Totes ens hem quedats bocabadades observant-la en més d’una ocasió, perquè se’ns
mostra serena, misteriosa, fascinant.
La Lluna és l´únic satèl·lit natural de la Terra i el cinqué més gran del Sistema Solar.
El seu ritme regular de fases cícliques i la seua prominència al firmament, han fet de la
Lluna un objecte amb important influència cultural sobre els humans.
Contemplar-la ens acompanya, ens commou i fins i tot ens inspira a imaginar i teixir
eixos somnis que es fan realitat
I en efecte, la pròpia paraula LLuna, fa referència a la seua capacitat d’ il·luminar.
Cinc, quatre, tres, dos, un….
Ens fiquem en òrbita:
Estimades i estimats tripulants, seieu còmodament, i prepareu-vos per a gaudir de
l’experiència d’ aquest viatge emocionant: Benvingudes a la LLUNA !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvolgudes Lluneres i Lluners,
Com bé sabeu, celebrem que La Lluna va nàixer ara fa vint-i -cinc anys.
Commemorem que fa un quart de segle, un grup de dones valentes s´embarcaven en
aquesta nau cooperativa, mirant endavant, amb un rumb ben clar:
construir un espai d’educació i convivència on fos possible evolucionar en plenitud i
llibertat, on es pogués aprendre i sentir amb el cap i amb el cos i descobrir el món a través
del joc, amb joia, fantasia i imaginació.
I així és com aquesta Lluna somniada, va prendre forma tangible i real.
Fent paret, pedra a pedra, i estenent unes sòlides xarxes, teixides amb la fibra de l’estima
i el respecte a les persones i a l’entorn. Nodrint la terra amb un substrat d’ amor a la
pròpia llengua i cultura, per tal de fer-nos créixer amb arrels ben fortes i ales flexibles.
Si esteu ací, és perquè vosaltres també heu viatjat a la Lluna, i per tant sabeu com sona,
quin és el seu tacte, com són les criatures que habiten el seu equilibrat ecosistema i
quines són les forces que la mantenen en òrbita

Com bé sabeu, a la Lluna tot s’ impregna d’ una atmosfera màgica, i així és com un
objecte qualsevol pot convertir-se en ukelele i les pedres i el fang es poden transformar
en macarrons escudellats al plat.
A la Lluna les oliveres reben abraçades d’ afecte cada dia, sota un cel que brilla
d’una altra manera.
A la Lluna saludem als ocells i a les formigues, descobrim el despertar de les flors,
observem com caminen els núvols i celebrem l´arribada de les gotes de pluja, capaços de
convertir el sòl en un joc de gimcana per a botar tolls.
La Lluna té el sabor de les receptes casolanes, cuinades amb delicadesa i a foc lent, i sona
a cançons d’Ovidi Montllor, Dani Miquel i Trobadorets .
Aquesta Lluna, que es manté en òrbita des de fa 25 anys, s’expresa amb paraules de pau,
d’autonomia i de respecte. D’ igualtat, confiança, comunitat i implicació.
Totes i tots els que l’heu habitada en el passat, i també aquells que seguiu trepitjant el
sender en el present, sabeu que aquest satèl·lit és l’inici d’un camí d’evolució, d’una
manera d’entendre la vida i el món.
La Lluna són eixes cent mans, 100 maneres de pensar i de jugar, 100 maneres de
sorprendre, d’escoltar. Són eixes 100 alegries per cantar i comprendre. Cent maneres de
descobrir, cent maneres d’inventar, cent maneres de somniar.
Aquesta Lluna, que sempre mira endavant, són arrels, família i màtria.
És l’ inesborrable record d’ infantesa i el punt de partida al que sempre s’hi torna, perquè
és allà on tot comença.
Enhorabona i gràcies a eixes pioneres que van viatjar a la Lluna ara fa vint-i -cinc anys i
a totes les persones que fan possible que seguisca orbitant.
Per altres 25, 50 i 100. Que el camí que siga dolç i molt llarg.
Oriana Brunori
Castelló, Febrer de 2019

