
Colors de Lluna 

 
Dimecres 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora, a 
la seu de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) de Barcelona 
sonava la música dolça de les cançons de bressol. 
 
Feia un dia de primavera avançada: cel transparent, sol clar. Brisa 
suau al passeig de Colom, davant del mar. Dins de l’edifici d’antics 
usos mariners, ara magníficament rehabilitat, hi havia, amb espurnes 
d’alegria als ulls, en Xavier Esteve i setze dones de nacionalitats 
diferents que presentaven Colors de lluna. 
 
Es tracta de la gravació de setze cançons de bressol de diferents 
zones de la Terra amb l’objectiu de recopilar una bella tradició avui 
clarament en recessió en la nostra cultura, però que fins a l’aparició 
dels mitjans audiovisuals moderns havia estat una activitat 
quotidiana no sempre prou valorada. 
 
Les mares d’arreu del món han posat tot l’amor i la seva millor veu a 
cançons transmeses de generació en generació, que han utilitzat per 
bressolar i adormir els seus fills mentre eren nadons. 
 
La importància d’un treball de recerca com el que ha fet en Xavier 
Esteve es mereix tots els reconeixements, i el producte final, el CD, 
és una meravella recomanada a petits i grans. 
 
Les mares de l’Argentina, Moçambic, Benín, la Xina, Xile, Burquina 
Faso, Moldàvia, Cuba, Guinea Equatorial, Polònia, la Costa d’Ivori, 
Rússia, el Camerun, Hongria, el Senegal, el Marroc, han adormit els 
seus fills durant segles amb aquestes cançons. 
 
Les setze dones que canten les van aprendre de les seves mares i les 
han cantades als seus fills. Són dones, són mares, que treballen en 
l’hostaleria, la restauració, la neteja, els serveis públics, 
l’administració… 
 
No són cantants professionals i, per tant, és el seu sentiment pur i 
espontani el que ha esdevingut veu que acarona l’oïda, amb l’ajuda 
de la Sònia Gatell. 
 
En Xavier Esteve i la Sònia Gatell són professionals de l’Escola 
Municipal de Música. En Xavier n’és el director des que la vam 
inaugurar fa 15 anys. 
 
No és el primer projecte de producció d’un disc que fa, però és sens 
dubte el més tendre dels que ha promogut. Aquesta vegada, a 
iniciativa pròpia, acompanyat per tres músics més que donen un 



rendiment a la seva aportació que només podreu valorar si compreu i 
escolteu Colors de lluna. 
 
Cal adquirir aquesta recopilació de cançons de bressol. Cal fer-ho si 
us agrada la música, cal fer-ho si teniu interès a conèixer l’expressió 
maternofilial de setze indrets del món, però cal fer-ho –també– 
perquè els diners que se n’obtinguin una vegada pagades les 
despeses es destinaran a una ONG d’ajut a dones maltractades. 
 
Escriure-us aquestes paraules tot escoltant el CD m’emociona.  
 
Recordo quan les germanes de la meva mare, que feien la funció de 
les  àvies, que no teníem, ens cantaven “El noi de la mare”, i el meu 
pare, com a record del seu exili a França, intentava entonar 
adequadament  “Frère Jaques”. M’adono que és un comportament 
que s’està perdent, i que a les meves filles  els he posat música en 
casset . Tot d’una colors de lluna segueix sonant i jo  lamento 
profundament no haver sabut cantar-lis cançons de bressol. 
 
Potser perquè en temps de globalització, d’internacionalització, de 
canvis vertiginosos, tot allò que és proper, íntim, propi, que et 
recorda les arrels i els orígens, adquireix més valor, i tot d’una sents 
un enyorament ple de malenconia dels dies en què seies a la falda de 
qui et protegia i t’ensenyava a créixer. 
 
Tot això i molt més he d’agrair-li al Xavier Esteve, en justa 
correspondència a les seves amables paraules del matí del dia 8 de 
març al Moll de la Fusta de Barcelona, on presentava al món sencer la 
seva ja imprescindible aportació als dolços sons dels menuts que 
naixeran des d’ara. 
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