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Frontal d’Avià Bona nit Jesús
11 desembre 2008

Temps era temps hi havia un nen que mai no volia anar a 
dormir; no hi havia manera de convèncer-lo. Sempre demanava 
quedar-se despert una estona més, per molt que li diguessin:

BONA NIT, JESÚS.

La seva mare estava desesperada. No sabia què fer perquè 
s’adormís.

Havia provat d’explicar-li un conte cada nit, el de “La 
Ventafocs”, el d’“Els tres porquets”, fins i tot el de “La bella 
dorment”, a veure si queia rendit, però res, ni així; ell continuava 
amb els ulls ben oberts i dient que no que no, que no em vull 
adormir...

Els angelets de la guarda del nen, preocupats perquè un nen 
que no descansa l’endemà no rendeix, es van posar en marxa a fi de 
donar idees a la mare per solucionar el problema.

Un angelet li va suggerir: A l’alba han arribat de molt lluny tres 
senyors estrangers. Vénen a les festes del poble i han acampat als 
afores. Ells potser coneixen algun truc infal·lible del seu país per 
adormir nens desperts.
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La mare va anar a veure els tres senyors. Els va trobar ballant. 
Els va preguntar què fer i li van dir: No hi ha res millor que el 
moviment; faci que el seu fill balli una mica com nosaltres i així es 
cansarà i s’ adormirà com un bebè.

Però res. Mare i fill van ballar un parell d’hores i el nen 
continuava amb els ulls oberts.

Un altre angelet de la guarda també ho va intentar. Li va 
recomanar a la mare que consultés a la seva veïna, la naturista, que 
tenia grans idees. I va anar a veure la veïna. Aquesta, li va 
recomanar que posés el nen a dormir sota la mula i el bou, que amb 
l’escalforeta ja veuria com queia rendit.

La mula i el bou van bufar i bufar tot el que van poder, per 
donar-li la seva escalfor, però ni així. El nen continuava dient: “que 
no, que no, que no vull anar a dormir...”

Els habitants del poble comentaven a tot arreu la història. 

“El que li passa a aquest nen és que té fred als peus; com que 
va descalç... “

“Pobre mare, jo crec que l’únic problema és que aquest nen és 
massa despert...”

I el nen continuava dient: “que no, que no, que no vull anar a 
dormir...”

Res no donava resultat. Fins que els angelets es van 
assabentar d'una bona notícia i li van dir: “Tenim la solució. Demà a 
les cinc de la tarda arriba al poble un cèlebre hipnotitzador que té 
fama d’adormir fins i tot les ovelles... Porta-li el teu fill i ja veuràs...”

La mare els va fer cas i va dur-li el fill. 

Mentre l’hipnotitzador mirava fixament els ulls del nen li va dir 
les paraules màgiques: “Si dorms quan has de dormir, et faràs gran, 
i quan siguis gran podràs decidir a quina hora vols anar-te’n a 
dormir...”

En sentir-ho, el nen es va llançar als braços de la mare i va 
dir-li: “Quina son que tinc, vull anar a dormir, vull créixer, quina 
son...”

La mare el va mirar amb tendresa i va pensar: “en el fons és 
un cel...”

     I el nen Jesús es va adormir.

     Bona nit.
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