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UN MAR DE SOMNIS 

Em creurà algú? No ho sé. Poc importa, després de tot plegat. El que puc afirmar ara 
és el meu dret de parlar dels mars en els que, en menys de deu mesos, he recorregut 
vint mil llegües, d’aquesta volta al món del somnis. 

Em vaig despertar amb un sobre sota el coixí que em va recordar aquells dies quan 
encara era petit i em queia una dent i la mare m’hi deixava una moneda. El vaig obrir a 
corre cuita per veure el què hi havia dins. Era una carta de color blau cel amb la 
cal·ligrafia perfecta de la mare. M’encomanava el càrrec que havia portat durant tants 
anys. 

Va ser consellera dels somnis i ara m’encarregava aquesta important tasca. Havia de 
navegar pel món de les fantasies dels infants i visitar els somnis de tots els nens del 
planeta. I així ho vaig fer.  

Vaig començar el meu viatge ara fa deu mesos. Sóc un mariner en el mar de la 
imaginació. 

Vaig navegar i navegar entre princeses i dracs, i papallones de colors volant sobre els 
prats florits. Però no podia apreciar la bellesa d’aquells somnis, la única bellesa que 
tenia present era la de la meva mare. La trobava molt a faltar.  

La solitud d’aquell mar era tan immensa que m’afogava.  

En una ocasió, em vaig topar amb un somni diferent als altres. En aquest no es vivien 
aventures màgiques de fades d’ales de seda i pols d’estrella. Era totalment diferent. 
Allí no hi abundaven les cançons ni els cants de les sirenes, sinó el silenci absolut. En 
la llunyania podia distingir una nena sola abraçada als seus genolls i amb el cap cot 
vessant llàgrimes lluents que desapareixien quan tocaven el terra. Li feia falta amor de 
mare. Em recordava els meus dies més foscos, flotant per un oceà on tothom era feliç 
menys jo.  

Li vaig oferir una petita nina de drap, els ulls li espurnejaven i tota pena desaparèixer 
darrera d’aquell somriure i això em va fer pensar. 

No podia deixar que el record de la mare eclipsés els bons moments. Per primera 
vegada en tot el temps que portava fent de mariner dels somnis, em vaig adonar de tot 
el que m’havien ensenyat aquelles aventures. Havia descobert nous mons i 
personatges.  

Passat un any, havia de cedir el càrrec a algú i vaig pensar en aquella nena, la 
persona que em va ensenyar a no deixar que les penes afoguin el bons moments, a 
que no ens treguin les ganes de riure.  

I ara em visita cada nit en els meus somnis i compartim històries de princeses i dracs, i 
papallones de colors que volen sobre els prats florits. 



 

 

 

 



 

 


