que 

s'ensorrés. 

Va ser tal la gratitud d'aquell home que va desitjar amb totes les seves forces 

poder conèixer la persona la veu de la qual li havia fet oblidar tots els mals 

records. Passarien mesos fins que la nostra protagonista s'atrevís a deixar-se 

veure però, quan per fi va aconseguir reunir el valor suficient per fer-ho, l'horror 

als ulls del seu estimat va fer que el penediment la travessés com un llamp. 



Després d'aquella nit, mai més no el va tornar a veure. Com Ell, molts altres 

van fugir després de veure el seu translúcid cos, la manera en què el seu cabell 

i les seves robes onejaven moguts per una suau brisa fantasmal. Tot i això, ella 

mai perdia l'esperança, seguia buscant algú que l'acceptés tal com era, encara 

que l'única cosa que pogués fer fos cantar. 

Aquesta vegada, creia haver-lo trobat ja que, entre els membres de la família 

que havia arribat a la casa feia unes setmanes, hi havia un noi que cridava la 

seva atenció. 

Cada nit, mentre la jove fantasma recorria els passadissos, un noi plorava en 

silenci, com únicament les persones amb l'ànima cansada i el cor trist saben fer. 

S'odiava a si mateix i la nostra protagonista no ho comprenia. No comprenia 

com aquell xicot podia fingir ser dues persones completament diferents al llarg 

del dia, però sabia que la nit era el moment en què deixava de fingir, el moment 

en què deixava d'amagar-se rere la màscara que feia servir per enfrontar-se al 

món. 

Nit rere nit, cantava intentant apaivagar el seu cor, intentant fer la seva vida una 

mica menys dura, però el jove no semblava escoltar-la. Potser simplement 

l'estigués ignorant. Potser, un altre cop, el seu amor no fos correspost. 

Veient que les seves cançons no aconseguien reconfortar-lo, la noia va 

començar a enviar-li petits regals. El primer dia, la rosa més bella que va poder 

trobar. El segon, va convèncer uns ocells perquè es posessin a la seva finestra. 

El tercer dia, va aconseguir que unes precioses papallones li fessin companyia 

fins a la sortida del sol. D'aquesta manera, el cor del noi va començar a buidar-

se de tristesa per omplir-se d'un sentiment que era totalment nou per a ell. En 

veure'l, la nostra protagonista es va sentir l’ésser més feliç del planeta, va sentir 

que per fi sabia com ajudar-lo i que, si calia, podria seguir fent-li petits regals tot 

el temps que fes falta. 

Setmanes més tard, el jove va començar a sentir curiositat per la persona que li 

feia viure una experiència tan nova com inoblidable cada dia i, com si formés 

part d'una rutina, va començar a desitjar a les estrelles poder conèixer la 

persona que tan feliç el feia. La nostra protagonista, entre llàgrimes, es negava 

a acomplir els seus desitjos, doncs no volia perdre ningú més. Aquell jove 

s'havia tornat tan important per a ella que no estava disposada a arruïnar-ho tot 



una altra vegada. Tot i això, la trobada va succeir d'una forma tan sobtada que 

cap d'ells va ser capaç d'evitar-ho. 

Una tarda, la jove fantasma organitzava la coral de grills a la que tant havia 

costat convèncer al voltant de la blanca margarida que havia trobat al bosc, 

quan el grinyol de la porta en obrir-se la va sobresaltar. Alguna cosa havia sortit 

malament, el jove no havia d'entrar a la seva habitació fins al cap d'unes hores, 

què hi feia allà? L’havia reconegut pel so de les seves passes, però tremolava 

tant que no es va atrevir a girar-se i mirar-lo. Durant el que va semblar una 

eternitat, cap dels dos es va moure, doncs ella estava massa espantada i, ell, 

massa sorprès. Al final, va ser el noi el que, sense por, va trencar la distància 

que els separava. Per fi estava a punt de conèixer la persona que portava tant 

de temps ajudant-lo. Havia estat estudiant els seus moviments i sabia que, si 

obria la porta en aquell moment, la trobaria. En realitat, el va sorprendre que el 

seu pla hagués sortit correctament, però portava tant temps esperant que no 

estava disposat a desaprofitar la seva oportunitat. 

En el moment en què la misteriosa noia es va donar la volta, el jove no va 

poder evitar somriure. Decidit, va obrir la boca per intentar agrair-li tot el que 

havia fet per ell, però no va emetre cap so. En no sentir la vibració de les seves 

pròpies cordes vocals, va tornar a intentar-ho i, aquesta vegada, va semblar 

haver funcionat, perquè una espurna d'alegria es va encendre als brillants ulls 

de la noia que tenia davant d'ell. 

La noia, emocionada, no va poder evitar somriure. Semblava que la trobada no 

havia anat tan malament. El jove li havia donat les gràcies, de manera que va 

reunir tot el valor que va poder i va començar a cantar. Cantà per dir-li quant 

l’estimava. Cantà per donar-li les gràcies. Cantà, perquè era l'única forma que 

tenia de comunicar-se. Tot i això, el noi va romandre impassible, com si res 

hagués succeït, com si no l'escoltés. Llavors, alguna cosa va semblar 

encendre's als ulls del jove: enteniment. Amb cura, va estirar el braç cap a la 

gola de la jove com si volgués tocar la seva veu, però les seves mans la van 

travessar com si estigués feta d'aire. 

En aquell mateix moment, la nostra protagonista es va odiar a si mateixa tant 

com el seu estimat s'havia odiat abans de conèixer-la, però tota la seva tristesa 

es va esvair en el moment en què el rostre del noi es va transformar per donar 

lloc al somriure més brillant que mai havia vist, un somriure que podria 



reemplaçar el sol. Llavors, el jove li va fer un gest, volia que ho repetís, que 

tornés a cantar. Es va asseure al seu llit i es va disposar a observar-la amb una 

admiració que li va donar forces i la va animar a entonar una cançó molt 

especial, la cançó que havia aconseguit fer plorar la lluna. 

A partir d'aquell moment, la nostra protagonista va decidir que no hi havia res 

que desitgés més que romandre al costat del jove fins al final dels seus dies. 

Seguiria intentant fer-lo feliç i, per descomptat, seguiria cantant, encara que ell 

no la pogués escoltar. 


