
La Lluna de Sant Jordi 
 

  

- Va home va! Arranca d’una vegada! Res, ja s’ha posat vermell el semàfor. 
Estar clar, m’he de comprar una moto. Barcelona i el cotxe són 
incompatibles. Començaré a mirar preus, parlaré amb la gent 
d’Assegurances Santasusana i llestos. Diada de Sant Jordi i sembla que el 
món s’aturi, ben bé com els dies de pluja.  
  
Els anys de veure pel·lícules i més pel·lícules de Hollywood, fa que la meva 
ment comenci a buscar conspiracions maquiavèl·liques rere aquest 
fenomen. L’explicació em surt de manera automàtica.  
  

L’olor a nou de les tapes dels llibres, no és més que una substància 

dissenyada per alienar unes hores a tota la població. 
  
Ja està, ja ho he trobat. No importa la falta de rigor científic. No importa 
saber qui hi podria haver al darrera. Sempre són els mateixos, els 
poderosos, societats secretes tipus el Club Bilderberg, en definitiva una 
manera senzilla i ràpida d’identificar els dolents de la història.  
  
Em resulta un joc entretingut això de deixar volar la imaginació buscant 
formes de manipulació encobertes, publicitats subliminals, conxorxes de 
tot tipus. I de tant en tant, quan em poso serio i penso en temes 
rellevants, sospeso la idea que en algunes reflexions no dec estar molt 
lluny de la veritat. Ara bé, hi ha una història que n’estic molt convençut 
que porten anys i panys enganyant-nos a tots plegats: 
  

L’home mai ha trepitjat la lluna. 
  
No és una hipòtesis massa original. Molta gent abans que jo ja ho ha 
pensat, ho ha debatut, escrit llibres i fins i tot s’han fet pel·lícules. Tot i 
això, jo tinc els meus propis arguments per defensar-ho: 
  
Primer, per què no s’hi ha tornat? Molt bé, imaginem que hi arriben els 
EUA, ja està? Té molt mèrit ser el pioner, però i el segon? És més, jo si sóc 
rus i estic en plena guerra freda, el meu objectiu no és cap altre que fer 
una nau per anar a desplantar la bandera d’aquests porcs capitalistes! 
  



Segon, a qui se li acudeix muntar una estació espacial internacional enmig 
d’enlloc? No sé si és per l’obsessió pel totxo que tenim en aquest país, 
però carai munta el chiringuito sobre terra ferma! 
  
I per últim, una crítica als publicistes de grans multinacionals tipus Coca-
cola o Nike. Per molt quartos que costi, ves i instal·la una mega tanca 
publicitària sobre la superfície lunar. Després ja et vindran els tribunals 
internacionals amb demandes, però veure’m qui és el guapo que fa 
400.000 km per complir una sentència judicial. 
  
Ups, el semàfor ja és verd fa estona i jo pensant en la Lluna de Sant Jordi 
 
 

Joan Manuel Aldea Rodón 


