


La por als diferents fa que no ens adonem 
que la diferència és la nostra principal riquesa.
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Un llibre sense noms ni descripcions físiques de cap personatge. No hi són necessaris.

Un llibre que parla de la por als qui són diferents, les pors racionals i les irracionals.  

Un llibre amb uns protagonistes tan valents que aprenen a plantar cara a les seves discapacitats, 

per trobar junts la sortida del fosc túnel en què es troben immerses les seves vides.
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La nit havia caigut de sobte, sense avís previ. Ningú no 
l’havia vist venir. Ningú no s’esperava una arribada tan 
sobtada de la foscor fins que la negror més absoluta ja s’havia 
estès arreu. Com si una sinistra pluja de forats negres hagués 
caigut damunt la terra deixant esteses unes tenebres tan 
profundes i denses que semblaven palpables. Talment com 
si un desconcertant núvol d’angoixa s’hagués desplomat 
inesperadament sobre el món sencer, i hagués deixat tothom 
orfe de visió. 

L’obscuritat va arremetre sense pietat, com un torrent 
desbordat, espantant la llum, espantant el color, espantant 
lluïssors, espantant reflexos, espantant fins i tot la més ínfima 
de les siluetes perceptibles. Tot d’una, implacablement, va 
esborrar camins, carrers, carrerons, avingudes, carreteres, 
autopistes, sense deixar visibles ni tan sols les dreceres més 
petites. La foscor impedia així l’orientació i feia fugir el 
valor de moure’s de tothom.

Però la por continuava empenyent el noi sense misericòrdia 
i el forçava a continuar corrent endavant sense possibilitat 
d’aturar-se. La densa foscor en què es movia no l’espantava 
més que el terror que s’havia apoderat del seu esperit. 
Sentia la por com una flama freda inextingible que hagués 
parasitat el seu feble cor, tot fent que la sang encomanés el 
pànic descontrolat a totes les cèl•lules del seu cos. 
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En aquell moment, tots els seus membres responien només 
a la necessitat de fugir i de córrer lluny.  Feia hores que 
corria, però a ell li semblava que feia segles que fugia sense 
descans; des que l’univers s’havia començat a endreçar i a 
tenir sentit. 

El terror el condicionava de tal forma que seria incapaç 
d’escoltar l’enrenou i la cridòria que l’hauria d’envoltar en 
un moment així.  Però la realitat era ben diferent. El bosc 
sencer estava absolutament silenciós. Només es podia sentir 
un clamorós silenci buit i sec. Talment semblava que la nit, 
a més d’espantar el dia, hagués tancat boques, aturat vents, 
esborrat tot vestigi de soroll i llençat al fons del pou més 
ignot tota possible remor de vida.

Però ell no se n’adonava, d’això. Els records de tot el que 
havia passat el continuaven angoixant de tal forma que li 
resultava molt difícil no sanglotar mentre corria. 

Li hauria agradat cridar, demanar ajut, fer que el món sencer 
sabés el que estava passant i que un exèrcit de jutges justos 
i totpoderosos posés de nou ordre a la seva vida. Que hi 
hagués un comitè de savis, en auxili d’injustícies absolutes, 
que arribés, aturés aquesta roda inexorable de despropòsits 
en la qual estava girant com un ninot sense voluntat i li 
retornés el seu ésser. Un ésser que el nen sentia que havia 
perdut feia ja molt de temps. 

Sempre havia estat ben conscient de la seva manca de recursos. 
Tothom al seu entorn s’havia cuidat prou de recordar-li-ho 
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constantment. Però en aquell moment aquesta consciència 
de les pròpies febleses era encara més dramàtica. Necessitava 
tenir prou calma com per aturar-se i escoltar el bosc. Una 
calma que ell sabia que no tindria de cap manera, per molt 
que la desitgés. La por l’havia posseït de tal forma que era 
incapaç de fer una altra cosa que no fos córrer. 

Córrer, córrer, córrer, córrer, córrer i córrer. Córrer tan lluny 
que esborrés l’inici de l’acte primer d’aquesta tragèdia sense 
sentit. Que aturés el temps i que fes que la història es comencés 
a escriure de nou, el primer dia que va començar a escriure’s 
tot. Però ell sabia bé que això no passaria. Els seus desitjos 
semblaven sempre maleïts pel geni d’una llàntia màgica fosca 
que els convertia en impossibles. Tanmateix, les seves pors sí 
que semblaven, sempre, esdevenir cruels realitats. 

Molt lentament, la foscor va deixar pas a una feble claror 
dalt del cim cap on es dirigia el noi. 

Retallada sobre una pobríssima llum de lluna trista, una 
silueta sorgida del no res prenia forma lentament. Mentre 
corria cap a ella, la silueta es dibuixava més definida i més 
sinistrament concisa. 

El moviment lent i contingut del misteriós personatge 
transpirava serenitat absoluta mentre esperava el noi a dalt 
de tot. A la fi del camí. A la fi del món. Era algú que esperava 
pacientment per signar triomfant el dramàtic moment final, 
tot fent realitat un malson terrible. El pitjor dels malsons 
possibles que mai no es pogués imaginar seria segellat i 
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rubricat sense que ningú no pogués fer res per aturar un 
destí que al noi li semblava, en aquell moment, clarament 
escrit des de la nit dels temps.

I ell no podia parar de córrer. Com en un somni fatal, en els 
últims moments de la seva existència, el nen semblava un 
espectador passiu del seu propi final. Potser sabia que era inútil 
fugir en una altra direcció. En qualsevol cas, no hi hauria res a fer, 
però no era això el que estava passant. Senzillament, el noi no 
podia aturar-se perquè el seu cos no responia. Els seus músculs 
-de fet, tots els seus òrgans- estaven fora de control. Es dirigia 
cap a un holocaust involuntari, però el seu cos semblava desitjar 
aquest destí. Potser per posar fi a la mala gestió de l’ànima, d’una 
vegada per totes, i deixar de ser maltractat per sempre més.

Aquell que l’esperava allà dalt ho sabia perfectament... La 
foscor i el silenci eren els seus elements de sempre. El seu 
medi natural d’àngel caigut. No li calia veure ni escoltar res. 
Podia ensumar pors alienes des de quilòmetres de distància 
i anticipar-les molt abans. 

Dominava sempre qualsevol situació, res no s’escapava al seu 
control. Tanmateix, en aquell moment, el seu poder ancestral, 
garant d’ordre i equilibri al seu món, havia estat posat en 
qüestió per un simple nen. Com havia de ser, ell faria justícia. 
Ell era l’únic que podia fer-ho i ho anava a fer. Anava a posar 
fi a aquell absurd per tal que tot tornés al seu l’ordre natural. 
Com no podia ser d’una altra manera.

El llop esperava a dalt del turó per matar el noi.
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Mentre el nen arribava al cim, com si Cronos s’hagués 
adormit i s’hagués descuidat per primera vegada del control 
del cicle universal del temps, tot va començar a esdevenir en 
un tempo diferent. Com si en un lapse de temps impossible, 
els planetes i els estels haguessin aturat el seu esdevenir per 
l’univers, contenint la respiració, intrigats pel que estava 
passant a dalt del turó. El ritme de tot plegat esdevingué 
lent, molt lent. Semblava que la història volgués fer una 
pausa davant el terrible final que havia de tenir lloc en aquell 
moment, en un darrer intent d’evitar l’inevitable. 

Finalment, els peus del noi havien decidit aturar-se. De 
sobte, tot el cos li semblava molt feixuc i començava a pesar-
li molt i molt. Tot el seu organisme va anar frenant la seva 
cursa desbocada, mentre perdia impuls. Semblava que tot el 
cansament acumulat es feia palès de cop i volta. 

O potser la realitat era que tots els membres del seu cos 
també estaven glaçant-se davant l’esgarrifosa visió del que 
l’esperava a dalt i això l‘impossibilitava tot moviment. Tota 
la determinació de fugir, mostrada fins al moment, es va 
esvair com la vida fuig en la caiguda fatal d’un ocell ferit de 
mort. 

La por infinita del seu esperit es va incrustar definitivament 
a la seva pell, als seus músculs, als seus ossos i tot el seu 
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organisme es va aturar en el moment en què faltava poc 
per arribar a dalt i trobar-se, per primera vegada, enfront 
d’aquell que l’esperava. Va quedar petrificat a terra com una 
roca més de les que l’envoltaven. 

El llop se’l mirava impassible des de dalt. 

Els seus ulls penetrants anticipaven la fàcil victòria del 
moment, tan llargament esperat per ell. La posició elevada 
semblava remarcar encara més la seva superioritat infinita, 
el seu enorme poder davant del molest nen que s’havia 
atrevit a qüestionar l’inqüestionable. El gat gegant davant del 
minúscul ratolí. La guineu ferotge davant de l’aterrit conill. 
El totpoderós lleó davant de la petita gasela. Un Goliat 
gegant invencible davant d’un David feble, molt feble, massa 
feble per fer res. Indefensió absoluta servida com a suculent 
plat de venjança. 

El llop s’aixecà sobre les potes posteriors, tot adoptant 
una forma més humanitzada, evidenciant que, en realitat, 
no era un llop comú. Dret, orgullós i triomfant per gaudir 
encara més del moment. Perllongar aquell instant que ell 
voldria que fos etern per delectar-se lentament i apaivagar 
acuradament la fúria acumulada durant tant de temps al seu 
cor immortal. 
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-Finalment...

La tronadora veu del llop ressonà com un tret en l’absolut 
silenci que els envoltava. Una aterridora veu que no era 
d’aquell món. Eren les veus de totes les seves víctimes, que 
regalimaven atropelladament per una gola fantasmal. Una 
veu llefiscosa i feridora que aterriria el món sencer si algú 
la pogués sentir. Però ningú no la sentiria mai. Només el 
nen podia sentir aquell soroll monstruós i maligne. Només 
ell, el noi més feble del món, podia percebre tot l’horror 
de l’ésser maligne que tenia al davant. El noi escoltava la 
seva horrible veu; s’adonava de la postura impossible del 
monstre i captava la seva aura fosca, una boira mortal que 
envoltava els éssers i els feia perdre, alhora, l’orientació i la 
voluntat de viure. 

El nen era al davant de l’esperit fosc del bosc que, 
horriblement materialitzat, estava furiós i assedegat de 
venjança  d’algú que no podia haver fet res per fer que tot 
fos diferent. 

-No penses dir res? M’esperava escoltar almenys la veu 
d’algú com tu. Saber què en penses de tot plegat. La teva 
fama ha arribat lluny...

Cada vegada que el fantasmal llop parlava, el nen s’allunyava 
més de la realitat. Seguia sense moure’s del lloc; no el 
podria moure cap força de l’univers. Unes arrels invisibles 
semblaven ancorar-lo al centre del planeta, talment com 
atrapat per una teranyina gegant mentre esperava impotent 
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la inoculació del verí fatal. La boca del noi no s’obriria per 
molt que volgués dir un sol mot per defensar-se. No podia. 
Estava desbordat, un altre cop, per la situació. Com sempre 
li havia passat, des de ben petit.  

Es quedaria quiet i callat perquè era incapaç de fer una altra 
cosa. Era incapaç de reaccionar. Sempre li passava igual, 
sempre era culpable de tot, ho fos o no en realitat, per la 
seva incapacitat de defensar-se. I en aquell moment no seria 
diferent. Seria com sempre, però, aquest cop, el final seria 
el definitiu, no hi hauria una altra vegada. 

La por va fer que l’orina calenta li rellisqués pels pantalons 
i es barregés amb la sang que s’havia fet, esgarrinxant-se 
amb branques i esbarzers, en la seva desesperada cursa pel 
bosc. La roba estripada, la brutícia i la suor que li relliscava 
coll avall, conferien al nen una imatge força patètica. 
L’aspecte del personatge que el llop s’esperava trobar no 
era precisament aquest. 

Però el noi no era conscient de res de tot això. No percebia 
res d’aquest món. Només parava atenció a la sinistra veu 
de l’altre món. Cada frase ressonava dins el seu cap com 
si un martell titànic colpegés el seu cervell des de dins. La 
temible veu de l’esperit fosc del bosc era l’únic so que era 
capaç d’escoltar en aquell moment.

-El bosc sencer espera escoltar el que hagis de dir.

Silenci. La lluna començava a aparèixer tímidament darrera 
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els negres núvols que s’obrien lentament, com una silenciosa 
espectadora que volgués fer més llum a un moment tan 
immensament transcendental com aquest.

-M’estàs defraudant amb el teu estúpid silenci. 

Silenci. La llum retallava la silueta dels dos personatges. 
El llop dret, amb el seu poderós cap, amenaçador com 
un minotaure, escrutant la por de l’altre. I el nen, petit, 
immòbil. Infinitament petit i infinitament immòbil.

-Sembla que abans de trobar-nos has dit moltes coses. No 
diràs res, ara que és quan en realitat hauries de parlar? 

Silenci. El llop donà un pas endavant.

-Era abans, que havies d’estar callat.

Silenci. L’esperit fosc del bosc no s’imaginava que això seria 
així. Esperava escoltar els plors, els gemecs i les súpliques. 
Esperava que el nen fes com tots els altres, com sempre havia 
passat, des de l’inici dels temps. Que intentés defugir el seu 
destí de qualsevol manera humiliant, ridícula i patètica, com 
feien tots.

El silenci no formava part del guió que havia imaginat tantes 
vegades per a aquest acte final. 

I això el començava a irritar.
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-Veig la teva por tan clarament com tu m’estàs veient 
a mi. El teu silenci no m’enganya. És la teva darrera 
oportunitat de defensar-te.

Silenci. Llarguíssim silenci.

La irritació donava pas poc a poc a una decepció profunda. 
El moment suprem seria bastant més trivial del que el llop 
hagués volgut.

-Veig que el teu silenci no és estúpid. És que tu ets 
veritablement un estúpid. Acabes de creuar la darrera línia 
que podies creuar.

L’esperit fosc donà un nou pas cap al nen. D’un salt el podria 
destrossar en un instant.

-M’has decebut, a mi i al bosc.

Aquest cop, però, no hi hagué silenci. Un cruixit sord se 
sentí clarament al bosc provinent de la part baixa del turó, 
però el llop no semblà adonar-se’n. El nen tampoc. El 
monstre donà un nou pas cap a ell.

-Així que posarem punt i final a aquesta enorme 
equivocació teva, i ens assegurarem que mai més no 
tornis a equivocar-te.

Un nou cruixit, molt més fort i clar, se sentí dalt del turó. 
El llop s’aturà i mirà al seu voltant. Per un instant, el temps 
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que triga un raig de llum a creuar una teranyina, el monstre 
semblà desconcertat.

A partir d’aquest moment tot succeí a velocitat de vertigen. 
Sobtadament les arrels d’un roure fort i poderós brotaren 
del terra aixecant pedres, pols, matolls, herbes, fulles 
mortes, cucs, llimacs, cargols, insectes... i el nen.

A la llum ja ben clara de la lluna, les branques i fulles 
brollaven del terra a tota velocitat com si una font vegetal 
gegant hagués esclatat de cop i volta. Un enorme roure 
sorgia de sobte i s’aixecava ràpidament enlairant el noi molt 
lluny de l’abast del llop. El nen no comprenia què passava. 
Seguia sense reaccionar i sense dir res. No va fer cap soroll 
ni cap intent de fugir de l’abraçada de les enormes branques 
del formidable arbre. Es deixava portar amunt com un ninot 
trencat en mans d’un ciclop gegant que el volgués enlairar 
fins a la lluna, per allunyar-lo de l’abast de l’esperit fosc.

El llop, immòbil, semblava profundament ferit en el seu 
orgull. Els ulls li lluïen com no ho havien fet abans. Una aura 
vermella indicava que el seu poder era molt més fort del 
que ningú no podia imaginar. Un lleuger tremolor es podia 
percebre alhora que la seva respiració, que cada cop era més 
forta, profunda i inquietant. 

El silenci total es féu novament, només repicaven les pedres que 
rodolaven pendent avall. Després, no es va sentir res més dalt 
del turó. Passaren uns minuts mentre el bosc semblava contenir 
la respiració. Res, ni ningú, no gosava fer el més mínim soroll. 
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Tothom estava pendent de la reacció de l’esperit fosc.

El llop féu un grunyit sec i contingut i finalment cridà, 
enfurismat i decidit, adreçant-se a tot el bosc:

-Per què?

Silenci.

-Com goseu fer-me això a mi?

Silenci. 

-A MI??

Aquest fou un crit esfereïdor. 

Lentament, però amb implacable decisió i a l’uníson, els 
arbres reaccionaren. Tot el bosc es va posar en moviment. 
Roures, pins, alzines, pollancres i oliveres s’agitaven. No 
bufava gens de vent, però els arbres es movien i feien soroll. 
Les copes més altes giraven gronxant-se lentament, amb 
parsimònia però amb una cadència exacta, un ritme suau 
però hipnòtic i poderós, com executant un ancestral ball de 
significat profundament inquietant per al llop.

Al monstre no li costaria gaire saltar fins a dalt del roure on era 
el nen i emportar-se’l lluny d’allà. Però quelcom més important 
que el noi preocupava al, fins aquell moment, etern senyor fosc 
del bosc. Els arbres estaven parlant i el missatge era clar. 
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-Deixa estar el noi.

Mai no havia passat això. Definitivament, l’ordre universal que 
havia estat proclamat al principi de tot, en l’origen dels temps, 
s’acabava de trencar. Mai més res no tornaria a ser com havia 
de ser. Un nou ordre arribava i l’esperit fosc no sabia quin era 
el seu lloc en aquest nou escenari. Com havia pogut estar tan 
cec? El seu furor fou il•limitat. Aixecà el musell cap a la lluna 
i cap on el nen continuava inerme, dalt de l’arbre. Aspirà ben 
fort i, després d’uns instants que semblaren eterns, llençà un 
udol espantós. Llarg i eixordador com mai no s’havia escoltat 
al món. Com si una llarguíssima espasa gegant hagués ferit de 
mort un milió d’estels al cel i aquests cridessin a l’uníson.

I per primera vegada, des de feia molts anys, a la ciutat 
escoltaren l’udol d’un llop provinent dels turons que 
s’enlairaven, llunyans, en el bosc. Un udol estrany, com mai 
no havien sentit els més vells de la contrada, en els temps en 
què hi havia llops als boscos que envoltaven la ciutat i aquests 
entonaven el seu crit agut les nits de lluna plena.

Fou com un senyal. Les patrulles de policia de la ciutat, que 
feia hores que treballaven intensament en la recerca del noi 
amb síndrome de Down que havia fugit, enfilaren els seus 
potents vehicles ràpidament cap al bosc. Cap on s’havia 
escoltat l’horrible crit que havia trencat el silenci d’una nit 
que tornava a ser molt negra, ja que la lluna, espantada per 
tot el que havia vist, s’havia amagat de nou darrere els núvols, 
els quals, igualment aterrits, es quedaren petrificats i no 
s’atreviren a moure’s.
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Les valentes flors van ser les úniques que van prendre la 
iniciativa. Poc abans de trenc d’alba van començar a treballar, 
com mai abans no ho havien fet, en un intent desesperat 
d’inundar el bosc amb les seves flaires profundes per tal 
d’esborrar les memòries i aconseguir fer desaparèixer de les 
consciències el record dels terribles fets viscuts durant la 
nit. Les herbes aromàtiques, sempre envejoses de les flors, 
de seguida van començar a fer tot el possible per superar la 
seva feina. 

Aviat, la suau olor d’humitat de la nit va capgirar-se en 
una meravellosa barreja de les aromes més delicades. 
Olors dolces, olors intenses, olors subtils, olors atrevides. 
Olors com mai no s’havien sentit enlloc i com mai més no 
se sentirien enlloc, per molt que les flors i les plantes ho 
volguessin tornar a intentar.

El món va continuar girant suaument, prudent, en silenci 
absolut fins que, entre la negror més profunda, un rossinyol 
perdut i poruc llençà un tímid xiulet. Com un minúscul crit 
d’auxili en la foscor. Aviat, altres ocells s’atreviren a xiular 
fluixet i poc a poc s’afegiren d’altres ocells valents que 
amb el seu agosarat cant s’atreviren a despertar el sol, que 
començà a lluir tímidament a l’horitzó. 

Lentament, una llum suau s’arraulí pels racons més íntims 
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del bosc, com trencant el maligne silenci que havia quedat 
impregnat espessament en les ombres després que l’esperit 
fosc deixés anar el seu temible desafiament. Un crit que va 
sonar com una temible maledicció ancestral evocadora dels 
horrors més íntims de tot ésser viu i que encara ressonava a 
les oïdes de tothom.

Amb el pas de les hores, la llum del dia, dolorosament lluent, 
transportà el nen de tornada novament a la crua realitat. 
Una realitat de la qual no podia fugir i que s’agafà de nou 
com una pessigada intensa al seu cor. Una realitat que el feia 
captiu per culpa dels seus records. Presoner d’una realitat de 
malson que lluïa a la llum del sol tan terrible i amenaçadora 
com sempre. Una amnèsia pietosa seria, potser, l’única 
teràpia possible per fer front a la gravíssima malaltia que 
s’havia instal•lat en ell de forma profunda i inextirpable com 
un dolorós tumor que parasités la medul•la de l’esperit del 
pacient.

El cap li feia mal com mai abans no li devia haver fet a ningú. 
La persistent sensació de dolorosíssim nus a l’estómac havia 
convertit el seu sobreviure en una angoixa permanent. Dolors 
i patiments que feia ja dies que es resistien a marxar del seu 
interior i que l’acompanyaven a tota hora com uns indesitjables 
companys de viatge. El seu cervell havia esdevingut una capsa 
de trons que bramava per trobar sortida a l’exterior. Les serps 
àcides que regiraven el seu estomac semblava que el volguessin 
devorar des de dins per poder finalitzar així la terrible missió 
que el llop no havia pogut acabar, gràcies a la intervenció in 
extremis del poderós roure gegant que aparegué del no res.
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El roure... Com en un bressol gegant, les grans branques 
del tità vegetal cobertes de suau molsa havien acollit el seu 
son estranyament profund. El noi ni tan sols recordava el 
moment en què va quedar adormit. 

De fet, la nit anterior, l’arbre no només li havia salvat la vida. 
Tendrament i lenta havia endreçat un acollidor niu protector, 
on el càlid vent que es filtrava pel seu fullam xiuxiuejava una 
suau melodia i, tot gronxant dolçament les branques com 
acaronant el seu cos, havia aconseguit fer tornar al nen la 
pau que el seu esperit necessitava. Una calma que aconseguí 
fer sortir el noi de l’estat de xoc en què es trobava després 
que el llop marxés com un llampec de fúria, fonent-se en la 
foscor.

El monstre es va esvair fantasmagòricament en la nit, deixant 
obert un abisme de pors al seu darrere i afegint noves i 
profundes ferides a l’esperit del nen. Cicatrius que costarien 
molt de temps de guarir.

El lent ritme de la saba que fluïa dins del gegant feia una 
remor constant, suau i tranquil•litzadora, com el batec del 
cor d’una mare. Poc a poc el reconfortant caliu vegetal 
emanat de l’arbre va fer tornar una petita espurna de llum 
de vida al cor del noi. La càlida cadència de vibració vital de 
l’arbre anava calant en el seu ésser, i aconseguia deixar de 
costat per uns moments el dolor i la por. El petit tornava a 
tenir ganes d’abraçar el seu nou gran amic. Agrair-li tot el 
que havia fet per ell. 
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Sabia que a l’arbre, al contrari que a les persones, no li 
calien gaires paraules. Els arbres podien llegir el seu interior 
com ell podia llegir el d’ells. Tot i així, el noi aixecà el cap, 
lentament s’assegué sobre la gran branca i deixà anar un 
insegur fil de veu.

-Gràcies.

Durant una llarga estona els dos gaudiren d’aquest moment 
d’empatia. El nen recuperava un pessic de ganes de viure de 
la mà del roure i de tots els altres arbres que paraven atenció 
a la seva recuperació. 

El bosc oferia en aquell moment les seves millors gales sota 
l’esplèndida llum d’un sol que finalment havia decidit lluir 
ben fort aquell dia. Verds lluents, verds foscos, verds clars, 
verds blavosos, verds maragda, verds ocres, verds groguencs, 
verds absenta, verds marins, verds infinit i infinits verds que 
es perdien a l’horitzó, fonent-se amb els núvols blancs com 
un decorat d’espectacle de faula celestial. El noi mirava 
el paisatge que els envoltava fins on la seva mirada podia 
arribar a escrutar en la llunyania,  i sentia que estava envoltat 
per milions d’amics. Poc a poc tornava a sentir-se ben viu.

Escoltava veus amigues, terriblement llunyanes i alhora ben 
properes, veus que cap altre humà no podia percebre, però 
que en les oïdes del nen ressonaven fort i clar. Cridaven 
alhora i alegrement amb la serenitat de qui sap bé de què 
parla perquè ha heretat la saviesa certa dels seus ancestres, 
que la van rebre directament de la font de la veritat original 
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de tot. Una font que en aquells moments semblava ben seca, 
però de la qual ells segueixen bevent a través de les seves 
arrels finament filades en la filosa del temps infinit.

-No tinguis por, petit.

En un altre moment li hauria agradat haver respost que no 
tenia por. Que amb ells, res no li feia por. Però no era veritat, 
la por s’havia instal•lat al seu cor tan endins que faria falta un 
batalló de cirurgians cardiovasculars per fer-la-hi fora. 

Cap persona no entenia el que deien els arbres, i de la mateixa 
manera que el petit no recordava quan va ser conscient per 
primera vegada que ell sí que entenia el que els arbres deien, 
tampoc no recordava quan va ser conscient, per primera 
vegada, que això hauria de ser sempre un secret. Perquè 
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explicar-ho als altres només el faria ser objecte de burles o de 
compassió, i no de profunda preocupació i de més visites al 
psicòleg. 

Encara que tingués milions d’amics al món i que la seva fama 
hagués arribat, enduta pel vent, molt més enllà de tot el que 
el sol i la lluna son capaços de veure en el seu viatge sens fi, 
el noi més estimat pels arbres de totes les espècies existents 
a tot el planeta, entre els humans no tenia un sol amic.

El seu do de parlar amb els arbres, juntament amb la seva 
dificultat per fer-se entendre amb els altres de la seva espècie, 
l’havien tancat en una gàbia d’or i pedres precioses feta de 
barrots folrats d’atencions psicopedagògiques, d’un estricte 
programa d’estimulació i d’un avançat pla d’integració per 
a discapacitats amb disfuncions de comunicació i percepció 
de l’entorn.

- No ploris més, petit.
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Les minúscules gotes del suau plugim trist que queia 
lentament s’acumulaven acuradament sobre el vidre de la 
gran finestra; totes ben juntes, com milers de minúsculs 
personatges transparents i tafaners que volguessin veure què 
passava dintre dels edificis. De tant en tant, unes quantes 
gotes quedaven massa juntes i es fonien formant una nova 
gota ben grossa que aviat començava a relliscar vidre avall i 
n’arrossegava moltes altres en la caiguda. 

Minúscul drama líquid que feia hores que es repetia 
constantment, les mateixes hores que portava el noi 
observant-ho. 

Les gotes eren com els seus problemes. Eren tants i arribaven 
tan ràpidament, que no havia tingut temps de pensar bé com 
plantar-los cara. Uns problemes que havien acabat fent-se 
tan grans que estaven arrossegant ràpidament tot el seu, fins 
aleshores, pacífic món finestra avall, camí de la claveguera 
del desastre que porta directament al femer de la desfeta 
total.

Havien arribat tots a la fundació a primera hora de la tarda 
d’un tímid dia gris amb una trista llum grisa. Llum grisa que 
va anar il•luminant tristament el passadís on el nen es va 
quedar esperant llargues hores. L’implacable pas del temps, 
poc a poc va anar canviant el color del cel, que de gris trist es 
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va anar repintant de negre fum, tot fent els núvols invisibles 
i convertint les gotes de pluja en petits éssers que només 
tenien identitat quan creuaven la llum dels fanals del pati on 
donaven els finestrals. 

Des d’allà on s’estava, el noi podia percebre clarament 
l’alleujament que la pluja suposava pel jove cirerer plantat 
al bell mig del pati. Els intrèpids arbres de bosc sempre 
se’n reien, dels arbres de ciutat, mimats com fills únics 
i tanmateix hipocondríacs vegetals fins a l’exageració. 
Sempre porucs per si una petita sequera sobtada els feia 
perdre les seves estimadíssimes fulles abans d’hora. Sense 
cap companyia vegetal que els ajudés a retenir la humitat 
en cas de problemes, els arbres de ciutat esdevenien molt 
fàcilment uns solitaris maniàtics insofribles. El nen havia 
ajudat moltes vegades a superar problemes a més d’un trist i 
vell arbre oblidat en qualsevol racó perdut de la ciutat.

Ell notava la intensitat de l’alegria del cirerer tan clarament 
com escoltava les veus de l’habitació del costat. Era de 
suposar que a ell l’havien deixat fora per no sentir res, però 
en el silenci dels passadissos les veus eren prou clares com 
per entendre-ho tot. El que menys parlava era el policia a qui 
havien assignat el cas; després, per rigorós ordre de silencis, 
els seus terapeutes habituals de la fundació i finalment, els 
més xerraires, els seus pares. 

Uns pares ben desorientats, amb un profund sentiment de 
culpa més que evident, i amb una enorme sensació de por 
cosida a puntades per tots els racons de la seva ànima. Una 
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por plena d’incerteses profundes. Por de no saber qui era en 
realitat el fill amb qui convivien. 

Aquestes coses que passen quan creus que coneixes de debò 
una persona i, un bon dia, li descobreixes una faceta oculta 
que mai no havies arribat a pensar que existia. A partir 
d’aquell dia és com començar de nou amb una persona 
totalment nova. I de ben segur que el fill nou que estaven 
descobrint aquells pares -a cops de malson- no era, ni de 
bon tros, el fill que havien dibuixat mentalment al seu full 
de ruta de la vida. 

- El que és evident és que l’estat de xoc en què vam trobar 
el menor evidencia quelcom greu que ha fet o ha tingut la 
desgràcia de presenciar.

El to de veu del policia denotava que ja començava a perdre 
el tacte i la diplomàcia de què havia estat fent gala durant 
tota la tarda, escoltant els espantadíssims pares i la detallada 
descripció de l’historial del nen que feia l’equip de la 
fundació. 

L‘elegància verbal i la detallada minuciositat dels terapeutes 
quan van començar a desgranar els detalls psicopatològics 
de l’historial, va fer creure al policia que aquest hauria de ser 
interesantíssim, digne de documentals prime time i articles 
a les millors revistes de recerca psiquiàtrica. Finalment, 
però, li va resultar una descripció massa detallada d’aspectes 
ben coneguts de tothom i exempta de tot interès per a 
la investigació del cas. Els psicòlegs, d’altra banda, no 
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semblaven gaire d’acord en cap de les asseveracions del 
policia ni de com enfocava tota la qüestió.

- Disculpi la nostra insistència, però exactament què el 
fa pensar que podria estar en estat de xoc posttraumàtic? 

- Caminava perdut pel bosc des de feia hores. Anava 
pixat, ferit, brut, amb la roba estripada, amb els ulls 
absolutament aterrits, sense parla i amb la mandíbula 
desencaixada.

La prosaica i detallada descripció del policia va fer que els 
pares responguessin novament a la defensiva, en defensa 
pròpia.

- Això no hi té res a veure. El tema de la mandíbula ve 
de lluny. Nosaltres ja ho hem intentat solucionar de totes 
les formes possibles. Des de ben petit que li venim dient 
i castigant, però no hi ha manera. Es queda amb la boca 
oberta i amb la mirada perduda amb molta facilitat. 

- Hem estat visitant fins i tot cirurgians per mirar de 
posar-hi solució. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut 
i estem convençuts...

-...Que ell no ha fet res i que vostès han fet tot el possible 
perquè al nen no li manquin atencions de cap mena. 
És un noi ben atès, ben educat, i per tant és totalment 
impossible que hagi fet res dolent.
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Al policia definitivament se li havia acabat la paciència i no 
estava disposat a seguir escoltant els mateixos arguments 
una i altra vegada. Ell no era allà per participar en un grup 
de teràpia per ajudar ningú. 

- El fet és que, de moment, el menor està sota investigació. 
Amb tota la informació que ara tenim i l’informe detallat 
dels terapeutes, prosseguirem el nostre treball i ens 
tornarem a posar en contacte amb vostès tan aviat com 
sigui possible. De moment no poden abandonar la ciutat 
i han d’estar localitzables en tot moment.

- Déu meu. Estem tots tres acusats?

La veu de la mare sonà escandalitzada. Aquestes coses no 
podien estar passant a la seva família. Aquestes coses només 
passen a les pel•lícules i en aquesta no hi volia sortir fent el 
paper de cap dels protagonistes. 

El nen mirava la còpia de l’informe psicològic amb el seu 
nom, que algú havia deixat a fora, a la tauleta del passadís 
on era ell, mentre escoltava com plorava la seva mare a 
l’habitació del costat. Les subcarpetes estaven ben plenes 
de fotocòpies acabades de fer, tot plegat era un bon paquet. 
Si totes les paraules escrites en aquells informes es posessin 
juntes en una sola línia de text, potser donaria la volta al 
planeta, pensava el noi.

La porta del despatx s’obrí de cop i el policia aparegué 
sobtadament al seu davant. L’home mirà el noi com si es 
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sorprengués que fos allà. Probablement s’havia oblidat 
totalment que feia hores que era a fora.

- Hola xiquet. Ara surten els teus papes, no pateixis.

I tot recollint l’enorme còpia de l’informe s’allunyà passadís 
avall sense més miraments. 

El noi odiava especialment que els adults el tractessin com 
un nen de dos anys. Ell no estava allà patint per si no sortien 
els seus pares. Estava allà perquè no li tocava un altre remei. 
Estava ficat en aquest embolic accidentalment, igual que 
també ho estava el policia. La diferència era que el policia 
era un professional, es dedicava a investigar problemes aliens 
perquè ell així ho havia volgut. El noi només volia estar a 
milions d’anys llum d’allà. Per al policia això era un cas 
molt clar i només calia anar lligant-ho bé tot, perquè acabés 
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d’encaixar, i deixar el tema enllestit per a judici. Per al nen 
això era una enorme trampa d’arenes movedisses d’on no 
sabia com sortir i a la qual anava arrossegant, igual que les 
gotes del vidre de la finestra, tots els qui l’envoltaven. Per al 
policia, aquest era un cas més de violència entre adolescents. 
Ja ho havia vist moltes vegades abans i aquesta vegada seria 
una més. Per al nen era la fi de tot, la rúbrica del seu fracàs 
més absolut a la vida. El lamentable colofó d’una llarga llista 
de fracassos i, per descomptat, el fracàs definitiu.

Per al policia, estava ben clar que aquell noi desafectat, amb 
aquella pinta d’estar a la lluna, d’estar en un altre món i de 
no haver matat mai ni una mosca, no era res més que un 
inquietant assassí.
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Castigat sense ordinador, castigat sense mòbil, castigat sense 
MP3, castigat sense consola, castigat sense tele, castigat sense 
DVD, castigat sense còmics, castigat sense equinoteràpia, 
castigat sense passejades pel bosc, castigat a estar reclòs a 
l’habitació, castigat a interminables xerrades paternes, 
castigat a teràpia personalitzada diària a casa, castigat a viure 
avergonyit, castigat a viure envoltat de desconfiança, castigat 
a viure sota una feixuga càrrega de culpabilitat, castigat a 
malviure miserablement cada dia, castigat a tenir horribles 
malsons diaris, castigat a respirar diàriament, castigat a tot, 
castigat per sempre.

El diari de la seva vida havia esdevingut un feix de paper mullat 
espessament tenyit de gris plom. Una rutinària programació 
penal escrita amb tinta de fang en parets humides i executada 
amb freda disciplina de camp de concentració. Viure el dia a 
dia, sense viure cap dia dels dies viscuts. 

Al fons de la seva ànima, la por havia deixat espai per a 
la convivència amb un buit enorme i terrible que creixia 
inexorable i que es bevia, a glopades enormes, tota possible 
il•lusió de vida. El futur havia desaparegut de la brúixola que 
fins aleshores guiava el mapa del seu món.

La seva mare havia deixat de treballar per dedicar-se de ple a 
un nou programa d’educació del noi. De fet, víctima d’una 
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profunda depressió, l’exclusiva dedicació a l’ensenyament 
del seu fill va ser l’excusa perfecta perquè ella s’amagués 
del món i no hagués de parar atenció a res, ni tan sols al 
seu propi fill. Es dedicava a plorar a totes hores pels racons, 
rumiant i reflexionant, amb tot deteniment, sobre els seus 
sentiments de culpa. No hi havia horaris ni obligacions que 
la distraguessin d’una tasca tan important. L’alcohol havia 
esdevingut company habitual de les seves fosques penúries i, 
amb el seu ajut, mirava d’esbrinar que era el que ella havia 
fet tan malament per merèixer un càstig tan colpidor.

El primer punt del nou programa d’educació va ser deixar 
d’anar a les classes de l’institut ordinari d’educació secundaria 
al que assistia el nen fins aquell moment, tot seguint un 
avançadíssim programa de normalització i integració.  

La por dels seus pares a la venjança dels amics del noi mort 
va esborrar de cop tot el llarguíssim llistat de progressos i 
avantatges d’aquest avançadíssim programa de normalització 
i integració. Programa gràcies al qual el noi havia millorat 
moltíssim segons havien explicat els seus pares fins aleshores, 
ben orgullosos, a tothom que parés atenció al tema i que, 
després de tot el que havia passat, era evident que estava tan 
qüestionat com tot el que tingués a veure amb la seva vida.

El segon punt del nou programa va ser introduït pel pare. Un 
pare que no entenia res del que passava amb el seu fill des del 
mateix dia que aquest va néixer. Fill que era tan incòmode 
per a ell com portar una jaqueta mal tallada i pitjor cosida, 
que es veiés obligat a vestir a diari. Pare que estava convençut 
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que l’esforç físic, en forma d’esgotadores sessions d’esport, 
seria la materialització evident per a tothom del gran esforç i 
sacrifici diari que ell feia per la seva família. L’evidència que 
ell era un gran pare i que si hi havia problemes era, de ben 
segur, per culpa d’altres. 

Culpa dels metges que havien portat l’embaràs de la seva 
dona, culpa dels cardiòlegs que van operar el nen, culpa 
dels cuidadors de l’escola bressol, culpa dels professors del 
col•legi, culpa del professors de l’institut, culpa dels psicòlegs 
de la fundació, culpa dels monitors d’equinoteràpia, culpa 
de la societat hipòcrita que els envoltava, culpa de la ciutat 
en què vivien, culpa del sol per lluir i, per descomptat, 
culpa del món per existir. L’esport intens i esgotador havia 
d’aconseguir que la normalitat tornés a la vida de la seva 
família, si més no, pel que feia a la imatge que donaven als 
altres... Pel que feia a la seva imatge davant dels altres. 

La rutina diària estava tan acuradament planificada que 
semblava formar part d’algun absurd pla de captura i 
fixació del temps, aconseguint dies perfectament idèntics, 
exactament calcats, l’un darrere l’altre.

Matins de treball intens amb la feina diària que li enviaven 
per mail els psicòlegs de la fundació, sota supervisió materna 
perquè les feines es fessin i s’enviessin correctament. I, de 
la mateixa forma, tardes de treball igualment intens amb 
la nova tongada de feina que li arribava com a mail de 
resposta i que la mare es cuidava prou d’obligar-li a fer i 
enviar. Per finalitzar, vespres d’inacabables curses pel parc 
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i tirànic programa de gimnàstica amb el pare, quan arribava 
de treballar. 

El pitjor de tot, però, arribava amb la caiguda de la 
foscor. Invariablement, a la fi de cada jornada, arribaven 
les temibles nits de malsons terribles, sempre amb els 
mateixos protagonistes que el visitaven implacables, com 
uns indesitjables companys de llit, convidats per un maligne 
Morfeu insaciablement sàdic. 

L ’esperit fosc del bosc i el cadàver del noi mort apareixien 
en tots i cadascun dels seus malsons nocturns. 

Totes les nits tenia malsons. 

Totes les nits tenia por d’anar al llit.
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Ni tan sols les converses amb l’enorme i vell pi que hi havia 
al jardí de casa seva eren ja motiu d’alegria per al nen. El 
pi havia estat el millor amic del noi des que aquest era ben 
petit. Arbre generós i protector que abraçava amb les seves 
enormes branques la part posterior de la casa; fins i tot 
arribava a fregar molt suaument la finestra de l’habitació 
del noi, com acaronant la pell de la closca que envoltava i 
protegia el petit, procurant no fer mai soroll a les nits per 
no destorbar-li el son. 

El pi que l’havia vist néixer, créixer, caminar, córrer i riure, 
ja tan sols el veia trist i patint a tothora. L’arbre enyorava 
profundament el riure despreocupat i contagiós que el noi 
tenia abans, un riure sempre a punt per regalar a tothom que 
volgués un dels millors regals que se li pot fer a algú.

-Per què no em vas parlar mai de l’esperit fosc?
-Els humans petits no han d’anar sols al bosc a la nit.
-Això ja m’ho has dit moltes vegades. Jo no sóc ja un nen 
petit... No sóc un nen.

El noi s’assegué al terra de la seva habitació i es tapà les 
orelles amb els palmells de les mans, com intentant fer-se 
impenetrable davant el nou intent d’alliçonament. Com si 
no en tingués prou amb la constant pluja de consells i guies 
de tota mena que li estava tocant rebre a cada segon de la 
seva vida.

Un lleuger vent remogué el fullam del pi, i les branques 
primes que fregaven la finestra oberta de l’habitació 
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lliscaren suaument sobre el vidre. Com demanant disculpes 
i reclamant novament l’atenció del noi.

- Ell no s’havia comportat mai així.
- Com es comportava abans?
- Només l’interessaven els humans que es perdien al bosc i es 
deixaven emportar per la por.
- I què els feia?
- Els desorientava i els feia perdre les ganes de viure. Acabaven 
morint al bosc.
- Per què és tan horrible?
- Sempre ha viscut al bosc i sempre ha fet el mateix. Així ha estat 
sempre.

Així ha estat sempre. Per a un arbre era una raó de pes suficient 
com per justificar qualsevol cosa difícil d’entendre. El noi 
sempre havia sospitat que els arbres amagaven, darrera 
aquesta justificació, coses que no li volien explicar. Pensava 
que hi havia coses que no volien compartir amb ell. En aquell 
moment sabia que això era cert del tot. 

Mai cap arbre no li havia parlat de l’esperit fosc del bosc, fins 
que ell se’l va trobar davant seu. 

El noi necessitava explicacions i raons clares que expliquessin 
el terrible patiment que es veia obligat a viure. Així ha estat 
sempre no li valia ja com a explicació de res. Sabia, però, que 
insistir a un arbre no porta enlloc. Ho va intentar d’una altra 
forma.
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- I per què l’interesso jo? Què li he fet jo?

Silenci. Només se sentia un vent amable i discret que removia 
suaument la verda cabellera del centenari gegant. L’arbre va 
romandre en silenci una llarga estona.

- Jo no li he fet res.

El noi insistí novament en la seva asseveració. Les veritats, 
si ho són del tot, s’haurien de poder repetir tantes vegades 
com fes falta fins que fossin reconegudes per tothom. Fins 
que els més covards, que callen, no tinguessin més remei 
que reconèixer que és ben cert allò que es diu.

- No li he fet res.

S’aixecà d’un salt i traient mig cos per la finestra, mirà on 
estava l’arbre. Semblava, si això fos possible, que l’arbre 
s’hagués fet una mica enrere sorprès per la determinació 
del seu petit amic. El noi el mirà fixament una llarga estona.

- Saps parlar amb nosaltres igual que ho fa ell.
- I què?
- Potser et té por.
- Por? De qui? De mi?
- Potser...
- Però si... Jo tinc molta por d’ell!
- No li tinguis por.
- Però li’n tinc!!
- No li tinguis por.
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- Hi somio totes les nits!!!
- No li tinguis por.
- Jo no sóc fort... Ni poderós... 
- No li tinguis por.
- No puc... Sempre li tindré por... 
- No li tinguis por.
- És que no ho entens? Com ho puc fer per no tenir-li 
por?

El nen tornà a seure al terra de l’habitació i es tornà a tapar les 
orelles amb els palmells de les mans. Plorà desconsoladament. 
Plorà com ho feia sovint quan es despertava del seu malson 
diari. La sensació de no entendre el missatge de l’arbre, que 
ningú no el podria ajudar mai, ni tan sols aquell que sempre 
li havia donat ànims i bons consells, el va envair com una 
nova pluja de desesperació que regalimava pel cos, penetrant 
profundament per totes les esquerdes del seu ésser fins al 
darrer racó del seu ferit esperit. 

El noi ni tan sols entenia aquell a qui sempre havia entès. La 
solitud més absoluta li semblà més dolorosa i evident que 
mai.

Una branca molt prima, moguda pel vent, acaronà molt 
suaument el vidre de la finestra oberta.

- No li tinguis por, perquè precisament ell s’alimenta de la por 
dels humans.
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De vegades, fins i tot l’ordre més acuradament establert, 
l’ordre més estricte, detallat i precís, es pot alterar de 
forma sobtada per quelcom que sembla insignificant a 
primer cop d’ull, però que acaba portant les històries per 
uns altres camins, convertides en unes altres, omplertes 
amb personatges i capítols diferents dels que havien estat 
escrits originalment. Com si el sol topés, descuidadament, 
amb un minúscul asteroide i, sorprenentment, tot perdent 
l’equilibri original de la seva òrbita, s’anés a escalfar una 
altra galàxia llunyana i creés noves condicions de vida en un 
altre lloc, a anys llum de distància, on abans només imperava 
el negre ministeri de la foscor absoluta.

La monotonia de la tarda es trencà sobtadament quan el 
timbre de la porta va sonar en la silenciosa casa. Era massa 
aviat perquè fos el pare, a més, el pare mai no trucava al 
timbre. 

El silenci continuà regnant, però, a la casa. La mare no 
va baixar a obrir a qui fos que hagués trucat a la porta. 
Probablement estava profundament dormida després de la 
seva copa de mitja tarda que va caure damunt de la copa de 
primera hora del matí, la de l’esmorzar, la de mig matí, la 
d’abans de dinar, les dues del dinar i la de sobretaula.

El noi tenia totalment prohibit obrir la porta, fos qui fos 
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qui truqués, així que no es va moure de la seva habitació i 
va continuar intentant resoldre les activitats de les fitxes de 
treball que li havien estat assignades per a aquella tarda.

El timbre de la porta va tornar a sonar una segona vegada.

Molt suaument, en el silenci de la casa, es va deixar sentir 
el lleuger frec d’una branca de pi a la finestra de l’habitació 
del noi.

El nen mirà cap a la finestra i veié el pi que es gronxava molt 
lentament al jardí. 

- Obre la porta.
- Però... No em deixen...

Van passar uns instants en què, novament, l’absolut silenci 
va ser l’únic protagonista que es deixà escoltar. L’arbre no 
va dir res més. El nen sabia que no diria res més. Ja havia dit 
tot el que havia de dir.

Lentament el noi es va aixecar de la cadira i començà a baixar 
les escales. El consell del pi es va aliar amb la curiositat de 
saber qui podria haver desitjat anar a veure’ls. Quan algú té la 
sensació d’haver tocat fons i estar infinitament castigat, ja no 
pot patir un càstig més gran, pensava mentre s’encaminava 
cap a la porta de la casa.

- Home! Quan de temps sense veure’t! 
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La veu forta i optimista del monitor d’equinoteràpia inundà 
el rebedor de la casa, tot llençant una esquitxada de color 
ràpida i intensa cap a l’interior, pintant-ho tot d’un altre to, 
molt diferent del to trist que havia tingut fins aleshores. 

El noi, en veure’l, però, sentí una profunda fiblada a l’estómac. 
D’alguna forma, el nen sentia que ell era el responsable únic 
de tot el que havia passat i, a més, havia implicat els altres 
en els seus problemes. Ell era, senzillament, una font de 
dificultats i se n’avergonyia infinitament davant de tothom. 

El monitor era algú amb una vida perfecta, un guanyador. El 
nen, en canvi, es veia a si mateix com un miserable fracassat 
en tot. Se sentia tremendament confús, davant d’una 
persona que sabia fer-ho bé absolutament tot i a qui ell li 
havia complicat molt la vida. 

El monitor aconseguia que els cavalls fessin allò que ell 
volia. Ell encomanava entusiasme a tothora i els altres nois 
de l’hípica s’afanyaven a fer ràpidament allò que ell manava. 
Tots reien sempre amb els seus acudits i tots corrien quan 
ell els cridava. Justament el contrari del que li passava al noi.

- Estàs molt seriós. No t’alegres de veure’m?
- Sí.
- Estàs sol a casa? No hi són els teus pares?
- Hi ha la mare.

El monitor se’l quedà mirant amb una mirada amable 
mentre li passava la mà despreocupadament pels cabells, 
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despentinant-li el serrell. El noi, però, es preguntava què 
feia ell a casa seva. Per què algú com ell havia vingut a casa 
seva? Potser volia fer-li més preguntes sobre tot el que havia 
passat. Potser ell també el renyaria per allò.

- Explica’m coses. Com et va tot?
- Bé. 
- Tot va bé?
- Sí.
- Tinc entès que no vas a l’institut.
- No.
- I ja no et veig a les sessions d’equinoteràpia. És que no 
vols venir?
- Sí.
- Ah! Que bé! Estava preocupat per si no volies venir 
més. O sigui que sí que vols tornar a les sessions, oi?
- Sí.
- Els cavalls et troben a faltar.
- Sí?
- Eh! T’ho dic seriosament! Ja saps que jo entenc el que 
diuen els cavalls.
- Sí.
- Hi ha gent que no em creu, però tu sí, oi?
- Sí.

El nen això no ho havia dubtat mai. Si ell entenia el que 
deien els arbres, de ben segur que hi devia haver gent que 
entengués els animals. Tots dos seguien parlant, drets, a la 
porta, quan va arribar la mare.
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- Hola, bona tarda.
- Hola! Molt bona tarda! Estàvem aquí xerrant una mica, 
el meu amic i jo.
- Disculpi, és que estava al telèfon i no he pogut baixar 
fins ara.

La mare mirà el nen amb cara de no estar gens contenta. 
S’havia posat aquella mirada de les ocasions especials que 
deia clarament:

 Saps-perfectament-que-no-volem-que-obris-la-porta-ja-veuràs-
quan-vingui-el-teu-pare-però-ara-seré-estupenda-per-dissimular-
davant-dels-altres-no-fos-cas-que-pensessin-que-som-uns-
monstres-i-et-maltractem-psicològicament

- No s’amoïni, li explicava al noi que els cavalls el troben 
a faltar. Que ha de tornar a veure’ls.
- Sí... Sí, de fet pensàvem tornar a la rutina educativa 
habitual del nen tan aviat com poguéssim. Amb tot això 
de l’accident, hem tingut bastant enrenou. Ja es pot 
imaginar. El cas és que ho he de parlar amb el meu marit. 
A veure quan podem recomençar.

Accident. El noi va sentir parlar de l’incident molt greu per 
primera vegada amb un nou nom. En aquell moment ja no 
era un incident molt greu, era un accident. 

- Si, és clar. Me’n faig càrrec. Bé, jo de fet només volia 
oferir el meu ajut pel que calgui. 
- És d’agrair. Poc a poc, tot torna a la normalitat. Ja li dic 
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que ho parlarem el meu marit i jo i ja li direm alguna cosa.
- I tant.  Bé, vostè ja té el meu mòbil, truqui’m quan 
vulgui i busquem els millors horaris per al noi. L’hem 
d’ajudar tant com puguem.

Era sorprenent sentir parlar així el monitor. Sempre estava 
engrescat amb els grups grans, les excursions, la preparació 
de les competicions i la gestió de les pistes. Apareixia molt 
de tard en tard pel seu petit grup de treball. Al principi, en 
aquest grup estava ell sol i havia arribat a ser només de tres 
alumnes, quan va tenir lloc l’accident.

-  Mirarem que puguis continuar fent les sessions amb 
l’altra noia. Ara es queixa que esta molt sola, pobra.

L’altra noia. 

El noi no estava preparat per allò. No s’ho esperava de cap 
manera. En cap esborrany previ del guió de la conversa no 
estava prevista la possibilitat que aparegués ella. 

L’altra noia. 

Aquestes paraules el van colpejar sobtadament i el van fer 
tornar a escoltar un petit crit silenciós que brollava discret 
però intens a dins, molt a dins seu. Tornà a sentir un petit 
batec familiar que havia estat tan amagat que gairebé havia 
caigut en el trist oblit des del dia de l’accident. Tornà a sentir 
l’escalfor que deixava anar generosament aquella petita 
flama que cremava reclosa al fons del seu delicat cor. Estava 
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encesa i viva, però sota tones de formigó armat i oculta 
amb material de camuflatge blindat perquè mai ningú no 
s’adonés de l’existència d’aquell sentiment.

- Tenia entès que la noia no parlava. És que ara parla?

El to sec de la resposta de la mare el tornà a la realitat com 
un fort sotrac.

- No, no, ja ho sap. Ella segueix amb nosaltres un 
programa d’equinoteràpia específic per autisme sever. 
No diu ni una sola paraula, és un cas ben complicat. Però 
vaja, que estic segur que ella et troba a faltar. Segur que 
tu també la trobes a faltar, oi?

El nen no va respondre. No va saber què dir. Qualsevol 
resposta que donés segur que delataria el que sentia. En ell, 
tot era tan evident per als altres, que ja ni tan sols intentava 
dissimular, preferia callar. No sabia dissimular, no sabia dir 
mentides sense que es notés. Ell era com els arbres, sempre 
deia el que pensava, tal com ho pensava, i si el pensament 
era massa complex per ser dit de forma clara, senzillament, 
no el deia.

- Bé, en tot cas, no vull molestar més. Me’n vaig i espero la 
seva trucada per mirar agenda i encabir de nou les sessions 
del noi en la programació setmanal, ok?
- Sí, és clar. Ja el trucarem quan hagi parlat amb el meu marit. 
Gràcies per la seva visita i disculpi que ni l’hagi fet passar, 
però és que tinc molta feina per enllestir aquesta tarda.
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- No s’amoïni, la culpa és meva per presentar-me sense 
avisar. Em sabia greu només trucar i ja està. El telèfon 
em sembla una mica fred i jo sóc més de dir les coses en 
persona. Pensava que era millor passar i dir que, si em 
necessiten, aquí em tenen. D’acord?
- És molt d’agrair. Gràcies, i ja li dic, parlaré amb el meu 
marit i li trucarem.
- Bé doncs, fins aviat. Nano, ens veurem a les pistes, ok?
- Sí.

El monitor s’allunyà amb pas segur cap a la moto que havia 
deixat aparcada a l’entrada de la casa, es va posar el casc i, 
ja convertit en un superheroi fulgurant, va fer un gest de 
comiat amb la mà abans de desaparèixer com cavalcant un 
sorollós i poderós cavall metàl•lic. El noi, però, no va parar 
gaire atenció a res. Els pensaments d’ella omplien en aquell 
moment tot el seu ésser.

Tan bon punt va marxar el monitor, la mare va tancar la 
porta i va obrir la capsa dels trons continguts del dia, 
començant l’inesgotable xerrameca esbroncadora que el noi 
ja augurava. Però aquesta vegada, el seu cap estava cavil•lant 
en una altra subrutina. El seu cos mecànic era a casa seva, 
pujant les escales camí de la seva habitació, rebent la pluja 
de retrets i amenaces maternes, mentre el seu cap girava en 
l’òrbita suprema que havia dibuixat el seu cor la primera 
vegada que va conèixer la noia a les sessions d’equinoteràpia.

Assegut al seu escriptori, amb el cap cot, feia veure que 
escoltava la mare que, dreta, sanglotant i gesticulant com 
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un general dirigint tots els exercits mundials a la vegada, li 
retreia tot allò que li anava passant pel cap, mentre el noi 
mirava de reüll el pi que es gronxava a l’altra banda de la 
finestra.

Si els arbres poguessin somriure, aquest hauria somrigut 
satisfet, perquè, per primera vegada en molt de temps, podia 
percebre que el seu petit amic tornava a tenir ganes de viure.

- Escolta el teu cor. Ell et traurà del pou on estàs.

El noi pensà que estava començant a entendre de nou el seu 
vell amic i això el reconfortà profundament.
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Unes discretes cuques de llum lluïen tímidament als matolls 
del jardí, en la tranquil•la nit d’estiu, mentre un alegre cor 
de grills posava el marc musical de fons a la seva actuació 
de llumetes que s’encenien i s’apagaven suaument, com una 
minúscula constel•lació, plena de petits estels fugaços, que 
hagués caigut al terra. 

El noi observava l’evolució de les diminutes lluernes des de 
la finestra de l‘habitació mentre escoltava de fons la discussió 
dels seus pares a l’altra banda de la casa.

L’arribada del pare havia anat acompanyada d’una magnífica 
reprimenda paterna mentre preparaven l’habitual sessió 
d’esport diària. Després, la cursa va transcórrer amenitzada 
amb la detallada revisió de la llarguíssima llista de problemes 
que es podien produir per anar pel món obrint la porta al 
primer que truca. 

El pare li va retreure, molt organitzadament, com n’estaven, 
de decebuts amb ell. Desgranà, amb tot detall, que totes les 
tonteries que ell sempre feia també tenien conseqüències 
per a ells i com n’estava, d’afectada, la seva mare. Llarg 
discurs de sacrificis no recompensats i... tornada al mateix 
monòleg de sempre. 

Retrets elaborats des de la distància i des de la ignorància 
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de l’autèntica realitat del dia a dia del seu fill. Des que el 
nen va néixer i aparegueren els primers problemes, ell es va 
convertir en pare a distància, submergit a mil quilometres 
de profunditat en la fossa abissal del seu importantíssim 
treball, per tal de no albirar el que realment navegava en 
la superfície del seu mar personal. Això sí, tot cuidant les 
formes de pare exemplar de cara als temuts jutges de la 
societat. El pare sempre parlava com si la resta del món – 
tothom- jutgés constantment qualsevol cosa que ells feien. 
Què pensarà tothom? Què dirà tothom? Com si tothom 
fos un ull totpoderós que vigilés, implacable, vint-i-quatre 
hores al dia.

Precisament per aquest motiu, el pare del noi va ser l’impulsor 
de l’assistència del nen a les classes d’equinoteràpia. La 
disciplina que aporta el treball amb els cavalls pensava que 
ajudaria el noi a organitzar-se una mica millor i a tenir 
més sentit de l’ordre. D’altra banda, el pare pensava que 
l’èxit indiscutible de l’equinoteràpia en altres casos de nois 
amb discapacitats era una porta oberta a l’oportunitat de 
ser admirat per tothom, en una activitat tan respectable i 
atractiva com l’hípica. Era la possibilitat de demostrar a 
tothom que ell havia aconseguit fer quelcom ben digne amb 
un fill com aquell.

Tot i així, la sorpresa del nen quan el seu pare li va comunicar 
que havia decidit que tornaria a les sessions d’equinoteràpia, 
va ser absoluta. Era l’última cosa que s’esperava en un moment 
en què vivia immers en un estat de càstig permanent, reclòs 
i contínuament vigilat, sobrevivint en un espai buit al marge 
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de res d’interessant en què activitats com l’equinoteràpia no 
semblaven tenir-hi cabuda possible. 

Tanmateix, a parer del seu pare, l’hípica li havia estat aportant 
una disciplina que el nen necessitava molt, atès que ho feia 
tot desorganitzadament. El pare coneixia bé el monitor i, de 
fet, havia parlat amb ell poc després de l’accident. Pel que 
feia a ell, era una activitat segura i amb garanties que no hi 
tornessin a haver problemes. 

A partir d’aquí el noi ja no va escoltar res més. La possibilitat 
de tornar a veure la noia va fer que s’il•luminés més el 
vespre i que la veu del seu pare passés ja, íntegrament, a 
un segon canal d’àudio que no sortia a la mescla final de la 
banda sonora del dia.

La seva mare, però, no hi estava gens d’acord. Li tocaria a 
ella portar el nen fins a les pistes, estar allà esperant que 
acabessin les llargues sessions, haver d’assumir la vergonya 
de veure’s davant de tothom actuant en el desagradable 
paper de la mare del controvertit noi de l’accident, quan 
el que volia era tornar a néixer en un altre temps i en un 
altre espai, i esborrar tot el que tingués a veure amb la seva 
tristíssima vida actual. 

La discussió dels pares, amenitzada amb tota mena de retrets 
mutus, va concloure amb un epíleg ben conegut tant pels 
pares com pel noi. Ell sabia que, un cop el pare decidia 
quelcom, es feia el que ell deia, però també sabia que tots 
dos discutirien llargament, per deixar pas després a un 
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silenci tens entre ells dos que podia durar molts dies.

Malgrat la tensió viscuda a la casa, l’arribada de la foscor no 
va anar acompanyada de la temible pessigada a l’estómac del 
noi. Una fiblada que cada nit acudia puntualment a la seva 
cruel cita, tan bon punt marxava el sol, per recordar-li que 
els malsons tornarien inexorables i aterradors un cop més. 

Les nits havien convertit el seu llit en un temut escenari 
d’angoixes. Li espantava estirar-se allà i quedar-se adormit. 
El seu pare apagaria el llum i ell es despertaria de matinada, 
completament suat, terroritzat i veient els ulls de l’esperit 
fosc del bosc a la seva habitació, mirant-lo cruelment des de 
la foscor, assetjant-lo amb la respiració continguda, esperant 
immòbil que el nen despertés per assaborir el seu terror 
total en la solitària habitació.

- L’esperit fosc no pot sortir del bosc. Està confinat al regne dels 
vells arbres dels turons i no vindrà mai a buscar-te. Mai.

El vell pi ja li ho havia dit moltes vegades, però la part 
irracional del seu cervell es negava a acceptar aquesta 
informació. Igual que li havien ocultat l’existència del 
monstre, podien igualment ocultar-li que aquest podia anar 
on volgués. Els malsons continus semblaven part del sinistre 
pla del temible llop per anular la seva voluntat de viure, 
tot jugant amb ell un cop més, com ja ho va fer el dia de 
l’accident. 

El llop volia acabar amb ell perquè ell també podia parlar 
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amb els arbres i, d’alguna manera, això era una amenaça pel 
monstre. Tot i que resultava bastant confús, almenys ja tenia 
alguna informació sobre el que estava passant i, en aquell 
moment, ja ho entenia tot una mica millor. 

Tanmateix, la por seguia convivint amb ell tots els dies i, 
encara més, totes les nits.

Aquella nit, però, la por estava a segona fila. La il•lusió de 
pensar que aviat tornaria a veure la noia no deixava gaire 
espai per a res més al seu cap, en aquells moments. Ella mai 
no li havia dit res, ell mai no havia sentit la seva veu; la noia 
ni tan sols feia gestos per fer comprendre que entenia tot el 
que ell li deia, però ell estava convençut que ho percebia tot. 
Ell sentia quelcom ben difícil d’explicar quan estava al costat 
d’ella. Era una sensació similar a la que sentia quan parlava 
amb arbres molt vells, que entenien tot el que se’ls deia, 
però que mai no responien o, si ho feien, ho feien amb molt 
d’esforç i molt poc a poc.

Com que hi havia tantes coses que li agradaria explicar, va 
pensar que quan la veiés no tindria temps de fer-ho i, davant 
de tothom, encara menys, així que va decidir escriure una 
carta. 

Va començar a escriure moltes vegades, però les seves 
limitacions amb el difícil art de l’escriptura feien que no li 
fos gens fàcil redactar la carta que li agradaria. Les paraules 
no li venien a la ment i li costava molt trobar el mot exacte 
perquè s’entengués bé el que volia dir. La paperera estava 

EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES



cada cop més plena de papers estripats i un desànim ben 
conegut començava a calar novament en ell.

Un cop més, li estava costant molt fer allò que els altres, de 
ben segur, feien amb tota facilitat. La frustració permanent 
era un sentiment amb el qual estava començant a aprendre a 
conviure-hi, tot i que no resultava gens fàcil. 

Cansat de trencar cartes a mitges, va decidir fer una carta 
clara i directa.

Hola,

Estic molt content de veure’t de nou.

Tu saps que jo no en vaig tenir la culpa. 
L’altre noi va lligar els nostres cavalls al seu i ell va ser el que va 
fer-los córrer.
Jo els volia aturar però no podia. 
El cavall de l’altre noi estirava molt fort.
Ell no va veure la branca que el va tirar del seu cavall, perquè em 
mirava a mi.
Tu ho vas veure tot.
Jo em vaig tirar del meu cavall per ajudar-lo.
Jo no sabia que hi havia un monstre.
El monstre ja havia tirat el noi al fons del barranc quan vaig arribar.
Jo no el vaig empènyer.
El monstre em va voler matar a mi també. 
Els arbres no li van deixar.
Jo parlo amb als arbres.
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Pregunta-li a un arbre si tu pots parlar amb ells.
Ells t’ho explicaran.
Jo no el vaig matar.

Estic molt content de veure’t de nou.

El noi va pensar que era realment important que ella tingués 
ben clar que ell s’alegrava molt de veure-la novament. Per 
això va decidir començar i posar fi a la carta amb la mateixa 
frase.

Va ficar la carta en un sobre i va dormir amb la carta sota el 
coixí.

Aquella nit els malsons no van aparèixer.
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Quan moltes, moltes papallones s’ajunten i volen juntes és 
perquè han decidit anar a algun indret molt especial. Un 
lloc secret que només elles coneixen i que els ocells i les 
flors mai no saben on serà fins que totes es deixen caure a 
la vegada i aterren allà. Són com una pluja de color viu que 
pot convertir qualsevol tronc abandonat en un meravellós 
espectacle d’explosió cromàtica, com si el vell tronc 
sobtadament tornés a la vida sota la màgica influència dels 
petits insectes. 

Des de dins del cotxe de la mare, el noi va viure un d’aquests 
moments únics, com si es tractés d’un senyal ben preparat 
i assajat, tot esperant el seu retorn al bosc. Mentre el cotxe 
de la mare enfilava veloç la carretera que portava a l’hípica, 
papallones de tots els colors - groc viu, blau cel, blanc brillant, 
violeta suau, taronja intens, verd lluent, vermell violent i 
fins i tot tornassolades - aixecaven acompassadament el vol 
darrera del cotxe. 

Les papallones, formant un petit núvol de coloraines, van 
enlairar-se i van acompanyar el vehicle durant uns instants, 
abans de perdre’s totes juntes volant en direcció al sol, com 
volent fer enveja als altres insectes que no poden volar i 
que se sorprenien de veure-les convertides en les senyores 
del cel del bosc després d’haver-se arrossegat, lenta i 
humilment, durant tota la seva infantesa. Senzilles erugues 
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que esdevenen meravelloses fades de lluent vestit. Un petit 
cant a l’esperança de canvi en la vida de tot ésser viu.

El noi podia percebre l’alegria dels arbres en tornar a 
sentir la seva presència al bosc. Una sensació molt familiar, 
la d’estar envoltat d’éssers centenaris que l’estimaven i 
s’alegraven de tornar a estar a prop d’ell, el va fer sentir-se 
molt emocionat. 

Aquesta mateixa sensació de felicitat s’encomanà a tot el 
bosc. La notícia de l’arribada del noi volà, enduta pel vent, 
viatjant veloçment fins als racons més amagats i abruptes. 
Arribà ràpidament fins al cim d’un turó on regnava orgullós 
un enorme roure que fins feia unes setmanes no havia 
estat allí. El roure mogué el seu fullam molt lentament en 
assabentar-se’n, tot aixecant la seva testa gegantina vers al 
cel. Hom diria que, si els arbres poguessin somriure, aquest 
ho estava fent.

Quan el cotxe va creuar l’entrada del recinte, la mare va 
insistir un cop més.

- No vull problemes. M’has entès?
- Sí.
- Ara te’n vas directe a veure el monitor. Fes tot el que et 
mani i estigues ben quiet quan no sàpigues què has de fer.
- Sí.
- Jo seré a la cafeteria. Quan acabis, te’n vas cap allà i no 
vull que arribis ni un minut tard. Entesos?
- Sí.
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- Uf! Quina pudor de cavall... Vés amb compte de no 
trepitjar fems. Només em faltaria tornar a casa amb el 
cotxe ben perfumat.
- Sí.

L’inacabable llista de recomanacions de la mare anava 
relliscant per sobre dels seus pensaments que només estaven 
centrats en un de sol: veure la noia, com més aviat millor. 
Estava nerviós i no gaire segur de quina manera es prendria 
ella el seu retorn a l’hípica. I si ella no el volia veure? I si ella 
pensava que ell sí que era culpable de tot?

Però totes les seves pors s’esvaïren, com la pols que 
s’emporta el vent, tan bon punt la va veure. Estava amb 
el monitor, on sempre, preparant el pinso pels cavalls que 
tenien assignats. Eren els mateixos cavalls de sempre, els 
mateixos del dia de l’accident. Tot semblava exactament igual 
que el dia de l’accident, tret que l’altre noi no era allà amb 
ells. Tret que ell era mort. Tret també que ella estava encara 
més bonica que el dia de l’accident. 

Aquestes setmanes sense veure-la, totalment submergit en 
el fons infinit del pou de la misèria més absoluta, feien que 
el noi la veiés encara més encisadora. Com si la distància i el 
dolor li haguessin donat una nova i estranya llum que lluïa al 
fons dels seus ulls.

- Home! Hola! Mira qui tenim aquí. Estàvem esperant 
que arribessis per donar el berenar als cavalls. Amb qui 
has vingut?
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- Amb la meva mare.
- On és?
- A la cafeteria. M’espera allà fins que acabi.
- Doncs va, anem per feina, que en tenim molta i ens ho 
passarem molt bé. Ja veureu!

A partir d’aquell moment, van començar amb les feines de 
sempre. Donar el pinso als cavalls, raspallar-los bé, ensellar-
los i preparar-los per a la sessió. Totes les feines les van fer 
els dos junts, sota la supervisió especial del monitor, que 
aquelles hores les va dedicar a ells en exclusiva, per tal de 
fer més fàcil la tornada del noi a les pistes, després de tot el 
que havia passat. 

El noi, però, no es fixava en això, només estava pendent 
d’ella. Com sempre, ella feia les feines lentament i com al 
marge de tot el que l’envoltava. Ell sabia que era la seva forma 
d’ésser, sempre havia estat així. La seva serenitat aïllada, que 
la feia estranyament inaccessible, era una de les coses que 
més l’atreia d’ella. Ells dos eren de móns diferents, però 
tenien en comú que cap d’ells era d’aquest planeta. 

Ell duia la carta a la butxaca de la jaqueta i l‘acariciava amb 
la mà, tot esperant que arribés el millor moment per donar-
la-hi.

Els cavalls avançaven lentament pel serpentejant camí del 
bosc, sota els grans arbres que només deixaven passar 
comptats rajos de sol. La llum s’esmunyia lleugera entre 
el dens fullam que coronava els altíssims troncs. El bosc 
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semblava travessat per fulgurants centelles lumíniques 
que coronaven de lluentor tot el verd tapís que s’estenia 
exuberant als peus de l’arbreda.

El noi podia percebre clarament l’immens sentiment de 
pau que fluïa pel seu ésser, en tornar a estar sota l’abraçada 
càlida i feliç dels grans colossos, tot passejant al costat d’ella. 
Cavalcar junts, novament, va ser per a ell com tornar a néixer 
un altre cop; el va fer sentir-se eufòric com no se n’havia 
sentit mai abans. El monitor anava marcant alegrement 
els exercicis i tots sortien perfectes. Sense entrebancs ni 
problemes. Els cavalls semblaven percebre també l’amable 
empatia que es podia copsar a l’ambient. 

Era com un somni del qual ell no voldria haver de despertar 
mai. Sentí al seu cor l’intens desig d’aturar el sol i fer que els 
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planetes no giressin mai més, perquè el temps es congelés 
i ells fossin, per sempre més, personatges d’un quadre 
immortalitzat en una tela indestructible, amagat dins d’un 
cofre d’or, al fons de la cova més profunda d’un glacera 
eterna.

- Nois, no us puc dir res més que felicitats! Avui sembla 
que estem molt inspirats; ha sortit tot ben rodó. Diria que 
els cavalls us agraeixen el retorn. No hi esteu d’acord?
- Sí.

Ell va respondre en veu baixa, molt tímidament, amb una 
certa por de trencar la màgia del moment, mentre els cavalls 
enfilaven cap als corrals i donaven per acabada la sessió de 
treball. Ella cavalcava amb la mirada perduda a l’horitzó, 
amb el seu silenci habitual. El noi tenia la intensa sensació 
que ella compartia íntimament la serena felicitat que ell 
sentia. 

- Molt bé. Ara, mentre jo vaig a guardar les selles i els 
estris, porteu vosaltres els animals a les dutxes, que els 
refrescarem. D’acord? No trigaré gaire.
- D’acord.

Era la seva oportunitat. Tindrien uns moments a soles. Tot 
estava sortint com ell havia pensat que passaria. Mentre 
caminaven amb els animals agafats, ell va treure la carta de 
la butxaca. Es va aturar davant de la noia fent que ella i el seu 
cavall s’aturessin també. La va mirar fixament uns instants, 
li semblà tan bonica que no estava segur del que anava a fer. 
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No sabia si ella comprenia bé les coses, no sabia ni si tan sols 
ella sabria llegir la carta.

- T’he portat una carta. Em sap molt de greu tot el que 
va passar, però la culpa no va ser meva. T’ho explico aquí. 
Té.

Ella no va fer cap gest de comprendre el que ell li deia. 
Senzillament va estar mirant una estona el sobre que ell li 
allargava. Passaren uns instants i començava a ser evident que 
ella no estava entenent la situació. De nou, la frustració de la 
incomunicació tornava a ser vivament palesa per al noi. Al seu 
món imaginari, ella vivia en un perpetu silenci però copsava 
sempre el seu estat d’ànim i, interiorment, era còmplice en 
tot allò que feien junts. Al món real, simplement, ella vivia 
en una altra dimensió, ben lluny de la seva.

Quan ell ja pensava que seria millor que tornés a guardar-se-
la a la butxaca, inesperadament, la noia estirà la ma i agafà 
el sobre. Mirà la carta una llarga estona, sense fer cap gest, 
completament immòbil. Al noi li semblà distingir una petita 
llum de sorpresa i de curiositat als seus ulls. Semblava com 
si estigués analitzant un perillós mineral exòtic provinent 
d’una remota galàxia. 

Al cap d’una estona, ella aixecà els seus ulls i el mirà fixament, 
també als ulls. Potser era la primera vegada que les seves 
mirades es trobaven d’aquella manera. El noi estava ben 
sorprès, per primer cop semblava com si ella comprengués 
el que passava al seu voltant. Com si hagués descobert 
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sobtadament, de forma clara i conscient, que ell era allà, amb 
ella.

Molt lentament, la noia va guardar el sobre a la butxaca de 
la seva jaqueta i, després, va desviar la mirada. Tots dos van 
restar en silenci uns minuts, mirant al terra, finalment ella va 
fer avançar poc a poc el seu cavall i es va allunyar en direcció 
a les dutxes dels animals.

Ja al cotxe, de tornada a casa, mentre la llum del dia 
agonitzava i convertia l’arbreda en un tapís brodat de 
vermells, taronges i violetes, el noi no va ser capaç de veure 
cap més papallona volant al bosc. Tanmateix, al seu estómac 
semblava com si un milió de papallones de llum haguessin 
aixecat el vol i convertit el seu cor en un gran globus de 
colors que hagués decidit emprendre un viatge meravellós, 
tot allunyant-se del pou fosc al que havia caigut, tal com li 
havia dit el seu vell amic el pi.

Mentre l’esmorteïda llum del vespre enviava els seus últims 
rajos dalt del turó, el colossal roure va acollir entre el seu 
fullam un núvol de delicades papallones de colors que, 
finalment, semblaven haver trobat el lloc que buscaven.
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A mesura que l’estiu avançava, delicioses campànules havien 
estès impecablement el seu alegre imperi de color per tots 
els boscos que envoltaven la ciutat. Petitíssims espiadimonis 
blaus, que semblaven profundament enamorats de les 
minúscules flors, volaven per damunt d’aquestes, assetjant-
les incansables, com xiuxiuejant inspiradíssims poemes a les 
seves privilegiades oïdes, sense atrevir-se mai a posar-s’hi a 
sobre.

Un petit espiadimonis, més agosarat, o potser massa 
innocent, o tal vegada perdudament enamorat de la flor, 
es deixà caure suament sobre una de les flors. Sense temps 
perquè la campànula pogués avisar el seu galant, ràpida com 
un llamp negre, una fosca aranya, que s’amagava sota la flor, 
saltà sobre l’incaut animal clavant-li  salvatgement els seus 
quelícers inoculadors del fatal verí que immediatament 
començà a desfer l’insecte per dins. 

El galant espiadimonis esdevingué ràpidament un trist 
cadàver desfigurat, vetllat únicament per l’horroritzada flor 
que assistí impotent a la terrorífica escena sense deixar anar 
el més mínim sanglot.

Els dies fluïren amablement, deixant pas a les setmanes, i 
semblava que en el llarg túnel sense fi en què havia estat vivint 
el nen, s’estaven obrint petites finestres que s’engrandien 
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amb el pas del temps i on, a poc a poc, la llum s’acomodava 
generosament i marcava un nou ritme en la seva existència. 

Tot el seu petit món girava només a l’entorn de les seves 
sessions d’equinoteràpia; la resta de vivències eren reduïdes 
a la simple categoria d’espais intersticials en la seva memòria. 
Tots els seus pensaments estaven sempre vertebrats al 
llarg de la ruta que marcaven els sentiments, cada dia més 
intensos, que sentia per la noia.

 La lleugera pluja d’estiu, que queia aquell dia, havia inundat 
el bosc d’olors humides, intenses, fresques i vives. Flaires 
que brollaven de les profunditats de les terres on arrelaven 
els grans arbres, com si una atrafegadíssima tropa de nans 
alquimistes fes servir l’aigua de la pluja per fabricar els 
seus ancestrals i misteriosos perfums, amagats al fons de 
l’extraordinari pou on batega el cor de l’arbreda. La pluja 
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estava regalant als arbres un deliciós bany de vida i els vells 
titans ho agraïen intensament. El feliç fluix de la saba es 
podia palpar a l’ambient; el noi percebia la remor de la seva 
alegria i com aquesta s’anava encomanant a tots els éssers 
vius dels turons.

- Res! Aquesta pluja sembla poca cosa. No podrà amb 
nosaltres. La nostra vitalitat ens fa impermeables, oi?
- Sí.

El monitor havia estat marcant un ritme de treball ben 
fort durant tota la sessió. Cada vegada era més exigent i 
els exercicis es complicaven poc a poc; tanmateix els dos 
alumnes sempre aconseguien superar els reptes. Això feia 
que el noi es trobés molt motivat i cada cop una mica més 
segur d’ell mateix. 

Ella s’esforçava a superar-se igualment. Des del seu silenci, 
semblava no escoltar les ordres, mirant sempre aparentment 
distreta cap a un altre lloc per, segons més tard, executar 
l’exercici amb meticulosa precisió.

- Val més que anem acabant, veig que el cel s’està 
enfosquint una mica massa. Ara podríem tornar a l‘hípica 
amb un trot lleuger per treure’ns l’aigua de sobre, 
d’acord?
- Sí.
- Doncs apa, vés tu al davant, ella després i jo us vaig 
seguint.
- Ok.
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Tots tres es posaren en marxa mentre els negres núvols 
cobrien de foscor els turons i un primer llamp deixà sentir 
el seu imponent crit d’autoritat, alliberant totes les aigües 
que el cel havia guardat fins aleshores en espera de la seva 
ordre.

El nen esperonà el cavall i aquest enfilà lleuger el camí. Les 
potents potes de l’animal trepitjaven amb força els petits 
bassals amb què la pluja havia anat decorant el terra de 
l’arbreda. Esquitxant poderosament, amb trot valent, el 
cavall i el seu genet sentiren la força de la unió, esdevingueren 
un sol ésser viu galopant veloç sota la pluja que intensificava 
paulatinament el seu ritme. 

El ritme redoblat del cavall de la noia es deixà sentir 
ben aviat darrere seu. Ell girà el cap i la veié sobre el seu 
animal, cavalcant amb decisió, com vestida amb una altra 
silenciosa i intrèpida identitat secreta sobtadament revelada 
als ulls del noi, sota la densa cortina d’aigua que ja els queia 
inexorablement al damunt. 

Tot i el soroll de l’aigua caient violentament, el nen va 
percebre l’arribada de l’inquietant silenci vegetal que 
ràpidament l’envoltà. Els arbres deixaren de fer notar la 
intensa alegria que fins aquell moment ell podia sentir estesa 
per tot el bosc. 

La pluja esdevingué encara més forta i sorollosa, just en el 
moment en què els cavalls deturaren bruscament el seu trot, 
com aturats per una mà invisible que no els deixés continuar 
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avançant. Frontera invisible dibuixada en uns mapes d’altres 
geografies que no són físiques i que no es poden veure. 
El nen sentí una intensa fiblada a l’estómac. Coneixia bé 
aquesta sensació d’haver estat envoltat d’arbres vius que 
esdevenien silencioses escultures de pedra inerta, com una 
sinistra arbreda de cadàvers vegetals que hagués substituït 
tota la vida que hi havia hagut allà mateix feia tan sols uns 
instants. 

Els desconcertats nois no sabien com reaccionar ni què fer. 
Van veure que, metres més enrere, el cavall del monitor 
també s’havia aturat i bufava nerviós. Els tres animals 
renillaren inquiets i es negaren a seguir avançant tot aixecant 
les potes del davant, mentre perdien el seu dòcil tarannà de 
cavalls de teràpia. Els animals estaven aterrits per alguna cosa 
més sinistre que la simple pluja. Els dos nois estaven cada 
cop més espantats, mentre el monitor intentava calmar-los 
a crits, tot intentant controlar al mateix temps el seu propi 
cavall que amenaçava amb tirar-lo a terra.

- Quiets! No tingueu por! No passa res, potser és la pluja 
que els espanta! Aguanteu ferms!

El nen no respongué, massa espantat per parlar, intentant 
dominar les ganes de plorar que s’agafaven amb ànsia al 
seu pit i que gairebé no podia controlar. No podia plorar 
davant d’ella com un nen petit. Havia de ser fort i lluitar per 
dominar el seu cavall que estava a punt de quedar totalment 
fora de control.

EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES



Aleshores, de sobte, els seus pensaments es van glaçar al 
cervell. En la foscor de la tempesta diürna ho va veure. 
Va ser una visió fugaç, però tan intensa, que es va quedar 
gravada indeleble en la seva retina com una fotografia 
inesborrable, com un relleu esculpit en roca eterna que mai 
més no desapareixeria per molts anys que passessin. Deixà 
de sentir el seu propi cavall sota les cames, el seu organisme 
es bloquejà i ell tornà a ser un ninot fent front a una situació 
davant de la qual no era capaç de reaccionar ni de respondre. 
Esdevingué novament un inútil espectador petri que assistia 
impotent a la projecció de la pel•lícula de la seva vida. Un 
cop més.

Darrera del cavall encabritat de la noia, amagat entre els 
esbarzers, un enorme llop creuà entre les ombres diürnes 
de l’espessor del bosc, mirant fixament els ulls del noi. Un 
ulls plens d’odi i de set de venjança. Una mirada sorgida del 
fons dels íntims malsons més sinistres del nen, una mirada 
que el tornava a llençar violentament, de nou, al fons d’un 
pou llefiscós i amarg, ben conegut per ell.

De repent, com sorgida del no res, la mà ferma del monitor 
subjectà les regnes del seu cavall. Amb forta decisió. En 
el precís moment en què el nen estava a punt de perdre 
definitivament l’equilibri a dalt de l’animal i caure.

- Sooo! Quiet! No passa res! Baixa del cavall! Tornarem 
a peu i els farem caminar estirant de les regnes. Ràpid!

La forta veu del monitor el va fer tornar a la realitat. La 
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noia ja havia baixat del cavall i estirava de les regnes del seu 
cavall amb molta dificultat. La imatge de la noia en situació 
de perill li va fer sentir quelcom ben nou, un sentiment 
fort, estranyament intens i, fins aleshores, desconegut. El 
seu esperit semblà foragitat violentament del túnel al qual 
estava entrant un altre cop. Una força interior sobtada va 
renovar el cabal del seu torrent sanguini, com si la presa del 
seu cor s’hagués obert de cop i volta enviant un milió de 
metres cúbics en auxili de tots els músculs del seu cos. Una 
fortíssima sensació que el va fer tornar a reaccionar i a saltar 
del cavall per agafar les regnes des de terra.

Poc a poc, sota la forta pluja, els animals reaccionaven 
novament a les ordres del monitor i recuperaven el seu 
to habitual. Tots tres tornaren a caminar, lentament, però 
decididament, amb els seus cavalls en direcció a l’hípica. 
La noia mostrava una serenitat sorprenent i el seu cavall 
tornà a obeir dòcilment, de la mateixa forma que els altres 
dos animals, progressivament, tornaven al seu pacífic estat 
natural. El noi es concentrà en la tornada a les pistes. Com 
més aviat millor. 

Tornar a percebre la presència dels arbres vius al seu voltant, 
li va fer comprendre que l’esperit fosc s’allunyava, però la 
impressió de la seva recent aparició estava ben present en la 
seva ànima. Fosca petjada de terror que rubricava i segellava 
dramàticament un fet nou. Era conscient que posava en risc 
tots aquells que estaven amb ell i els qui s’estimava. Per culpa 
d’ell, ella havia estat en perill a plena llum del dia. Hagués 
pogut morir, igual que li va passar a l’altre noi a la caiguda 
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del vespre. Qualsevol moment del dia era, doncs, perillós per 
estar al costat d’ell en el bosc. Aquest dolorós pensament el 
turmentà vivament durant tot el camí de tornada a l’hípica. 

Tot i estar completament xop, amb l’aigua regalimant per tot 
el cos, arrossegant els peus amb dificultat pel fang del camí, 
el noi havia deixat de pensar en la pluja i l’espès fangar en 
què s’havia convertit el terra. Un únic pensament obsessiu 
omplia tot el seu ésser. Ell era un perill constant per a ella. 

L’enorme i totpoderosa aranya negra que volia menjar-se el 
petit espiadimonis, podia destrossar igualment la innocent i 
fràgil campànula.
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L’impossible angle del coll torçat, clarament visible en la 
silueta del noi estès al terra del fons del barranc, delatava 
que havia estat víctima d’una mort dramàticament violenta. 

L’intens horror que brollava del fons de l’abisme s’enlairava 
veloç amb potents ales negres alimentades pel gran bassal 
de sang que envoltava el cadàver. El dens líquid s’estenia 
impregnant la terra, l’herba, la molsa, les pedres, els matolls 
i el fons sencer del barranc, cosa que el convertí en la sagnant 
frontera de la fi del món. Inundació de terror que gelava 
amb una por profunda i aterradora els cors de tots els éssers 
vius del bosc. 

La fosca sang cobria totalment la cara del noi mort quan 
aquest s’aixecà. Alçant lentament el grotesc cap destrossat, 
mirà cap a dalt del barranc, on el nen es trobava presenciant 
la terrible escena. 

El culpable de la seva mort. 

El cadavèric personatge començà a pujar per la paret del 
penya-segat amb rapidesa i decisió. El cap penjant de costat 
deixava anar un gran reguer de sang darrere seu, mentre les 
mans s’aferraven com implacables urpes pujant per l’escarpada 
paret sense cap esforç, agafant-se a les arrels i als esbarzers que 
s’afanyaven a ajudar el noi mort en la seva inexorable pujada.
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El nen assistia impotent a la dantesca escena. No faria res. 
No es mouria de lloc. No obriria la boca. Seria la víctima 
passiva perfecta. Es deixaria destrossar pel noi mort sense 
moure un sol múscul. Posaria fi, així, al seu patiment i al 
perill que ell suposava per a aquells que estimava. 

L’enorme llop, que estava dempeus al seu costat, somreia 
feliç. Tot tornaria al perfecte ordre original que s’havia 
trencat amb l’arribada de l’incòmode noi que va posar els 
arbres contra ell. 
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Per les comissures del seu musell regalimaven fils d’una sang 
espessa i negra que fluïa lentament barranc avall alimentant 
l’abisme inundat amb l’essència vital de tots aquells que 
havien mort al bosc. L’esperit fosc reclamava també la sang 
del noi que parlava amb els arbres per tornar a ser el poderós 
àngel negre dels turons: el senyor únic i executor absolut del 
regne immortal de l’espessor oculta al mil•lenari bosc. 

En aquell moment una petita silueta es deixà veure, de 
sobte, en el sinistre escenari. Al fons del camí, tot passejant 
lentament, la delicada figura de la noia s’il•luminà en 
travessar una clariana. 

Ella no. Ella no podia ser en aquell moment allí. Ell havia 
decidit deixar-se matar per salvaguardar-la. El seu sacrifici 
només tenia un sentit, salvar la vida de la noia. Posar-la fora 
de tot perill. Allunyar la seva ànima del terrorífic món que 
ell representava per a ella. Ell era un emissari de dolor i 
mort per a tots aquells que estiguessin al seu costat i ella no 
podia estar justament allí en aquell moment. Per què estava 
allí? Què podia fer ell en aquell moment? 

L’esperit fosc notà la nova presència, girà lentament el cap 
i veié la indefensa noia a la llum de la clariana del bosc. El 
seu somriure maligne il•luminà de nou els seus ulls amb una 
temible lluïssor que el noi coneixia bé: l’espantosa llum de 
la negra mort. 

Amb un petit gest del llop, de les profunditats del bosc 
sorgiren unes boirines fosques que aviat es convertiren en 
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espesses cortines que ocultaven l’arbreda. Ràpidament una 
densa boira cobrí la delicada imatge de la impotent noia, 
immòbil i aterrida.

El llop, somrient sinistrament, mirà el noi i es dirigí 
lentament vers la clariana amb una horrible expressió de 
triomf dibuixada al seu rostre macabre. Abans de matar el 
noi, la mataria a ella. L’holocaust seria absolut i la venjança 
perfecta, com una equació en la qual totes les incògnites es 
resolen dibuixant la paràbola perfecta. 

El noi no podia romandre impassible. Intentà reaccionar 
aleshores, insuflar vida al seu immòbil cos, sortir del seu 
estat catatònic i córrer. Córrer per intentar salvar la vida 
d’aquella a qui més havia estimat en la seva trista vida, a qui 
estimava més que a la seva pròpia vida. 

Una poderosa força l’impedí sobtadament moure’s de 
lloc. Sorgit de les fosques boires, el cadàver del noi mort 
el subjectà fortament pel braç i impedia que pogués anar 
en ajut d’ella. Terrorífic blocatge d’acer que l’immobilitzà 
allà on era i que deixava la noia indefensa davant de la mort 
segura que caminava cap a ella. Les mans sanguinolentes del 
noi mort li feien molt de mal al braç. Els ulls buits del seu 
rostre destrossat i inexpressiu el miraven fixament mentre 
s’il•luminaven amb la mateixa llum sinistra que havia vist als 
ulls de l’esperit fosc. 

La desesperació absoluta s’apoderà del noi. No podria fer 
res per ella. La sensació d’impotència covarda asfixià la seva 
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ànima. Mirà els arbres, però ells tampoc no respongueren. 
Tots eren morts. La sang havia inundat ja el barranc i, com un 
verí letal, s’estenia en aquell moment per la resta del bosc, 
cremava les arrels i ofegava tota la vida que allà hi havia. 

Sentí el crit de la noia en la foscor de la boira. Sentí la seva 
veu per primera vegada. Però no era una veu de noia, era 
la veu d’ell. Era el seu crit de por de quan despertava dels 
malsons.

I es trobà sobtadament al seu llit, tremolant i amarat de suor 
freda. Amb l’ànima aterrida per la certesa de saber que hi 
ha una por pitjor que la por a la mort. La por de la mort 
d’aquells a qui estimes més que cap altra cosa al món. La 
por al dolor infinit de perdre l’amor que dona sentit a la 
vida pròpia.

- L’odi l’ha fet molt fort.

El vell pi es balancejava al jardí amb el lleuger vent de trenc 
d’alba, mentre els primers tímids rajos de llum donaven 
color a la seva honorable cabellera verda. 

- És més poderós que mai. 
- Sí...
- Abans només se’l veia al bosc a les nits.
- He tornat a somiar amb ell.
- Ho sé.
- El llop volia matar la noia.
- Aquesta por teva és la que li dona forces, ja ho saps.
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- No vull que mati ningú més.
- Has de ser fort.
- Em fa molta por...
- No li has de tenir por, ja t’ho vaig dir.
- Com el puc matar?
- Només es debilitarà si tu ets fort.
- No sé com puc ser més fort que ell.
- T’ha robat la teva llibertat per viure.
- Què?
- Lluita per tot el que estimes. Sigues més fort que ell.
- Ho intento, però...
- Lluita contra les teves pors.
- Ho intento.
- Les teves pors són les que l’han fet més fort.
- Si jo no li tingués tanta por, ell no hauria sortit de dia?
- Crec que no.
- Tot és culpa meva?

Silenci. Silenci incòmode. El sol entrava valent, en aquell 
moment, per la finestra i deixava palès que el nou dia era 
ben present.

- Tot és culpa meva?

Un arbre no diu mai mentides. Un arbre calla quan no vol 
fer mal.

- No dius res perquè tot és culpa meva.
- Tu no tens la culpa de la seva existència, però pots fer que no 
sigui més fort.
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- Què volia? Per què m’espia?
- T’espanta per ser encara més fort.
- Per què no el maten els arbres del bosc?
- Els arbres no matem.
- Però...
- Ell ha viscut sempre al bosc protegint els arbres dels humans 
que maten arbres.
- Nosaltres no matem arbres.
- Aquest lloc on vius estava ple d’arbres abans.
- On són ara?
- Els humans que van fer la casa els van matar.

El noi s’aixecà del llit i tragué el cap per la finestra. Estirà 
el braç i tocà suaument una de les branques del vell arbre.

- Ho sento.

Durant una estona els dos amics no es digueren res. Els ocells 
volaven damunt d’ells, piulant per cridar l’atenció del vell 
pi, una mica envejosos de l’amistat de l’arbre amb el nen. 

- Per què m’estimeu, els arbres?

L’arbre va continuar en silenci un temps més. El noi, abans, 
mai no s’havia qüestionat això. Definitivament, s’estava fent 
gran i estava canviant. L’arbre tenia molt clara la resposta.

- Tu pots parlar amb nosaltres i ens comprens.
- Per què?
- No ho sé, ja t’ho he dit moltes vegades.
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- Per què els altres no poden?
- Tampoc no ho sé, però tu pots explicar als altres humans que 
ens heu de respectar.
- Sí...
- Sense que l’esperit fosc hagi de matar més.
- Sí.
- No ens agrada la mort.
- Ho sé.
- Donem vida a molts éssers vius al bosc.
- Sí.
- Ens agrada la vida.
- Sí.
- Per això et va ajudar l’esperit del gran roure.
- Sí?
- Els arbres no estimem l’esperit fosc.
- Jo tampoc.
- Esperem molt de tu.
- No sé...
- Quan arribi el moment ho sabràs.

Quan arribi el moment. 

El noi va saber, doncs, que hi hauria un moment. Setmanes 
enrere, només de pensar en això li hauria fet venir basques 
de por. Ara, però, quelcom havia canviat. Un canvi que 
donava un altre sentit a tot el que passava al seu voltant. 

Al fons del seu cor renaixia, cada cop amb més ímpetu, una 
força que ell ja coneixia. La mateixa força interior que el 
sorprengué aquell dia sota la pluja quan va veure la noia en 
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perill. La força que havia de marcar l’òrbita de la nova ruta 
estel•lar del seu món.  

Recordà el consell que li donà el vell pi.

- Escolta el teu cor. Ell et traurà del pou on ets.

I el noi descobrí que l’amor era una força molt més poderosa 
que la por. Descobrí que el totpoderós amor torna valents a 
aquells que són covards. 

El nen s’adonà de l’enorme poder de l’amor.
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La vida pot romandre llargs anys latent al cor de la duríssima 
llavor, mentre la mort intenta desesperadament, una i 
una altra vegada, esborrar la seva continguda promesa de 
minúscul alè vital sense èxit. Les intenses gelades i les fortes 
sequeres s’alternen en els seus atacs sense triomf possible. 
La llavor espera pacient fins que un dia, quan arriba el 
moment, deixa brotar la força continguda en el seu interior 
i, fent-se cada vegada més gran i més forta, s’estira treballant 
ufanament a la recerca de llum, aixecant-se cap al sostre 
del bosc i regnant orgullosa per haver vençut la mort des 
d’abans de néixer.

El noi s’aferrà a un únic pensament. Si ell era prou fort per no 
tenir por, l’esperit fosc esdevindria un ésser dèbil i no podria 
fer mal a ningú. La força del nen seria la feblesa del monstre. 
Hauria d’aprendre a controlar les seves pors, a refugiar els 
seus pensaments en la silenciosa mirada d’ella i en el record 
constant de la seva presència serena. Hauria d’aprendre a 
fer servir els seus sentiments per construir, al seu delicat 
cor, un castell d’altes torres i defenses emmurallades que el 
protegissin i foragitessin les seves pors. Hauria d’aprendre a 
viure de manera diferent.

Tanmateix, en la tornada a les sessions d’equinoteràpia, 
quelcom s’havia trencat en la seva relació amb el cavall. 
L’animal ensumava les pors i els nervis del noi, que se li 
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encomanaven, i el bloquejaven a l’hora de fer els exercicis. 

Dies de recular en el temps, com al principi de les seves 
classes quan no sabia com comunicar-se amb el cavall. Dies 
estèrils d’una temporada difícil a l’hípica, on res no sortia 
bé.

- Vaja, sembla que des del dia de la pluja li has tornat a 
agafar por al cavall.
- No... És que ara em costa...
- Escolta, els cavalls es van espantar una mica per la pluja 
i els trons, però en cap moment no us volien fer mal. Ara 
no plou i no t’has d’amoïnar per res. Fa un dia meravellós 
amb un sol radiant! Sí o no?
- Sí...
- Doncs va, anem a passar-nos-ho bé! D’acord?
- D’acord.
- Ensenya-li que gran pots arribar a ser! Som- hi!

El monitor cregué reconèixer clarament la por del petit per 
tornar a viure un episodi com el del dia de la pluja. 

Sempre havia estat igual. La seva discapacitat feia que 
tothom cregués saber sempre el que ell pensava i per què 
feia cada cosa en tot moment. Com si fos un petit animaló 
de laboratori en observació permanent i monitoritzat a 
tothora en pantalla pública per a tots els públics. Des de 
ben petit havia viscut envoltat d’explicacions detallades i 
minucioses del perquè de tot el que deia i feia. La majoria 
de les vegades, però, no era com els altres pensaven. I en 
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aquesta ocasió, només un arbre podria saber la veritat del 
perquè de tot plegat. Però els arbres no ho dirien a ningú.

I ell tampoc.

Amb molta paciència, treballant de nou exercicis ben 
senzills, aconseguiren que, poc a poc, la confiança en els 
animals fos novament present i la normalitat tornés a les 
sessions de treball.

El noi aprengué a tornar a estar totalment pendent dels 
seus exercicis en les llargues sessions, sense mirar de reüll 
l’espessor del bosc que els envoltava. Tornar a sentir el cavall 
sota el seu cos com una perllongació d’ell mateix sense 
pensar en res més. Sentir el cor de l’animal viu i bategant, 
com un aliat en la seva extraordinària lluita interior, que 
ningú no coneixia. 

Ningú, tret dels centenaris arbres, que es tornaren a sentir 
orgullosos del seu petit amic en veure que el seu esperit 
aixecava novament el cap i continuava lluitant per seguir 
endavant. 

Aquells dies, les pistes s’ompliren de gent nova i de cavalls 
nous. Aviat arribaria l’època de les competicions i els 
diferents grups omplien tothora els espais en el intensos 
entrenaments de pretemporada. El monitor anava amunt i 
avall intentant coordinar totes les activitats alhora. El temps 
de les sessions amb ell s’havia escurçat i el noi i la noia tenien 
més estona per estar junts, tots dos sols, amb els cavalls.
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- Va, aneu vosaltres mateixos a desensellar i a rentar els 
cavalls. Ja n’hi ha prou per avui. D’acord?
- D’acord.

Tots dos baixaren dels cavalls per portar les selles al 
magatzem. Fer coses a soles amb la noia era el millor del dia. 
Caminaven junts en absolut silenci, sense ni tan sols mirar-
se, però el noi tenia la sensació que ella era tan feliç com ell, 
senzillament compartint aquells moments. 

Cavalcar junts, caminar junts, esperar el monitor junts, 
respirar junts, existir junts.

- Eh! Tarat, és veritat que vas matar l’altre tarat?

No havien vist entrar els altres nois que els havien seguit 
al magatzem. Quatre nois grans que ell no coneixia, havien 
entrat just al darrera d’ells i bloquejaven la porta. No havia 
vist mai les seves cares, però coneixia les expressions dels 
seus rostres. Les havia vist moltes altres vegades en altres 
cares. Tornava a viure una història ja viscuda moltes altres 
vegades. La tensió s’apoderà de tots els músculs del seu cos. 
Els nervis afloraren a flor de pell. 

- Diuen que vas tirar al xaval hiperactiu barranc avall. És 
veritat?
- No.
- Però diuen que tu el vas matar, no?
- Jo no el vaig matar.
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Va escoltar les seves paraules com si les digués una altra 
persona. En un altre moment hauria callat. Com havia fet 
sempre al col•legi, a l’institut i en aquella mateixa hípica; 
deixant que es riguessin d’ell, deixant que l’agredissin 
físicament; guardant silenci, callant i segellant els seus llavis 
per por que tot fos encara pitjor. 

Però en aquell moment, no. Estava al costat d’ella i no podia 
permetre que li passés res. No podia ésser un covard un altre 
cop. La seva por alimentaria encara més l’esperit fosc. No 
més pors. No més silenci.

 

El més alt dels quatre nois s’acostà somrient.

- Doncs la policia diu que les teves petjades estaven a la 
vora del barranc, al costat de les del tarat nerviós mort.
- Jo no el vaig tirar.
- La policia diu que potser sí. Van estar aquí preguntant 
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a tothom.
- Jo no vaig fer res.
- Jo crec que sí. Tens pinta de perillós amb aquesta cara 
d’idiota.
- No sóc idiota.
- Éreu patètics. El grup de la punyetera pena. El tarat, 
l’hiperactiu i la muda. Quin és el pla ara? Tirar a la muda 
pel barranc? Tirar-nos a nosaltres?
- Ella no és muda.
- Ja, clar. I tu no ets un tarat, oi?
- No.
- Doncs sí, xaval. Ho portes escrit a la cara i ella és muda, 
perquè no diu res ni que la matin.
- Ella no és muda.
- Tu ets un tarat i ella és muda.
- Ella no és muda.
- Xaval, si jo dic que és muda, és que és muda!
- No.
- Ara sí que estàs ben fotut, tarat, a mi ningú no em diu 
mentider...
- Ella no és muda.
- Ja veuràs com sí. Mira!

A partir d’aquell moment, tot va succeí molt ràpidament. 
El noi alt va donar una puntada de peu a uns fems de cavall i 
aquests impactaren al pit de la noia. El nen no s’ho pensà i es 
llençà contra ell, furiós pel que acabava de fer. 

Ni tan sols no va arribar a tocar-lo. El noi alt li donà un fort 
cop de puny a l’estómac i el llençà directament a terra. Va 
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ser el senyal. Els quatre nois es llençaren alhora sobre ell i els 
cops i les puntades de peu se succeïren violentament. Una i 
una altra vegada. Bogeria violenta i salvatge. La sang del noi 
esquitxava el terra, embrutava la seva roba i li enterbolia la 
mirada. 

L’immens dolor físic que sentia era intens i punyent, però no 
aconseguia ocultar la vergonya i la impotència de no poder 
ajudar la noia.

Ella assistia a l’escena com si no hi fos. En un racó observava, 
aparentment tranquil•la, la brutal agressió que estava tenint 
lloc al seu davant. Com si res no passés, el seu cos era 
allà, però la seva ment havia desconnectat, com passatgera 
involuntària d’un misteriós viatge astral. Com si el noi que 
estava a terra, dolorosament banyat en la seva pròpia sang, 
víctima innocent del salvatge atac, fos invisible.

El nen notava com perdia el sentit sota la pluja de cops i 
queia desmaiat a terra com un ninot trencat. Escoltà les 
passes ràpides dels quatre nois fugint del magatzem mentre 
desconnectava el seu cervell i els seus ulls es tancaven. La 
seva ànima queia en la profunda foscor on l’havia enviat el 
dolor intens que embolicava tot el seu cos, com una punyent 
teranyina incandescent que cremés la pell i deixés penetrar 
un dolorosíssim verí per tots els seus músculs.

Dalt del turó, el gran roure va perdre sobtadament unes 
quantes fulles que el vent s’endugué lluny, ràpidament. Hom 
diria que si els arbres poguessin estar tristos, el roure era, en 
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aquell moment, un arbre ben trist. Els ocells que reposaven 
a les seves branques, guardaren un prudent silenci en senyal 
de respecte per la tristor del colós. El silenci s’encomanà 
als altres ocells del turó. Després, el silenci s’encomanà als 
altres ocells dels turons dels voltants. Finalment, el silenci 
s’encomanà als altres ocells de tot el bosc. 

Va ser el primer vespre en què els ocells no acomiadaren 
el sol. El primer vespre que els ocells guardaren un absolut 
silenci i tot el bosc es trobà ben incòmode davant d’aquell 
significatiu mutisme. 

El sol mateix no estava gaire convençut que fos hora 
de marxar i només la insistent presència de la lluna el va 
convèncer que era moment d’anar a lluir a un altre lloc.
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La salvatge mutilació era en realitat una porta d’emergència 
oberta per a la fugida d’una mort segura. La petita sargantana 
grisa havia deixat la seva cua enrere, per tal de  distreure la 
imponent serp de color coure que l’havia atacat llançant-
se sobtadament des del tronc on havia estat aguaitant. 
L’apèndix mutilat es girava i retorçava atrapat en la boca del 
gran rèptil, tot fent el seu paper més brillant en la dramàtica 
obra de teatre de la seva curta vida. Els darrers moviments 
sobtats anunciaren a la serp que la presa no era tal i que el 
petit rèptil estava sa i estalvi, amagat lluny d’allà. 

Els dies d’hospital del noi només serviren per tornar a 
obrir una nova crisi, més greu que mai, en la relació de la 
seva família. La confortable i luxosa habitació privada del 
centre hospitalari més car de la ciutat es convertí en refinat 
escenari de retrets i  acusacions mútues entre els seus pares. 
Les blanquíssimes parets quedaren impregnades, per sempre 
més, d’unes tristes ombres grises, escopides amb colpidora 
rancúnia i agre menyspreu. La fortor de l’odi esquitxà i 
embrutà totes les hores del dia, tots els dies de les setmanes, 
que el nen va estar allà.

La visita del policia a l’hospital encara va afegir molta més 
tensió a la ja prou difícil situació. Nova tanda de preguntes 
sense resposta. Negres interrogants flotant en una foscor 
en què ningú no aconseguia aportar la més mínima llum. 
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L’hermetisme i el mutisme del noi s’havien convertit en 
un mur impenetrable en què s’estavellaren terapeutes, 
psicòlegs, metges, educadors, policies i per descomptat, 
pares. 

Estirat al llit, immobilitzat per tal d’assegurar que les 
fractures es tanquessin i que les ferides del cos es guarissin 
correctament, el noi comprengué clarament dues coses: 
primer, que ell era, senzillament, un error greu en la vida 
dels seus pares I, segon, que no el deixarien tornar mai més 
a l’hípica.

El fet de veure’s ell mateix com res més que un problema 
constant per als seus pares no era cap novetat. Sempre 
havia cercat en un altre lloc l’estima que ni els seus pares 
ni ningú altre no li havien donat. Sempre s’havia sentit 
més estimat pels arbres que pels humans. Però en aquells 
moments, la situació era insostenible. Si abans havia estat 
condemnat a viure una vida que ell no volia viure, a partir 
d’aquell moment el condemnarien a viure en un fosc infern, 
de portes perpètuament tancades. Seria l’etern presoner 
de la trist garjola de panys segellats amb or que penjarien a 
l’abisme que el separava, per sempre més, dels seus pares.

El cap del nen, però, estava molt lluny dels complicadíssims 
plans que els seus pares poguessin tenir per al seu futur i el 
d’ells mateixos. Tot el dolor físic del seu cos, s’agermanà 
fervorosament amb l’enorme mal que feia temps que havia 
arrelat al seu  esperit. Sorprenentment, el rebuig i el mal 
que els altres li podien haver fet, li van fer redescobrir al seu 
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interior una determinació ferma que mai no hauria sospitat 
que podria tenir. 

Al començament de tot, els constants maltractaments del 
noi hiperactiu de l’hípica l’havien fet caure, paulatinament, 
en un estat de por continuada. Un patiment silenciós, una 
tensió malaltissa, que va créixer com una immensa bombolla 
farcida de malsons, fins que va esclatar brutalment al vespre 
de l’accident, tot descobrint un horror encara molt pitjor, 
cosa que va fer caure el nen en una trampa inimaginable per 
a la resta del món. 

Tanmateix, la brutal pallissa de què havia estat víctima a 
mans del noi alt i els altres, havia tingut l’efecte contrari. 
Plovia sobre mullat en un esperit que s’havia començat a 
endurir, tot blindant i enfortint la seva ànima. El feble fang 
havia començat a esdevenir impermeable roca dura. El petit 
batec de la seva minúscula flama interior era ara com un 
incendi que alimentava i feia créixer fermament, des de 
molt endins, la seva determinació. 

Ja li ho havia dit el vell pi. Un arbre, poques vegades 
s’equivoca.

Des de la finestra que hi havia al costat del seu llit, el nen 
podia veure les enormes branques d’una orgullosa alzina. 
El centenari arbre desbordava infinita ombra fresca que 
revinclava amb generositat per tota l’ala nord de l’hospital. 
L’enorme alzina pertanyia a una noble nissaga d’alzines sàvies 
i prudents, coneixedora de moltes històries i llegendes que 
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amenitzaren les avorrides jornades de convalescència del 
petit. L’arbre, per la seva banda, tenia curiositat de conèixer 
millor molts aspectes del pensament dels humans que no 
acabava d’entendre. Tots dos esdevingueren bons amics.

- No vull tornar a casa meva.
- No diguis aquestes coses.
- No vull tornar-hi més.
- Ets massa jove. 
- No sóc un nen petit.
- Necessites els teus pares.
- Els meus pares no m’entenen.
- Però els necessites.
- Jo no els necessito.
- Escolta, un arbre necessita sempre llum, aigua, aliment i aire, i 
treballem de valent  per aconseguir-ho. Tu necessites els teus pares 
per a tot això.
- Jo necessito altres coses.
- Com què?
- Vull estar amb ella.
- Mmm... L’amor... M’ho temia.
- Què?

L’arbre no va respondre. Tots dos van estar una estona en 
silenci. Una petita sargantana grisa s’enfilava àgilment per 
les branques de la vella alzina.

- Viuré al bosc, com un arbre.
- Però tu no ets un arbre, ets un humà.
- Jo parlo amb els arbres, sóc... diferent.
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- Què faries al fred hivern?
- Buscaria un refugi. 
- Els meus avantpassats van veure morir molts humans aquí, a 
l’hivern, quan la ciutat encara no existia i la plana era una 
arbreda densa i espessa com el bosc dels turons. 
- Els arbres del bosc m’ajudaran.
- Els altres humans et buscaran, ja ho van fer l’altra vegada.
- M’amagaré i no em trobaran mai.
- I la noia? Voldrà viure al bosc? Ella no parla amb els arbres...

Silenci. Llarg silenci. La noia que l’havia vist apallissat, 
incapaç de defensar-la. El noi sentia vergonya pel que havia 
passat. Què en pensaria ella, de tot plegat? Era la segona 
vegada que es veia en embolics per culpa d’ell. El record de 
la noia i de la necessitat de veure-la novament, de poder dir-
li que ho sentia molt, d’explicar-li que ell ho havia intentat 
de tot cor, el turmentà de nou. 

Mentre tant, la sargantana s’aturà en una branca, tot just al 
costat de la finestra del noi. El sol hi picava lleugerament i 
era un bon lloc per aguaitar.

- I l’esperit fosc? Ell segueix allà, al bosc, i saps que t’odia. 
- Ja no em fa tanta por...
- Això està molt bé. No li has de tenir por, ja t’ho va explicar 
el vell pi que hi ha al costat de casa teva. El pins són molt 
impulsius de vegades, però són bons arbres. 

L’alzina es quedà en silenci uns instants, tot recordant 
gloriosos moments del passat quan era més jove i vivia 
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envoltada de grans pins en l’extensa plana.

- I no tens por que li faci mal a ella?
- Parlaré amb el gran roure. 
- Creu-me, pel que fa als temes d’amor entre humans, els arbres 
en sabem ben poca cosa.
- Ell ja em va ajudar una vegada.
- Sí. Va ser molt generós, arriscant-se com ho va fer.
- És un arbre molt valent.
- Els arbres del bosc són éssers plens de coratge, és per això que 
l’esperit fosc no va gosar enfrontar-se a l’esperit del gran roure.
- Aniré a veure’l. Ell m’ajudarà.
- Tant de bo ho pugui fer, però les alzines som més velles que els 
roures i cap de nosaltres no sap res del vostre amor. Els humans 
sou ben complicats; feu coses molt estranyes. Encara no puc ni tan 
sols imaginar per què et van apallissar aquells nois de l‘hípica. 
Jo no us entenc.
- Jo tampoc no ho entenc...
- Per què sempre t’han agredit altres nois?
- No ho sé.
- Mmm... Els humans teniu una inexplicable tendència a ésser 
violents amb aquells que són diferents als altres. Això no ho he 
entès mai. 
- Jo tampoc.
- Els arbres hem estat sempre molt perjudicats per vosaltres. Què 
podríem esperar d’una espècie com la vostra... Si us agrediu així?
- Què?
- Que sou tan actius, tan violents, tan destructius... Que en realitat 
sou una plaga per a la resta d’éssers vius. La pitjor i més terrorífica 
plaga que nosaltres coneixem que hi ha hagut mai a la terra.
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- Suposo que sí...
- Un arbre mai no perjudica ningú sense motiu. Ens esforcem 
a créixer; intentem ésser el més forts possible; competim pels 
recursos naturals per sobreviure, però mai no fem mal a d’altres 
per caprici.
- Jo... Jo també entenc millor els arbres que els humans... 
- El pitjor de tot és sentir com n’estan, els altres humans, 
d’orgullosos de les seves grans obres... carreteres, túnels, ponts, 
ciutats... Totes aquestes coses horribles han costat la vida a molts 
éssers vius. Per què hi ha d’haver tants humans? On anireu a 
parar?
- No ho sé...
- Feu molta por...

El noi no va dir res més. Estava sorprès davant d’aquell 
descobriment. Mai no havia pensat que ell pogués fer por 
a ningú. Sempre havia ajudat els arbres; sempre els havia 
estimat, tanmateix, els arbres temien els de la seva espècie. 
Els arbres tenien por dels humans, com ell mateix. Quelcom, 
molt a dins seu, li feia sentir que era el moment de posar-se 
en marxa, de deixar-se guiar, tot escoltant el seu cor.

El nen va prendre una decisió ferma. No volia continuar vivint 
més amb els seus pares; no volia seguir essent, senzillament, un 
munt de problemes per a ningú, només volia estar amb ella, al 
bosc. No tenia por, seria valent per fer el que s’hagués de fer. No 
se sentia sol; els arbres l’ajudarien, com ho havien fet sempre. 

Mentre l’alzina explicava una antiga història sobre l’ancestral 
rivalitat entre els afables arbres de les planes i els esquerps 
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arbres dels boscos, el noi començà a pensar com s’ho faria, 
què podria fer per trobar una nova ruta en el seu món, un nou 
camí en el qual ell pogués caminar sense sentir-se estrany a 
cada pas, sense tenir por a cada moment. Una drecera al mig 
d’un bosc, ple de vida i llum, on caminar al costat d’ella.

La petita sargantana s’esmunyí ràpidament quan el sol, 
continuant el seu camí, va deixar d’escalfar la branca on 
s’estava. El petit rèptil sempre es movia seguint la llum 
del sol, com un actor es mou sota els focus en moviment 
a l’escenari. No li importava que tothom el veiés, no temia 
el risc d’estar exposat als predadors. Tenia molt clar que no 
volia viure amagant-se en la tristor de les ombres. Preferia 
viure orgullós, disposat a mutilar la seva cua, abans que viure 
covardament amagat de la llum de la vida. 
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Una angoixant, grisa, espessa i irrespirable boira caigué 
pesadament aquells dies sobre els turons. Com una taca d’oli 
que s’escampés agitada per les ones del mar, creixé i creixé 
inconteniblement, engolint la ciutat, com si se l’hagués 
empassat per un gegant fet de fum, afamat i ansiós per 
devorar tota la llum possible i deixar tot el món atrapat sota 
el feixuc pes de la trista cortina grisa que estengué arreu.

La densa grisor s’establí còmodament i romangué inamovible 
durant dies i dies. El dia que el noi marxà de l’hospital era 
tan gris com ho havia estat l’anterior, i l’anterior, i també 
l’anterior... exactament igual que els dies que havien 
precedit a aquests.  Caminava pel carrer envoltat de llums 
fantasmagòrics de comerços, cotxes i fanals, com si el sol 
també s’hagués escapat furtivament i fos negra nit en ple 
matí. 

Havia sortit per la porta principal, caminant tranquil•lament, 
sense que ningú no li digués res. La seva mare havia baixat a 
esmorzar a la cafeteria del centre; les visites de primera hora 
arribaven; els guàrdies de seguretat s’afanyaven a ajudar els 
despistats; els zeladors canviaven de torn; els malalts angoixats 
pels seus nous símptomes cridaven les infermeres, i els metges 
comentaven les novetats esdevingudes a la nit. Tot plegat, 
l’enorme hospital despertava de la ressaca nocturna, com cada 
dia, quan un nen va decidir que era el moment de marxar d’allà, 
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sense avisar ningú i sense que ningú no se n’adonés d’aquest fet. 

Tan sols una vella alzina, sàvia i prudent, sabia tot el que 
estava passant i ho explicà al vent, parlant molt baixet, 
xiuxiuejant-ho a cau d’orella, tal com s’expliquen els secrets 
importants. El vent, en forma de lleugera brisa i bufant molt 
suau a través de la densa boira, ho va anar explicant a tots 
aquells que ho volgueren escoltar.

El noi, caminant entre la boira, creuà carrers grans i amples, 
carrers petits i estrets, carrers plens de gent i arbres, carrers 
completament buits, avingudes llargues i il•luminades, 
carrerons foscos i curts, places rodones, places quadrades, 
carrers que feien pujada, carrers que feien baixada, carrers 
alegres plens de botigues, carrers tristos plens de pàrquings, 
atrafegats carrers de polígons industrials i tranquils carrers 
de barris residencials. Finalment veié una marquesina amb 
un panell ple d’etiquetes amb tot de noms, números i mapes. 
Havia trobat una parada d’autobús.

La informació de totes les línies, horaris, serveis, recorreguts, 
aturades i enllaços s’estenia, acuradament dissenyada i 
organitzada, al llarg de tota la marquesina. Era com un codi 
secret que estigués amablement disposat als ulls de tothom, 
però que només aquells dotats del do d’esbrinar el missatge 
ocult, podrien entendre. Ell, que sempre havia viatjat en 
els cotxes dels seus pares, no en sabia res, tret que era un 
servei públic a l’abast de qualsevol persona, ni, molt menys 
no sabia com s’ho feia la gent per anar als llocs en autobús. 
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Els enormes autobusos anunciaven l’arribada amb potents 
llums que apareixien espantant la boira i tornaven a submergir-
s’hi, sense aturar-se, tot ignorant el noi que, d’esquenes 
als enormes vehicles que circulaven contínuament, seguia 
llegint els inacabables noms del panell, intentant trobar 
alguna indicació que l’ajudés a esbrinar l’autobús que hauria 
de prendre.

Mitja hora més tard, quan la noia dels auriculars va aparèixer 
a la parada, el noi seguia dret davant del panell informatiu, 
completament immòbil, conscient que ell sol seria incapaç 
de trobar l’autobús que buscava, però sense cap altre recurs 
que esperar. Fins aquell moment, quan es presentava un 
problema, ell es limitava a esperar que algú li solucionés 
la qüestió. Però ja n’hi havia prou. Havia pres la decisió 
d’actuar i tenir la iniciativa que mai abans no havia tingut. 
Havia abandonat l’hospital, havia trobat la parada d’autobús 
i hauria de parlar amb aquella noia. Mai abans no havia parlat 
amb un desconegut, sempre ho feia quan els coneixia prou 
com per fer-ho. Tanmateix, en aquells moments tot era ben 
diferent i ell també se sentia com si fos una altra persona, 
diferent del nen tímid i encongit que havia estat durant tota 
la vida.

- Quin és l’autobús que va a l’hípica?
- Què?

La noia es va treure un dels auriculars, tot deixant sentir un 
discret brunzit musical, per tal de poder escoltar el que el 
noi havia dit.- Quin és l’autobús que va a l’hípica?

EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES



- A l’hípica? A quina hípica?
- No ho sé...
- Vols dir un lloc amb cavalls?
- Sí.
- No recordo cap parada que porti un nom així.

Ella s’afanyà ràpidament a escorcollar visualment tot 
l’immens panell informatiu que el noi havia estat intentant 
desxifrar, infructuosament, durant una bona estona. En 
breus moments, la noia acabà el seu examen.

- No. No n’hi ha cap. Saps el nom de l’hípica?
- No.
- Bé... Jo només en sé d’una. Suposo que ha de ser la 
mateixa que busques, no crec que n’hi hagi gaires més.
- Suposo... L’autobús que jo he vist que hi va és groc.
- És el que jo agafo. Ja sé on vols dir. Vine amb mi, és la 
darrera parada del meu autobús. 
- D’acord.

Van estar una estona esperant junts l’autobús, en silenci 
absolut. La noia es tornà a posar els auriculars i el brunzit 
musical va quedar novament esmorteït, alhora que es 
barrejava amb el xiular del vent i, discretament, els 
acompanyà mentre s’esperaven.

L’enorme autobús s’aturà, diligent, tot obeint la indicació 
de la mà estesa de la noia, i les portes s’obriren amablement. 
Ella portava un títol de transport a la mà. Ell no duia res.
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- No portes la targeta?
- Quina targeta?
- La del bus.
- No.
- Però... Si tu deus tenir targeta de bus gratis. La gent 
amb síndrome de Down, discapacitats i tal, no pagueu, 
oi?
- No ho sé.
- Tampoc no tens diners per pagar el bitllet, oi?
- No.
- Nen, vas molt perdut, em sembla. Passa, ja et pico jo 
el viatge.
- D’acord.

Una mica avergonyit, el noi s’assegué al fons de l’autobús 
i no digué res més durant tot el trajecte. La noia s’assegué 
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a les files del davant del solitari vehicle. L’autobús, amb els 
seus dos únics passatgers i el conductor, s’endinsà veloç en 
la boira i aviat els carrers del centre de la ciutat deixaren pas 
a carrers més amples, a zones residencials i, després, a zones 
amb grans àrees d’arbredes que s’endevinaven amagades 
entre la boira.

Després d’una estona, la noia s’acostà fins on era ell i es 
tragué, novament, un dels auriculars.

- Jo baixo a la propera. Després que jo baixi, la següent 
parada és la teva. D’acord?
- Sí.
- Mmm... Escolta, no et deus haver perdut, oi?
- No.
- T’espera algú allà, a l’hípica que dius?
- Sí.
- Segur?
- Sí.
- És molt estrany que vulguis agafar un autobús, sense 
saber quin és i que no portis targeta, ni diners, ni res. 
- Ja. Però és que haig d’anar a veure una noia a l’hípica.
- Bé, doncs, et queda només una parada. Ara li diré al 
conductor que vols baixar a la propera perquè no s’oblidi 
de parar allà. Si no hi ha ningú a la parada i no demanes 
que parin, no paren.
- D’acord.
- Adéu.
- Adéu.
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Novament, la noia es posà els auriculars i desfilà àgilment 
pel passadís, agafant-se amb molta habilitat als respatllers 
dels seients, per tal de no caure en alguna de les etzibades i 
sotracs que l’autobús anava patint en la seva marxa per la vella 
i malmesa carretera per on avançaven en aquell moment.

- Escolta...

En sentir la veu d’ell, la noia es girà i es tragué ràpidament 
l’auricular.

- Què?
- Gràcies.
- Ah... De res. Adéu.
- Adéu.

I la noia baixà de seguida, mentre desapareixia per les 
portes obertes de l’autobús, que reprengué de nou la seva 
marxa per l’accidentada carretera. La imatge de la noia es 
va perdre, gairebé a l’instant, submergida en la boira que 
només deixava veure els llums dels fanals i les siluetes de les 
cases que hi havia a banda i banda de la carretera.

El nen s’arraulí al seu seient i es reconfortà tot pensant que 
les coses estaven sortint com ell les havia pensat. Aviat seria 
a l’hípica i veuria la noia, perquè ell així ho havia desitjat. 
Controlava la seva vida i ningú no li havia dit com ho havia de 
fer. Un sentiment de felicitat l’ennuegava i es començà a sentir 
estranyament fort. Tornar a ser prop del bosc el féu descobrir 
una nova sensació de poder que mai abans no havia sentit.
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L’arbreda però, estava molt canviada. Els arbres havien 
començat a perdre algunes fulles, tot anticipant la imminent 
arribada de la tardor. Entre la grisor del paisatge boirós, des 
de l’enorme finestral de l’autobús, el nen veié un grup de 
lluers que s’estaven a les branques mig despullades d’alguns 
arbres, desorientats per tants dies de boira. Els petits ocells 
esperaven pacientment, molt quiets, la tornada de la llum i 
del sol per poder recuperar el seu to vital i tornar a alegrar 
el bosc amb els seus cants i revolades.

La boira s’havia endut la llum i havia deixat el bosc sencer 
esmorteït i trist, com si la nit s’hagués oblidat de deixar 
pas al dia, i tots els éssers vius dels turons vivien un temps 
afligit, apagat i estrany, ple de foscors inesperades.

La densa grisor havia estès arreu la lúgubre nostàlgia de 
l’estiu que ja agonitzava, com un sever avís de la proximitat 
del rigorós i obscur hivern.
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El nen s’adonà immediatament que quelcom no anava bé, 
tan bon punt va baixar de l’autobús. 

Des de lluny, podia percebre clarament la por de la jove olivera 
que hi havia al costat de l’entrada de l’hípica. Habitualment, 
era un arbre alegre i extravertit, però, en aquell moment, 
estava totalment terroritzada. Hom diria que, si els arbres 
poguessin tremolar, aquella olivera tremolava de dalt a baix. 
La filera de pollancres que custodiaven l’accés a les quadres 
vibrava igualment de pur terror i el vent s’enduia, a través 
de la densa grisor que envoltava les pistes, la sinistra por dels 
arbres propers del bosc. Una por intensa i fosca que inquietà 
profundament el noi. 

L’olivera s’alegrà enormement de veure el seu petit amic.

- Sort que ets aquí! No vagis al bosc! Ha estat ell! Un altre 
cop!!
- Què?
- Els nois perduts... Ell!! Ha estat ell!!!
- Quins nois perduts?
- No ho saps?
- No. Què?
- Hi ha un grup de nois perdut al bosc. Tothom els busca. Hi ha 
molt d’enrenou per aquí, des d’ahir.
- Però... Qui són? Qui s’ha perdut?
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- Són aquells quatre nois que et van pegar aquell dia al 
magatzem. Van sortir al matí amb els cavalls i no van tornar. La 
boira se’ls va empassar...
- I... s’han topat amb l’esperit fosc?
- Ha estat ell. Ell ho ha manegat tot. Va espantar els seus cavalls 
i els va forçar a continuar a peu... Els va desorientar i els va fer 
anar cap als penya-segats.

El nen tornà a tenir la mateixa sensació d’ansietat que sentí 
el dia que va morir el noi hiperactiu al bosc. La mateixa 
boira. El mateix bosc. Els cavalls terroritzats. I l’esperit fosc.

- Els ha... matat?

L’arbre guardà silenci.

- Els ha matat?

El noi s’acostà a l’olivera i posà la mà sobre l’escorça de l’arbre.

- Els ha matat, veritat?
- Ell els va enfonsar en la grisor, va enterbolir els seus caps i els 
va fer anar cap al precipici. 
- I...?
- Han caigut al fons del barranc. 
- Són tots morts?
- Només queda ella viva, al bosc.

Una fiblada intensa i dolorosíssima s’agafà al seu cor i regirà 
sobtadament tot el seu ésser, des de les més recòndites 
profunditats del seu esperit. 
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Ella. Sola. Al bosc.

- Ella? Qui?
- La noia que no parla.
- Però... Què feia ella al bosc amb ells?
- Es volien riure d’ella. Ho tenien tot planejat. 
- Què tenien planejat? No ho entenc...
- La noia va venir com cada dia a la seva sessió d’equinoteràpia. 
Mentre el pare d’ella parlava amb el monitor, els nois la van 
portar al bosc amb els cavalls per burlar-se’n i deixar-la perduda 
en la boira. No coneixien el poder de l’esperit fosc. No sabien res 
del poder que la densa grisor pot donar al senyor fosc.
- On és ella ara? Com està?
- Ella... Ella està amb els cavalls...
- Però... Com...?
- Quan es van perdre tots de debò i els cavalls es negaren a 
avançar, els nois es van desesperar i van abandonar-la a ella 
i als cavalls. Caminaren els quatre sols pensant que anaven en 
direcció de tornada cap aquí. Ni tan sols es preocuparen d’ella. 
La noia no es va moure del costat dels cavalls. Quan va caure la 
nit, es va quedar adormida amb ells.

La pregunta no acabava d’atrevir-se a sortir dels llavis del 
noi. Estava amagada a la cantonada més fràgil de la seva 
ànima i es negava a deixar-se anar, per por a obrir una porta 
massa sinistra per ser oberta. 

- Està... Però està bé? Ella està bé?
- Sí...
- On és ara?
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Silenci.

- On és ara?

El nen posà l’altra mà a l’escorça de l’arbre i mirà amunt, cap 
al dens fullam, com suplicant una resposta, una informació 
que en aquells moments necessitava tant com l’aire que 
entrava precipitadament als seus pulmons. Tant com la sang 
que fluïa a tota velocitat pel seu taquicàrdic cor. Necessitava 
veure-la i estar al seu costat. Necessitava arribar on era ella 
abans que no ho fes el sinistre àngel negre del bosc. 

Desesperadament, molt baixet, li suplicà com no ho havia 
fet mai.

- Sisplau...
- No hi vagis. És una trampa. Et matarà a tu també...T’està esperant.
- Sisplau...
- Ell ho ha manegat tot, ja t’ho he dit. Deixa que la trobin els 
que la busquen. Hi ha molts policies al bosc.
- Sisplau...
- No t’entenc... Els altres humans la trobaran com ja et van 
trobar a tu... Per què t’arrisques a trobar-te amb ell?
- Ara sóc més fort. 
- Ell és molt més poderós del que t’imagines. Més que ningú 
al bosc. L’immensíssima por dels quatre nois morts l’ha fet 
enormement poderós...
- Jo... Ara sóc diferent. Em sento diferent. També sóc 
fort. Ja no li tinc por.
- Et matarà... Et matarà... Segur que et matarà... Ho saps, oi? 
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- Els arbres del bosc m’ajudaran. Ja ho van fer... 
M’ajudaran... Ells no em deixaran...

Tot i els esforços que feia per no plorar, una llàgrima molt 
petita, lliscà per la galta del nen.

- Sisplau... Sisplau... Sisplau...

Tot i que no plovia en absolut, una gota d’aigua molt petita, 
lliscà per l’escorça de la jove olivera.

- Ella segueix allà, amb els cavalls... al peu del turó del roure 
que et va salvar. Al  final del camí dels esbarzers... 

Si els arbres poguessin plorar, aquella olivera semblava que 
plorés, desesperadament espantada, mentre el noi corria 
esverat cap a la quadra del seu cavall.
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De nou el bosc; de nou el galop desesperat; de nou la por. 

Aquesta vegada, però, no era una por descontrolada. No era 
un nen espantat i perdut a mans d’algú que li volia fer mal. 
Era algú que lluitava per salvar allò que més s’estimava. Algú 
que volia salvar l’única persona que donava sentit a la seva 
vida. La por de perdre-la, que ella fos la següent víctima del 
monstre, donava ales al seu valor, i això gairebé feia volar 
el seu cavall, que galopava i saltava desesperadament entre 
arbres, matolls i  esbarzers.

De sobte, els potents fars del tot terreny aparegueren, tot 
d’una, del no res. La boira s’esquerdà bruscament, deixant pas 
a l’enorme vehicle que es plantà, de cop, al davant del cavall 
del noi. L’animal, espantat, aturà la seva cursa desbocada i 
aixecà les potes i renillà de pànic davant la sobtada aparició. 
L’atrotinat vehicle, frenat violentament en sec, aturà la seva 
marxa relliscant perillosament sobre les pedres de la pista 
forestal fins que aconseguí aturar-se, topant aparatosament 
contra el tronc d’un enorme i vellíssim pollancre mig mort, 
que es doblegà, dolorosament, ferit sota l’impacte del pesat 
monstre mecànic.

La finestreta automàtica del vehicle s’abaixà ràpidament i 
l’agre rostre del policia aparegué al volant del vehicle.
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- Noi! No tinguis por. Espera un moment, només vull 
que parlem una estona.

Però el policia era una de les últimes persones amb qui el 
noi volia parlar en aquells moments. Els seus pares devien 
haver denunciat la seva desaparició de l’hospital i si se 
l’emportaven de tornada, res ni ningú no podria salvar 
la noia d’una mort segura. El nen s’afanyà a dominar i 
tranquil•litzar el seu cavall, tremendament aterrit per la 
brusca aparició i l’aparatós accident del vehicle en la cruïlla 
de les pistes.

- Seré molt breu, de veritat. Escolta, ara jo baixaré del 
cotxe i tu baixaràs del cavall, d’acord?

El noi no respongué. Nerviosament, sense deixar d’observar 
el policia, mirava de reüll tots els camins que s’obrien en 
la cruïlla, tot cercant el més estret i tancat per al vehicle. 
Cercava una drecera en la qual un cavall pogués deixar 
fàcilment enrere el potent cotxe. El temps jugava en contra 
i havia de prendre una decisió encertada i ràpida. 

- Ni se t’acudeixi fer el que estàs pensant! 

El policia havia tret una pistola i l’estava apuntant. Aquell 
policia havia endevinat el que ell estava pensant. Tota la 
seva vida havia estat igual, els altres havien pogut endevinar 
sempre el que faria ell en tot moment. Les seves idees sempre 
li arribaven quan els altres ja les havien analitzat, sospesat, 
avaluat i executat o rebutjat. Sempre arribaven tard.
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- Si haig de matar el teu cavall, no dubtis que ho faré. No 
en tinguis el més mínim dubte. No deixaré que tornis a 
escapolir-te. De cap manera.

El policia obrí la porta del vehicle i en va sortir lentament, 
va començar a caminar cap on era el noi, sense deixar, però, 
d’apuntar el cavall.

- Ara estem tu i jo sols. D’acord? Ara ens entendrem, oi? 
Hi ha unes quantes coses que m’has d’aclarir.

El policia s’acostava lentament cap a ell. El cor del nen tor-
nava a disparar-se. Notava que, de nou, s’apoderava d’ell 
la familiar sensació que tot se li escapava de les mans. Que 
tampoc no seria capaç de fer el que calia fer en aquell mo-
ment. Que no podia fer res per aturar el que veia que estava 
succeint i que ja semblava clar com acabaria. 

Com el dia que el noi hiperactiu, amb els seus cavalls lligats, 
els obligava a córrer pel bosc. Aquell dia, el nen també va 
desitjar que allò s’aturés, que l’altre noi els deixés en pau. 
Ho va desitjar intensament, desesperadament, amb un in-
tens desig nascut de la por, sorgit de molt endins del seu 
cor, del fons mateix del seu trist i feble esperit. I llavors va 
aparèixer la branca que va colpejar el noi hiperactiu i el va 
tirar del cavall. Una branca que uns segons abans no hi era.

Senzillament era una branca que el nen havia desitjat fervo-
rosament que hi fos.
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- Tu no vols explicar res, però jo ho sé tot, saps? Jo sé 
que tu vas llençar barranc avall l’altre noi, el xaval 
hiperactiu que va morir per aquí. He treballat en casos 
molt semblants a aquest i sempre és el mateix.

El noi va percebre l’agonia de l’arbre colpejat pel cotxe. 
Mirà uns metres més enllà, al darrera del policia, i veié el 
trist pollancre moribund. Un pobre tronc pelat, gairebé 
sense fulles, que havia quedat fatalment retorçat, amb l’arrel 
aixecada, com un vell gegant dolós, esbudellat al mig del 
bosc.

- Et pegava oi? Es devia burlar de tu i vas decidir que 
havies de donar-li una lliçó. Oi que sí? 
- Jo no vaig fer res.
- Sí, sí que ho vas fer. Jo ho sé. 

El policia continuava avançant molt lentament cap a ell.

- Baixa del cavall i en parlarem. Ara m’has de dir on són 
els nois que s’han perdut pel bosc. 
- Jo no ho sé.
- Sí, sí que ho saps. Tu ho saps tot. Quina casualitat, 
veritat? Cada cop que es perd algú en aquest bosc, tu hi 
ets pel mig. Què és el que passa?
- No ho sé.
- No ho saps? Tu no saps mai res. Jo t’ho diré. També els 
vols matar.
- No.
- Sí. Perquè també s’havien burlat de tu i, a més, van ser 
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ells els que et van pegar, oi que sí? Van ser ells, els de la 
pallissa que et va enviar a l’hospital. Jo mateix els vaig 
engrescar a fer-ho. Estava convençut que si et pegaven, ho 
confessaries tot, però ni així no vas deixar anar paraula.

El policia estava a molt pocs metres d’ell. 

- Ara ja saps per què et van pegar. Se’ls en va anar una 
mica massa la mà i ara tu et volies venjar, oi?
- No. 
- Però ni tu ni la muda no vàreu dir res de res.
- No és muda.
- Autista. Tant se val. No diu res, com tu. Però, saps què? 
Les sabatilles de la noia estaven tacades de la teva sang. 
Quan la trobem, puc acusar-la d’haver-te pegat ella. Què 
et sembla?
- Ella no va ser.
- Però jo puc dir que ella és la culpable. I la podem 
denunciar també, com al desgraciat aquest del monitor 
de l’hípica, per inútil, que deixa que apallissin a un pobre 
desgraciat com tu al seu negoci.
- Ells no hi tenen res a veure.

Un immens sentiment de ràbia s’apoderà de l’esperit del noi. 
Ràbia continguda que creixia en explosiva ebullició al seu 
cervell, amagant i soterrant tota la resta. Com un monstre 
rabiós que aparegués en escena, tot cercant una porta per on 
sortir i atacar. Com una bala de canó a punt de ser disparada, 
buscant un objectiu qualsevol al qual apuntar per destruir. El 
nen mirà fixament el vell pollancre.

EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES



De sobte, sentí el bondadós adéu de l’arbre, orgullós del seu 
sacrifici, alhora que el seu llastimós cruixit de mort es deixà 
sentir al bosc.

- Doncs confessa i digues què has fet ara amb els nois. 
També els vols llençar al barranc com a l’altre? Que et 
quedi molt clar que jo sé que tu ets un assassí. N’he vist 
molts i tu ets un d’ells. Sigui com sigui, aconseguiré 
tancar-te una bona temporada. No m’agrada gens la gent 
com tu. Em feu fàstic.

El nen, sobtadament, sentí molt clarament com li arribava 
la força de l’esperit de l’arbre que acabava de morir. Es va 
sentir inundat d’una força interior meravellosa que l’omplí 
de sensacions noves, com mai abans no havia imaginat que 
podria arribar a sentir. De cop i volta, va veure molt clar 
el que calia fer. Sabia exactament el que havia de fer i com 
ho havia de fer, sense que ningú no li hagués ensenyat abans 
com fer-ho.

El policia seguia avançant cap a ell, quan la densa cortina de 
boira gris, vomità sobtadament sobre seu l’enorme cadàver 
del vell tronc del pollancre. El tronc del pesat arbre deixà 
anar en la caiguda un inquietant lament mortal al mateix 
temps que una de les branques, en el seu estrepitós xoc contra 
el terra, colpejà el policia, que quedà estès, completament 
estabornit, al mig de la pista forestal.

Un inquietant silenci s’estengué ràpidament pels turons, 
com un trist senyal de dol per la mort del vell i noble arbre. 
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Com si la boira s’hagués entristit encara més i, a més de 
segrestar la llum, hagués robat inesperadament el so del fort 
batec del bosc viu, tot fent callar animals, plantes, fongs, 
rierols, torrents i, fins i tot, el més lleuger vent. Un silenci 
total i commovedor es féu a tot el bosc.

Al cap d’uns instants, a través de la densa cortina gris, només 
es deixava sentir el nerviós galop d’un cavall que corria 
desesperadament cap al turó del gran roure, al final del camí 
dels esbarzers.
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Els cinc animals havien estat en tot moment al seu costat. El 
poderós instint protector dels cavalls els havia convertit en 
el fervorós estol d’àngels protectors de la noia abandonada. 

Una estranya quietud, espessa i tensa, havia quedat 
feixugament impregnada en la inamovible boira, a peu del 
turó, des que els cavalls van aconseguir tranquil•litzar-se 
després del sobtat atac de pànic del dia abans. No es van 
calmar del tot fins poc després que els quatre nois els 
abandonessin. 

Aquell agitat vespre havia deixat pas a una obscuríssima 
nit, massa fosca, massa llarga i massa inquietant. Ni tan sols 
l’arribada de la trista i pobra llum emboirada de l’endemà 
no havia aconseguit esborrar del tot el mal record de 
l’horror dels cavalls del dia anterior. Els animals havien estat 
víctimes d’un atac de terror ràpid i inexplicable, un estrany 
fenomen que ella havia viscut amb anterioritat, el dia de la 
pluja al bosc amb el monitor i el noi, i que no aconseguia 
comprendre. 

Com tantes altres coses que no aconseguia acabar d’entendre 
del món que l’envoltava.

Igual que el seu company d’equinoteràpia, ella també 
tenia greus problemes de comunicació, relació, integració, 
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aprenentatge i desenvolupament de recursos propis per a 
qualsevol cosa. Igual que el nen, ella també havia crescut 
immersa en un món d’estimulacions primerenques, 
atencions psicopedagògiques,  disciplines logopèdiques 
diverses i teràpies de desenvolupament cognoscitiu intenses. 
Tal com li passava a ell, ella havia crescut en una llar on, 
malgrat tot, havia acabat essent simplement un incòmode 
problema per a tothom. Nova història de pares desbordats 
per una situació que no havien sabut afrontar i que va acabar 
generant un profund i tràgic abisme d’incomunicació entre 
ells; un precipici per on va lliscar violentament tota la 
càrrega de bones intencions que un dia els havia unit i que 
acabà esdevenint frontera de pas de trista separació i agra 
demanda de divorci, incloent-hi lamentable disputa per la 
custodia d’una filla que havia acabat pobrament convertida 
en simple moneda de canvi. 

De la mateixa manera que ell, ella s’estava fent gran, 
envoltada d’estranyesa, d’incomprensió i sense l’estima 
sincera de cap persona del seu entorn. Tots dos eren com 
dues petites arnes atrapades en un gran globus de llum, 
volant i revolant desesperadament, intentant trobar una 
sortida, sense ni tan sols mirar-se l’una a l’altra. Dos estels 
que vagaven errants per l’univers, sense galàxia pròpia, tot 
descrivint la mateixa òrbita, però equidistants a anys llum i 
sense cap possibilitat de trobar-se mai.

Tanmateix, a diferència d’ell, ella no es comunicava amb cap 
persona. Ella no compartia els seus pensaments amb ningú. 
Ella no exterioritzava mai res, ni era capaç de percebre del 
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tot bé allò que anava esdevenint al seu entorn. Havia viscut 
sempre reclosa i  incomunicada, com un nàufrag condemnat 
a viure abandonat en l’illa deserta del seu propi esperit. 
Les seves creixents angoixes estaven abocades a quedar-se 
llastimosament enganxades, per sempre més, en les espesses 
teranyines hermètiques de la seva memòria. Sense finestres 
de sortida, ni portes d’emergència, ni vàlvules d’alleujament 
cap a l’exterior. 

Els cavalls havien estat, des de ben petita, l’única presència 
viva del seu entorn amb què ella havia aconseguit establir una 
certa interacció voluntària. Sempre s’havia sentit molt atreta 
pels animals. En el seu món silenciós i tancat, la fascinació 
hipnòtica pel comportament de qualsevol animal proper va 
acabar essent pàgina oberta a les sessions d’equinoteràpia. 
Ella sola va aprendre a cercar i a trobar, en la profunda llum 
de la sincera mirada dels cavalls, una petita espurna màgica 
de complicitat. Una minusculíssima rosa dels vents que havia 
semblat que podria posar nord a l’orientació vital que tant 
li mancava i que reputadíssims especialistes de tota mena 
havien mirat de trobar arreu, sense cap resultat.

Suaument i discreta, una primera papallona va aparèixer 
voletejant despistada a l’entorn de la noia en el moment 
precís en què la boira semblà apartar-se, porugament, tot 
fugint d’un tímid raig de sol perdut que havia aconseguit 
esmunyir-se entre l’espessa nuvolada que seguia regnant 
fermament i poderosa al cel del bosc. A aquesta papallona 
la seguí una altra, i una altra, i encara una altra més. 
Al cap d’uns instants, la nena estava meravellada per la 
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presència inusitada d’un petit núvol encisador dels petits i 
alegres animalons. Papallones de tots els colors: groc viu, 
blau cel, blanc brillant, violeta suau, taronja intens, verd 
lluent, vermell violent i, fins i tot, tornassolades, dansaven 
alegrement al seu voltant, com convidant-la a sortir del 
trist i amarg embadaliment en què havia caigut després dels 
desgraciats esdeveniments viscuts.

Lentament, tímidament, la noia s’incorporà i donà un petit 
pas endavant. Com acceptant la invitació dels minúsculs 
lepidòpters de tornar a caminar i dansar amb ells, tot 
espantant les pors, foragitant les angoixes i oblidant tots 
els mals que poguessin aguaitar-la amagats a l’espessor que 
l’envoltava.

Poc a poc, ella començà a animar-se més i més, tot seguint 
les ràpides evolucions de les divertides bestioles i, quan el 
simpàtic núvol de papallones començà a pujar alegrement pel 
turó, la noia comprengué clarament que l’estaven convidant 
a seguir-les. Volàtil invitació cromàtica que ella entengué de 
forma tan precisa i entenedora com si s’haguessin expressat, 
tot parlant, en un misteriós idioma secret ancestral que ella 
acabava de descobrir que podia comprendre. Sense haver fet 
cap sessió d’aprenentatge. Sense haver planificat cap teràpia 
de estratègies de comunicació. Sense haver dissenyat cap pla 
educatiu especialment adaptat.

Quan la nena havia pujat uns metres, mirà cap al peu del 
turó i veié els cinc cavalls que la miraven fixament. En 
les mirades, va poder identificar un altre missatge. Va 
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comprendre que s’estaven acomiadant. Sorprenentment, 
per primera vegada, ella s’adonà que estava percebent els 
sentiments d’aquells animals, que podia sentir que ells 
trobaven que era el moment de marxar. Que allà on ella 
anava en aquell moment, no els esperaven.

 

Claredat inusitada. Intel•ligibilitat sobtada. Com si hagués 
estat la privilegiadíssima escollida per a la revelació d’un do 
secret. Va ser com l’inesperat despertar d’un llarg i inacabable 
malson, que havia començat moltíssim temps enrere, 
el mateix dia del seu naixement. Va ser com descobrir el 
veritable món que havia estat existint sempre al seu voltant 
i que havia estat amargament lluny del seu abast, soterrat a 
les insondables profunditats tèrboles i encapotades de la seva 
percepció. El seu cervell despertà, tot de cop, a un immens 
univers propi que l’havia estat esperant, latent, adormit, 
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en un racó oblidat, amagat i perdut. Un nou sentit que en 
aquell moment havia estat sobtadament revelat i exposat 
diàfanament a la llum dels seus ulls.

Persistents, les papallones la tornaren a convidar a continuar 
pujant. Podia captar la seva insistent demanda, gairebé 
suplicant, tot deixant clar que calia afanyar-se. Calia pujar el 
turó al més aviat possible. Calia anar de pressa.

I la noia s’afanyà ràpidament a seguir, ben intrigada i 
obedient, les gràcils revolades del núvol d’insectes. 

Un tímid raig de sol es va sentir enormement orgullós de ser 
el primer de poder posar llum a un moment tan important 
com aquell. La boira, obertament temorosa de la creixent 
llum, es replegà encara més i obrí pas lliure a la claror. Ben 
aviat molts altres rajos lliscaren ràpids per la petita obertura.

La llum il•luminà directament aleshores les acolorides 
ales de les papallones. El petit núvol es convertí en una 
meravellosa aura cromàtica iridiscent que evolucionava 
constantment al voltant de la noia, mentre aquesta l’anava 
seguint, entusiasmada amb el seu nou descobriment, tot 
avançant pel viarany que pujava turó amunt. 

Els núvols, admirats del que veien, es van fer a un costat i 
el sol s’engrandí encara més, il•luminant amb més força la 
pujada, tot revelant que dalt del cim, lluïa, orgullosament 
coronat d’un intens verd maragda, el roure més gran de tot 
l’immens bosc dels turons.
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Les hores que seguiren la marxa de les papallones, la noia 
romangué immòbil, al peu de l’enorme i acollidor roure. 
Quan els insectes s’enlairaren i desaparegueren sobtadament, 
ella s’hi assegué i s’hi quedà quieta, molt quieta, allà mateix 
on l’havien portat les papallones, com una antiquíssima 
estàtua de pedra que hagués estat sempre allà, tot confonent-
se mimèticament amb el rocam, en perfecte harmonia amb 
les grans roques sobre les quals revinclaven poderosament 
les arrels del gran arbre.

Asseguda a l’ombra del gran colós, envaïda d’una 
estranyíssima sensació de pau i absolutament fascinada pel 
seu nou estat sensitiu, aprengué a escoltar pausadament les 
noves veus que li arribaven d’arreu. Poc a poc aprengué, 
per si sola, a percebre el bosc viu que l’envoltava.  Era capaç 
de comprendre el nerviosisme del petit ratolí que corria 
per entre les roques tot cercant aliment, abans que no es 
fes massa tard i el mussol encetés la seva inexorable cacera 
diària. Podia entendre el petit pardal excitat per la tornada 
del sol, després de tants dies de fosca grisor. Captava, fins i 
tot, l’alegria de la petita sargantana, atrafegada a capturar 
algun insecte aprofitant la momentània aparició d’una 
escalfor que aviat tornaria a marxar.

De sobte s’adonà que el seu cavall havia marxat amb la petita 
cantimplora d’aigua i que feia moltes hores que no havia 
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menjat res. Estava assedegada i afamada. Començà a pensar 
que s’hauria de posar en marxa per buscar aigua i alguna 
cosa per menjar, quan va sentir un lleu cruixit en el rocam 
on seia. Primer va pensar que era algun altre petit animal, 
però el segon cruixit que li arribà sonà més com un sord 
gemec llastimós que sorgís del cor de la pròpia pedra. Molt 
lentament, una enorme arrel del roure es retorçà sobre una 
roca propera, tot escanyant-la, com una serp enorme ofega 
un indefens animaló. Els secs sorolls dels frecs de l’arrel 
en la ferotge abraçada, culminaren amb el crit esmolat de 
la imponent roca que s’esquerdà de dalt a baix, com una 
nou rebentada. Tot seguit, durant uns instants, un silenci 
expectant va fer que la respiració i els batecs del cor de la 
noia fossin l’únic soroll que se sentia al cim del turó.

Primer va ser una petita taca d’humitat. Després es deixaren 
veure minúscules gotetes, com de fresca rosada, que aviat 
deixaren l’esquerdada roca amarada de grans gotes i que, 
molt ràpidament, esdevingueren un petit rajolí d’aigua, 
que finalment acabà essent un raig gran i generós. En pocs 
moments, una font brollava alegrement al davant de la 
sorpresa nena, des de les entranyes mateixes de la terra del 
bosc fins a l’assolellada roca del cim del turó. 

Ella s’atansà, poc a poc, cap al providencial regal líquid i 
begué àvidament d’una aigua fresca, com mai abans no 
n’havia tastat cap. Milions de delicats matisos d’insipidesa, 
embolicats en impossible, però cristal•lí flaire inodor, que es 
fonien a la boca,  inundaven el seu esperit d’una sensació de 
vida i frescor que mai abans, ni tan sols no imaginava.
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La noia, aixecà el cap i mirà cap al gran arbre. No entenia 
com podia haver sorgit aquella providencial font, allà, tot just 
quan ella havia pensat en l’aigua. Sentí una intensa sensació 
d’estar vigilada i, alhora, protegida per algú que l’observava 
de ben a prop. La nena, començà a intuir una presència gran 
i poderosa vibrant al seu costat. Com si estigués amagada 
dins del mateix arbre. Com si el gegantí roure fos un guardià 
entenedor dels problemes d’ella. Esperit vetllador del seu 
bé. Àngel protector, de cabells de fulles verdes, sang de saba 
i cor de fusta.

En aquell instant, els esbarzers de l’altra banda de la rocalla 
es començaren a agitar suaument, tot i que no feia vent, i es 
deixà escoltar la fregadissa del fullam i el frec de les espinoses 
branques. Mentre la noia s’hi acostava, petits borrons 
s’agitaren a les puntes tendres dels punxeguts arbusts. 
Minúscules móres estaven sorgint i creixent ràpidament per 
tot arreu. Com un apetitós aliment regalat, ben a punt per 
satisfer i apaivagar la gana de la noia.

Ella prengué cuidadosament un d’aquells fruits i el tastà. 
De nou fou el sorprenent descobriment d’una sensació fins 
aleshores desconeguda. La móra, de delicada pell brillant, de 
color ben viu i de tendre consistència, tenia el sabor de mil 
fruites, banyades en un nèctar sublim d’infinites fragàncies 
exòtiques. Com una delicada joia del sabor, destil•lada en un 
misteriós alambí secret, ben amagat al cor del bosc i mai no 
mostrat a cap humà. 

Quan va haver satisfet plenament la seva gana, la noia tornà de 

EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES



nou, ben agraïda, al peu del roure. Un vell esquirol recorria 
curiós les branques del gran arbre, i la noia va percebre 
com l’animalet se sorprenia, tot pensant que ell havia estat 
temps abans en aquell cim i que aquell arbre no hi era. Una 
lleugera brisa removia lentament el fullam del colós i al cel, 
entre els núvols, el sol amenaçava de retirar-se a descansar, 
en qualsevol moment, esgotat de l’esforç d’haver tornat a 
treballar després de tants dies sense lluir. 

Guiada pel fort sentiment d’intensa harmonia en què 
es trobava immersa, instintivament, sense que s’hagués 
proposat fer-ho, un mot es va escapar distretament dels seus 
llavis, dit molt baixet, tot expressant clarament allò que el 
seu esperit sentia que havia de dir.

- Gràcies.

Va ser un soroll abrupte i difícil, però prou entenedor. Una 
sola paraula dita. Un immens abisme creuat. Un missatge 
clar, d’inesperada anunciació, en la mai abans no escoltada 
veu de la noia, que es deixà sentir per primera vegada, 
arribant a oïdes de tots aquells éssers vius que, sorpresos a 
dalt del turó, ho escoltaren.

Ella mateixa es va sorprendre enormement del que acabava 
de passar. Havia estat com escoltar la veu d’algun altre ésser 
amagat dins seu. S’adonà que, quelcom al seu interior, havia 
canviat profundament, sobtadament, en molt poques hores. 
En aquell moment, ella era una altra persona. Algú que 
acabava de néixer novament; encara més, sentia que per fi 
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havia nascut de veritat. Com si fins aleshores hagués estat 
vivint una vida que no era la seva. Com si, víctima d’un 
gravíssim error de planificació de les Moires, ella hagués 
estat habitant un espai i un temps equivocats. 

Una enorme porta, que sempre havia estat fermament 
tancada, s’acabava d’obrir de bat a bat. La incomunicació 
més absoluta en què havia viscut immersa fins aleshores 
estava deixant pas a una inabastable capacitat de percepció 
de tot brogit de vida existent al seu entorn i de donar 
resposta als estímuls que rebia, articulant-ho fins i tot en 
forma de missatge auditiu. Abans que amb els humans, havia 
après a comunicar-se amb la natura. El miracle que tants 
eminentíssims especialistes havien intentat obrar sense èxit, 
s’havia produït al cor del bosc. Els animals, els arbres, les 
plantes, els fongs, la font, el vent, la boirina, els núvols i el 
sol en foren els únics testimonis. 

Pletòrica d’alegria, intentant assumir la seva nova condició, 
esforçant-se en redescobrir qui era ella en realitat, es va 
estirar al terra, arrecerada en el càlid peu del gran arbre. Es va 
instal•lar còmodament acollida entre la suau molsa del tronc 
i els flonjos coixins d’herbes del terra, com maternalment 
ajaguda a l’acollidora cavitat del cor del colós. 

Sumida en els seus pensaments, sobre tot el que havia 
esdevingut en aquell meravellós dia, sobtadament, va 
distingir la llunyana figura del gos que lentament ascendia 
pel mateix caminet per on ella havia pujat hores abans.
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Tot incorporant-se, va mirar fixament l’animal, intentant 
percebre els seus sentiments.

Però no va captar res. Una aura de silenci absolut envoltava 
aquell animal. Pujava amb pas ferm i precís. Sense presses. 
Sense vacil•lacions. Sabia bé on havia d’anar. 

La noia, tot aixecant-se, s’esforçà més a mirar d’endevinar 
l’estat d’ànim de l’animal que es dirigia decidit cap a ella.

Res.

Només quan estava a pocs metres d’ella, la noia va descobrir 
que no era un gos.

Es va adonar que era un enorme i sinistre llop, al mateix 
temps que descobria, horroritzada, l’espantosa i temible 
aura fosca que emanava dels seus abismals ulls.
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La llum del dia va deixar pas a una fosca nit sense lluna que 
va estendre tota la seva negror implacable arreu del bosc. 
Tot s’ocultà sota una espessa capa de foscor tan obscura 
com la de la nit de la mort del noi hiperactiu. Novament les 
tenebres van proclamar el seu imperi, gairebé absolut.

Només una misteriosa llum vermella es podia percebre a 
dalt del turó del gran roure. Com si l’univers sencer s’hagués 
guardat en suspensió, preservat en un lloc hermèticament 
tancat, secret i apartat, i només s’entreveiés el cim del turó 
com part d’una realitat menor escapçada. Com si totes les 
coses existents haguessin estat salvaguardades, en un refugi 
ocult, per tal que cap ésser viu no pogués veure el que aquella 
nit era a punt de succeir. Per si el que hagués de passar fos 
massa espantós per poder ésser vist i recordat mai per ningú. 

Aquella inquietant llum només confirmava el que el noi ja 
intuïa. Ell sabia que alguna cosa terrible estava tenint lloc 
allà dalt. Feia una estona llarga que percebia l’inquietant 
silenci del bosc, insistent i esgarrifós, esglaiant el seu cor. 
Malgrat els esforços que feia per contenir la por, aquesta 
lluitava aferrissadament per sortir de la insegura garjola 
en què estava reclosa i poder dominar tots els sentits del 
nen. Una por que, sobtadament, en arribar al peu del turó, 
s’encomanà violentament al seu esgotat cavall.  
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Feia hores que corrien per les oblidades rutes del gran bosc i 
l’animal no havia mostrat cap símptoma de cansament. Havia 
arribat tan lluny com havia pogut, però en aquell moment, 
quan el cavall es va quedar clavat a terra, renillant atemorit, 
aixecant potes i esbufegant horroritzat, tots dos sabien bé el 
que estava passant.

Aquell que esperava dalt del cim havia estès, únicament amb 
la seva sinistra presència, una ferma frontera invisible al seu 
voltant. Pas barrat que no es deixava veure, però que els 
animals podien percebre clarament. Barrera construïda amb 
maons massissos de terror, indestructible ciment d’horror, 
intocable filferro roent i punxegudes pues, fetes de pànic.

El noi va baixar ràpidament del cavall i enfilà nerviosament 
el caminet de pujada cap al cim del turó, tot corrent 
desesperadament. Novament corria, en plena foscor, pel mig 
del bosc. De nou, aquell que l’esperava a dalt podia ensumar 
la seva por, que era cada cop més evident. Una altra vegada, 
el nen sentia com tot el seu món d’il•lusions s’ensorrava 
al seu voltant. Notava, amb dramàtica evidència, que seria 
incapaç de defensar el seu minúscul espai a l’univers. Sabia 
que quan arribés a dalt seria novament un simple titella, 
feble i covard, a l’espera de l’ajut d’algú altre que reconduís 
la situació. Com la nit en què el gran roure el va salvar d’una 
horrible mort. 

Però mai no s’hauria atrevit a imaginar el que estava succeint 
dalt del turó.
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Si la por més profunda i primitiva es pogués pintar, es 
pintaria de vermell sang i de negre mort. Vermell com el 
foc sorgit del fons de l’avern infinit que cremava la pell del 
monstruós llop que va descobrir el nen en arribar al cim. 
Vermella quimera ardent, orgullosament dreta, com una 
nova i poderosa materialització salvatge de l’esperit fosc 
del bosc. Vermell com la de l’esmolada llum que brollava 
dels ulls de la bèstia. Negre com la fosquíssima ànima del 
monstre, dibuixada al cor del foc. Malson infernal sorgit 
directament de l’obscur regne d’un Hades maleït i oblidat 
en aquell racó del bosc dels turons.  

I tot d’una, descobrí la gegantina cabellera del noble roure, 
mortalment envoltada de flames assassines. Les grans i 
poderoses branques, salvatgement embolicades en criminals 
flamarades implacables, executores de la delicada saba vital 
del tità, com roents vampirs àvidament assedegats de líquid 
vital. Mort flamígera, violenta i  brutalment acarnissada amb 
l’antiquíssim i poderós gran esperit del roure,  miserablement 
condemnat a ser executat en horrible i dolorosa foguera. 

I la noia.

Com un indefens i petit animal espantat, tremolant, encongit 
als peus de l’arbre agonitzant, mirant fixament el somrient 
monstre. Observant hipnotitzada el flamíger botxí. Assistint 
impotent a l’arribada de la seva pròpia execució sense 
més recurs que el de quedar-se paralitzada, terriblement 
espantada. 
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Sense més esperança que la d’esperar que algú altre 
aparegués i la despertés d’aquell incomprensible malson 
devastador que l’havia convertit en presonera. Terroritzada, 
amb les cames petrificades, tot pregant que uns déus justos, 
totpoderosos i omnipresents apaguessin aquell foc espantós 
i enviessin aquell ésser d’un altre món de tornada a l’abisme 
d’on havia sorgit. Que l’àngel protector que li havia enviat 
l’aigua i l’aliment, exterminés, ara, aquella abominació i ella 
pogués marxar d’allà i fugir molt lluny. Fugir i córrer, córrer 
i córrer, sense aturar-se mai més, fins que trobés el seu lloc 
en un univers nou, ple d’animals amables amb els quals 
comunicar-se, sense bèsties infernals. Lluny d’aquells ulls 
vermells i malèfics, que semblaven il•luminats per milers 
d’ànimes horriblement condemnades per tota l’eternitat a 
ser presoneres de l’esperit fosc del monstre.
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- NOO!

El salvatge crit d’impotència del noi la tragué sobtadament 
de l’embolcall paralitzador en què estava dramàticament 
reclosa. Trencà la closca de l’infernal ou d’horror que s’havia 
format al seu voltant i l’alliberà de l’angoixant capoll de pors 
en què estava empresonada. L’atemorida noia reaccionà 
com un esperit alliberat. El seu organisme respongué de 
forma immediata, a l’instant, com mai abans no ho havia fet, 
corrent cap a ell. Cap a un noi tan sorprès de veure la ràpida 
reacció d’ella com d’escoltar els seus sanglots.

Tots dos s’abraçaren amb desesperació, cercant refugi 
l’un als braços de l’altre. Desitjant fondre els seus cossos, 
tot volent formar una nova matèria que aparegués a anys 
llum d’aquell cim on semblaven abocats a morir a mans del 
monstre més horrible que mai no haguessin pogut imaginar.

- A la fi, ja hi som tots.

El cos sencer de la noia tremolà sobresaltat en escoltar 
l’espantosa veu del llop. La bèstia somrigué encara més, 
observant els dos nois abraçats, tremolant de por. Ensumava 
el seu terror absolut, fruïa apassionadament de tot el que 
estava passant, adelitant-se en la perfecció del moment 
sublim que estava vivint, fent-se més i més poderós amb la 
immensa por d’ells.

- Ha arribat el moment definitiu. El moment de tornar-
ho a posar tot en ordre. Un ordre imprescindible que mai 
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no s’havia d’haver trencat. 

Va fer una llarga pausa, per tal de seguir estudiant atentament 
la reacció a les seves paraules en tots aquells que escoltaven. 
Només el crepitar de les flames que asfixiaven l’arbre i 
l’accelerada respiració i el ràpid batec dels cors dels dos 
nens se sentien al cim. 

- Ho reprendrem tot en el punt en què va quedar aquella 
nit que es va produir la repulsiva i vergonyosa rebel•lió 
que va evitar la meva justa actuació. Ara el covard roure, 
fals i traïdor, no et podrà salvar. Ja no pot fer res per 
tornar a dubtar de l’ordre inqüestionable que ha de 
regnar al bosc i del qual jo sóc el més fidel garant.

El monstre es girà i cridà, exultant i pletòric, dirigint-se al 
mar d’arbres que s’estenia als peus del turó:

- Gràcies a mi l’ordre i la seguretat tornaran al bosc. Jo 
us he protegit sempre dels humans i ho tornaré a fer. 
Però ningú no ha de qüestionar mai més el meu poder, 
així tornareu a estar fora de perill per sempre més. El 
regne dels arbres tornarà a ésser un regne poderós, que 
els humans no s’atreviran a atacar. No hi haurà més arbres 
morts per les seves torturadores mans, en la terra que 
nosaltres coneixem. 

Fanàticament entusiasmat amb el seu propi discurs, milers 
de vegades assajat, girà la vermella buidor de la seva mirada 
cap als dos aterrits nens. La bèstia estava delectant-se en la 
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seva acurada actuació, fent tal i com havia imaginat que faria 
cada gest, gaudint sense límits de la seva saborosa venjança, 
tot enfilat al faristol del poder absolut. El monstre assaboria 
victoriós l’anunci que seria el senyor suprem del seu regne 
per a la resta dels temps infinits que vinguessin. Que seria 
el suprem àngel fosc, executor d’inacabable glòria obscura, 
per sempre més.

- Avui executarem no només el miserable arbre traïdor 
que havia insultat execrablement la sagrada llei primera 
del nostre regne: també executarem aquests dos nens. 
Són dos humans que semblen inofensius, però són dos 
monstres. Dos éssers abominables que qüestionen, 
amb la seva repulsiva presència, la rectitud dels nostres 
principis, que són salvaguarda única del nostre món. 
Dues quimeres que omplen de mentides i embruten la 
ment pura d’arbres i animals. Traïdors de la seva pròpia 
raça i que, sense cap mena d’escrúpol, pretenien acabar 
amb tots nosaltres. 

El monstre va fer una nova i estudiada pausa, mentre 
s’atansava, lenta i amenaçadorament, als nois.

- Que l‘horrible i dolorosa mort dels tres serveixi d’avís 
a totes les futures generacions d’éssers vius del nostre 
regne immortal. Que el seu càstig...
- CALLA!

El crit de l’agònic gran roure sorprengué el món sencer. 
Sonà com una impossible presència ressuscitada i retornada 
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de la mort per dictar sentencia pòstuma amb el seu missatge 
inequívoc. La vermella negror s’esquerdà abruptament 
i, fins i tot, les flames executores semblaren aturar el seu 
macabre ball de mort, per tal de poder escoltar atentament 
el que l’arbre hagués de dir.

- Els arbres som grans emissors de vida, no de mort.

L’arbre parlava amb gran esforç. Era ben evident que les 
seves forces l’abandonaven definitivament, però la seva veu 
se sentia clarament i ferma, a oïdes de tothom sonava com 
un clamorós veredicte inapel•lable.

-  Tu no mates per protegir el bosc. Mates perquè vius 
immers en l’addicció a la por i a la sang humana. Existeixes 
només pensant en la mort dels humans. Tots sabem que vols 
els seus esperits per ser més i més poderós, però no per 
protegir el bosc. La teva fosca ambició no enganya ningú. 
No ets el guardià del bosc. Ets només un trist assassí. No 
ets millor que els humans. Ets com molts d’ells.

El llop no donava crèdit. Un cop més, el maleït roure estava 
qüestionant la seva superioritat. L’expressió de l’esperit fosc 
dibuixà un espantós rictus de ràbia infinita i el seu grunyit 
ferotge s’escoltà, un cop més, esfereïdor, brutal i salvatge, 
dalt del turó. Com a resposta a les paraules de l’arbre, una 
nova flamarada sorgí violentament de les urpes de la bèstia 
per aterrar al mortalment ferit tronc del cansadíssim roure 
que encaixà la tremenda descàrrega amb un llastimós i 
gemegant cruixit.
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- Em pots matar... però amb la meva mort estàs segellant 
la teva. Mai més no seràs el guardià del nostre regne. La 
teva insaciable set de sang t’ha enterbolit la ment fins al 
punt que ets incapaç de veure el que realment passarà 
aquí avui...
- MENTIDER!! Ets un mentider fastigós... Un miserable 
traïdor que només mereix la mort! La mateixa mort 
espantosa que patiran tots aquells que t’escoltin i et 
creguin!!!

El gran arbre no va dir res més. Durant una bona estona 
l’univers sencer aturà la respiració en espera del que havia 
de passar. El monstre respirava fortament i ansiosament, 
mentre espera alguna reacció dels arbres. Sobtadament, 
l’expectant silenci es trencà en escoltar-se el dolorós udol 
de mort del gran roure. El seu malmès tronc rebentà  sota 
la pressió de l’enorme pes de les branques cremades, un 
pes inaguantable pel feble esquelet de l’esperit del roure, 
asfixiat pel fum i devorat pel foc.

Tal com succeí amb la mort del pollancre, just en el moment 
en què el gran esperit deixà de viure, el noi va percebre 
el poderós llegat del bondadós ésser mort. Sentí com el 
seu esperit s’omplia d’un enorme poder i d’una enorme 
capacitat d’estimar i fer justícia. El nen se sentí portador del 
noble pes de la responsabilitat de vetllar pel bé dels arbres 
del regne.

I en aquell moment, sense saber ben bé com, el noi va tenir 
molt clar el que calia fer, tal com li havia dit el seu vell amic, 
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el pi. I així fou com el seu do, la seva capacitat d’empatia amb 
els arbres s’alià amb el llegat del gran esperit que marxava, 
per crear al seu interior una força nova i molt més poderosa 
que la que cap altra guardià del bosc hagués tingut mai.

Inspirat per la sobtada clarividència adquirida, el nen, 
suaument, deixà d’abraçar la noia i s’encarà al monstre. 
Lentament, va fer unes passes cap a ell i, molt a poc a poc, 
clavà els seus genolls a terra. Durant uns inacabables instants, 
no va fer res més que mirar el monstre.

- Què...? Què fas? És massa tard per suplicar res. Si 
creus que et podràs salvar  arrossegant-te davant meu, 
miserablement, estàs ben equivocat. Ets un pobre 
desgraciat que ja no té ningú que el protegeixi i que 
morirà aquí i ara.

Però el noi no escoltava al llop. Escoltava al seu cor, com li 
havia dit el vell pi. Escoltà una veu ancestral que havia estat 
sempre al seu interior, confinada en silenci. Sentia la força 
del roure que creixia dins seu i que es preparava per aflorar i 
ésser llançada, completament renovada, a l’exterior.

I en el moment just, clavà les seves petites mans a terra. 
Com si els seus dits fossin unes poderoses arrels cercant un 
camí al centre de la terra. Com intentant llençar cables per 
poder arribar al cor mateix de la font original de la vida, on 
la força del bosc neix i és captada a través d’infinites arrels. 

Sobtadament, del terra on el monstre s’erigia amenaçador, 
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brollaren, ràpides i poderoses, llargues tiges d’heura. Com 
intrèpids cabells de Medusa, esdevingueren ràpidament verds 
branquillons plens de fulles que brotaven vertiginoses. Una i 
altra vegada, noves tiges continuaven apareixent ràpidament, 
llençades violentament des del terra. Els branquillons 
esdevingueren gruixudes branques que s’entortolligaven 
àgilment, retorçant les seves poderoses abraçades asfixiants 
sobre la flamígera pell de la bèstia, ofegant sibilant el sinistre 
foc. 

L’esperit fosc veié com les seves potes quedaren atrapades 
en un verd capoll d’heures salvatges que seguia trenant més 
i més tiges carceràries. El monstre reaccionà, violentament, 
xisclant furiós, bramant dolgut, fent brotar una nova 
descàrrega de flames que cremaren les heures. Llavors, una 
aferrissada i llarga lluita tingué lloc entre la fera i les plantes.

El noi, agenollat a terra, donava senyals d’estar fent un gran 
esforç per generar més i més heures en el seu desesperat 
intent d’aconseguir asfixiar el monstre. El cos del nen quedà 
completament amarat de suor i tot ell tremolava, mentre el 
combat es feia més i més acarnissat.

Tanmateix, el foc del monstre era massa poderós per la força 
de les plantes i, poc a poc, superada la sorpresa inicial, la 
balança del combat s’inclinava a favor del llop. Les fortes 
heures, que havien aconseguit lligar la bestia, començaven a 
ser una pira funerària de fosques cendres i tristos cadàvers 
vegetals als peus de l’àngel negre.
I el noi tingué por.
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I les heures començaren a ser massa febles.

I l’esperit fosc se sentí novament més fort. I somrigué 
temiblement.

I fins i tot els espantats núvols tingueren veritable por del que 
estava passant. I la nit fou més desgraciada que mai. El cim 
del turó s’estava convertint en el lloc que semblava destinat 
a ésser l’indret de més trista crònica, de tots els mil•lenaris 
regnes dels quals se’n conservaven cròniques. L’obscur tron 
de negres cendres sobre el qual l’esperit fosc construiria, 
sinistrament renovat, el seu regne de terror.

Però, de sobte, el noi s’adonà d’una silenciosa i discreta 
presència al seu costat. I ell veié que la noia s’agenollava 
a tocar d’ell. Igual que ell, la noia posà les mans al terra i 
tancà els ulls fermament, amb decisió. Poc a poc, el cos de 
la nena va començar a tremolar suaument, com si estigués 
fent un gran esforç. Quelcom es removia fortament en el 
seu interior.

I la crida de la nena fou escoltada.

Un agressiu núvol de petitíssims espiadimonis blaus aparegué 
del no-res i es precipità violentament cap al monstre en 
flames. Els ulls i la boca de la bèstia quedaren ràpidament 
coberts d’insectes. Aquest inesperat atac desestabilitzà 
definitivament l’esperit fosc.

Tot succeí molt ràpidament i els esdeveniments es 
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precipitaren. En pocs minuts, les heures cobriren el cos de 
la fera. Privat de visió, el monstre es convertí en víctima 
fàcil per a les forces implacables de les valentes plantes i 
els decidits animalons. La inexorable justícia del bosc estava 
executant la darrera sentència. Una muntanya d’heures 
cremades i espiadimonis socarrats es va anar convertint en 
el túmul del temut esperit fosc, ofegat, asfixiat i soterrat. 
Una enorme capa viva de fortes branques d’heura, creixent 
inesgotablement, construí un impenetrable taüt vegetal al 
cim del turó, segellant la mort del monstre i alliberant el 
bosc del seu horror. Monument funerari sobre el qual el 
bosc sencer aixecava la seva pròpia llibertat. 

Sobtadament, de dins el túmul, s’escoltà un estrany crit. Un 
estremidor gemec, ronc i dolorós, se sentí a les entranyes de 
l’exèrcit d’estranguladores heures justicieres, com una gran 
explosió, esmorteïda sota tones de formigó abocades dins 
d’un taüt d’acer. I com si d’un guspireig pòstum es tractés, 
milers de minúscules papallones virolades van aparèixer 
per tots els orificis i intersticis de la nova muntanya vegetal. 
Papallones de tots els colors: groc viu, blau cel, blanc 
brillant, violeta suau, taronja intens, verd lluent, vermell 
violent i, fins i tot, tornassolades. Una gran explosió de 
color i alegria que s’envolà ràpidament pels cels del bosc, 
com milers de petites vides alliberades d’una fosca presó, 
que volguessin volar ràpidament, lliures, tot celebrant el seu 
retorn a la vida.

I en aquell moment, un fort vent començà a bufar, 
poderosament, a tot el bosc. Corrent desbocat per tots 
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els camins, pistes, senders, dreceres, pujades, baixades, 
planúries, penya-segats, barrancs, carenes, puigs, turons i 
fondalades. Bufà alegre per obrir la porta a una nova era 
que començava allà, dalt del turó del gran roure, al final del 
camí dels esbarzers, i escampà, ràpidament, la notícia molt 
més enllà del bosc dels turons. La bona nova va arribar a tots 
els confins del planeta, amb la força del crit d’alliberament 
d’un gegant engarjolat.

I els arbres s’agitaren suaument, augmentant progressivament 
el seu moviment. Poc a poc, el bosc sencer es movia. L’arbreda 
dansava solemnement. Els grans titans saludaven els dos nois 
en un senyal d’alegre acceptació que molt poques vegades 
s’havia executat al mil•lenari bosc i que convertia els nens 
en hereus del gran esperit del roure als ulls de tothom. 

Al cim del turó, desconcertada i molt afectada per tot el que 
havia passat, la noia s’incorporà lentament i, mirant fixament 
l’esgotat noi, li agafà la mà. Tots dos s’aixecaren i es miraren 
en silenci uns instants. Ella va buscar alguna cosa amagada a 
la seva jaqueta i, en treure-la, el noi va veure que ella havia 
agafat un petit sobre. La carta que ell un dia li va donar i que 
en aquell moment la noia mostrava orgullosament. I tots 
dos quedaren novament en silenci, mirant el petit sobre. 
Minúscul tros de paper que havia esdevingut la finestra 
oberta que els permeté descobrir-se l’un a l’altre.

I molt suaument, dels llavis de la noia, novament, s’escapà 
tímidament un breu mot que era, però, el mot just que calia dir.
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- Gràcies.

La sorpresa del noi, en escoltar la veu d’ella, fou tan gran 
com la del propi sol. L’inquiet astre, sense poder reprimir 
les seves ganes de veure personalment tot el que esdevenia 
dalt del turó, havia començat a lluir molt abans del que 
calia. Tanmateix, cap arbre, cap planta, cap animal no se 
sorprengué, perquè el bosc dels turons celebrava la seva 
tornada a la vida des de molt abans, quan el fort vent esborrà 
la foscor, permetent que una alegre llum de lluna rubriqués 
l’esperada arribada dels nous guardians del bosc.

I el món sencer s’assabentà que, des d’aquell moment, dos 
esperits de llum, poderosos hereus de la força del gran 
roure, vetllarien per sempre més els destins del noble regne 
del mil•lenari bosc dels turons.
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Les denúncies dels pares dels sis nois, misteriosament desa-
pareguts, mantingueren oberta la investigació del cas durant 
moltíssim temps. El policia tingué totes les patrulles trebal-
lant intensament al bosc dels turons, durant llargues tem-
porades, sense cap resultat. Ell mateix va obrir nombroses 
línies d’investigació que no portaren enlloc. Grups de vol-
untaris van fer llargues batudes durant diverses setmanes, 
totes elles infructuoses. La ciutat sencera quedà en estat de 
xoc per la terrible desaparició i tots els mitjans de comuni-
cació es feren ressò de la notícia durant dies i dies, setmanes 
i setmanes, mesos i mesos, anys i anys, però mai no s’aclarí 
res sobre les misterioses desaparicions que van tenir lloc al 
bosc dels turons.

Poc a poc, inquietants històries de malediccions horribles 
que s’amagaven al bosc començaren a córrer de boca en 
boca, tot augmentant progressivament la terrible dimen-
sió de les llegendes cada vegada que s’explicava novament a 
algú. Tanta por tenia tothom, que, amb el pas del temps, tots 
donaven per cert el que deien els rumors, i els temibles con-
tes que s’explicaven a les tertúlies arribaren a convertir-se 
en realitats que ningú no qüestionava. El bosc dels turons es-
devingué el bosc maleït en l’imaginari col•lectiu de la ciutat.

Els detalladíssims mapes tradicionals i tots els aparells GPS 
d’última tecnologia havien especificat sempre, amb gran 
precisió, les immenses dimensions del gran bosc. Però, de-
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sprés de les estranyes desaparicions, totes les persones que 
penetraven al cor de l’arbreda eren víctimes d’un fenomen 
ben curiós. Se’ls enterbolia la ment i perdien el sentit de 
l’orientació. Els GPS es bloquejaven i donaven lectures er-
rònies tan bon punt els endinsaven al bosc. Àdhuc, tot i util-
itzar les tradicionals brúixoles i mapes, s’entrava al bosc per 
un punt, amb la intenció de creuar tota l’arbreda, i era im-
possible aconseguir-ho. Senzillament es tornava a aparèixer 
novament, hores més tard, al mateix punt per on s’havia en-
trat, sense saber ben bé del cert el recorregut fet a l’interior.

I a tot això s’afegí l’aparició d’una sorprenent plaga d’heures. 
Les pistes forestals es cobriren ràpidament d’heures salvat-
ges, feréstegues i denses que complicaven molt l’orientació 
dins de l’arbreda, on el paisatge podia canviar de forma in-
explicablement ràpida, d’un dia per l’altre. 

Aquells indrets es convertiren, per als habitants de la ciutat, 
en uns paratges terriblement inhòspits on era millor no en-
dinsar-s’hi. La por de perdre’s i de no tornar mai d’aquell 
lloc sinistre va fer que la gent evités el bosc i que aquest 
caigués, poc a poc, en l’oblit dels humans.

Amb els anys, ja ningú no parlava del gran bosc. Tothom per-
cebia aquell espai com una arbreda intersticial entre carret-
eres perifèriques, que ningú no sabia delimitar exactament, 
però que, de ben segur, no devia ésser massa gran ni massa 
atractiu. 

Mai més, cap humà no tornà a endinsar-se al gran bosc dels 
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turons, ningú no es va perdre ni va morir al gran bosc dels 
turons.

Mai més ningú no va tornar a matar cap arbre ni cap animal 
al gran bosc dels turons.
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En un bosc màgic, vivia un llop dolent que es volia menjar un nen.
El llop envejava el nen perquè també podia parlar amb els arbres, 
com ell feia.
Al nen li costava molt aprendre res de nou i  fer les coses tot sol. Neces-
sitava ajut per a tot. Els arbres ensenyaren el nen a ser valent, a lluitar 
per superar ell sol les seves limitacions i a no tenir por del llop.

En un bosc màgic, hi havia una nena infeliç perquè no sabia comu-
nicar-se amb la gent.
Els arbres l’ajudaren a descobrir el seu do de comunicar-se amb els 
animals.
Així, la nena va sentir-se feliç per primera vegada a la seva vida.
I el llop dolent també va tenir enveja d‘ella.

El nen i la nena junts van fer front a la seves pors i, tot superant les 
dificultats de cada un d’ells, van matar la temible fera malvada que 
tenia tot el bosc atemorit.

Agraïts, els arbres els van regalar un meravellós palau fet d’heures 
per viure-hi i tots dos van ser els valents i feliços guardians del bosc 
màgic, per sempre més. 

No tingueu por dels qui són diferents de vosaltres, perquè la vostra 
por fa més forts els inexistents monstres imaginaris que us espanten.

EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES



EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES




