
L’ECO SENSE VEU 

Hi havia una vegada a la penombra d’un bosc una bonica nimfa. Vivia sola a 

dins d’un nenúfar però tots se l’estimaven molt. 

Aquesta Nimfa era coneguda per tothom com la Nimfa Sonora. Sonora 

donava veu a tots els animalets del bosc, el vent, les fulles quan cauen del 

arbres, l’eco i tots els sons de la natura. Era una nimfa preciosa, portava un 

vestit groc i anava sempre descalça. Tenia la pell clara, i els cabells liles, 

llargs i llisos. Mesurava uns set centímetres i tenia unes petites ales que es 

dissimulaven amb el seu cabell, a l’esquena. 

Cada matinada es llevava d’hora per anar a fer els sons a cada ésser. Primer 

passava per les alzines, els pins, els roures, i tots les arbres, després anava 

al riu, on ballava per damunt de l’aigua, seguidament anava cap a les 

muntanyes, els animals, el vent i així passejava per tot el bosc cantant i 

repartia les veus per a cadascú. 

Un mal dia, quan la Nimfa Sonora anava a les muntanyes a fer l’eco,com cada 

dia, un caçador de papallones la va segrestar sense voler, mentre ella volava 

com elles. Aquell dia, les muntanyes es van quedar sense veu. Aquell mateix 

dia, l’eriçó Arnau, com de costum, anava cap a les muntanyes. En arribar-hi 

va començar a cridar, però l’eco no repetia el que deia. 

L’eriçó, preocupat, va començar a buscar a la Nimfa perquè estava segur que 

li havia passat alguna cosa. Ja que sinó no s’hauria oblidat de l’eco. 



Mentrestant, la Nimfa intentava cridar l’atenció del caçador, perquè 

s’adonés què estava allà, en aquella xarxa. Cridava, però el caçador no la 

sentia. Però quan el caçador classificava les papallones, que havia caçat, es 

va adonar que havia caçat a la Nimfa. 

Llavors, la Nimfa li va explicar el greu problema que s’havia generat, i el 

caçador,que era un bon home, molt compressiu, la va deixar anar. 

La Sonora va anar corrents a donar-li veu a l’eco i pel camí es va trobar amb 

l’eriçó Arnau. 

L’ Arnau,en veure-la, ja va estar content, ja que l’eco tornaria a tenir veu, i  

sobretot que la seva amiga estava bé. 

 Tots van acabar contents, sans i estalvis. 
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