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L’arbre 

 
 
 
Encara no havia nascut, estava envoltat de terra i tot era fosc. 

 

La Laura, jardinera de la mansió de la família Lindon, em va plantar fa unes 

setmanes a l'immens jardí que tenen, i cada setmana venia dos cops al matí a 

regar-me. Era molt dolça, perquè cada vespre, en acabar totes les feines que li 

tocaven fer, s'ajeia al meu costat i m'explicava les seves coses, com li havia 

anat el dia, els seus problemes... 

 

Em vaig assabentar de que era una noia meravellosa i somiadora, amb un cor 

ple de bondat. També, gràcies a ella, vaig saber que el Charles Lindon era 

marit de la preciosa Sophie i pare de dos fills, l’Annabeth i en James. 

 

El primer dia que vaig veure la llum, era un dia com tots. 

 

A primera hora del matí, la Laura estava al portal de la casa esperant ansiosa 

l'arribada del carter del poble repartint el diari, com sempre, ja que estava 

bojament enamorada d'ell (per això em tenia tant d'afecte, la meva llavor havia 

sigut regal seu). Després el Sr. Lindon va marxar a la feina i els marrecs van 

anar amb la cangur cap al col·legi, després de fer alguna gamberrada, és clar. 

 

Aleshores va passar, per primer cop em vaig veure envoltat de llum, d'una llum 

preciosa, seguidament vaig veure el sol, els colors, el cel... I el gran jardí en el 

qual em trobava. 

 

Va ser un instant màgic, el món em va semblar meravellós!!! 
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Al cap d’uns anys ja em sentia part de la família. Havien instal·lat una taula de 

pícnic  sota meu, i els calorosos dies d’estiu, es reunia tota la família Lindon a 

la meva ombra mentre devoraven un suculent dinar. En acabar, els nens 

s’enfilaven a les  

 

meves branques i corrien pel meu voltant mentre jugaven i reien. La Laura 

seguia acudint a mi cada tarda sense falta per comentar-me la jornada, encara 

que parlava més amb ella mateixa que amb mi. 

 

Aquells van ser uns dels millors anys de la meva vida, però com tota alegria, 

van acabar. 

 

Al Charles li van oferir feina a França, i al cap d’uns dies ja estava tota la 

família i els empleats de la mansió entaforant maletes als cotxes.  Jo mirava la 

gent, la meva família, com anava d’un lloc a l’altre amb tot l’equipatge, i sentia 

que tota la meva vida queia en picat, perquè les úniques persones que 

estimava m’havien abandonat a la meva sort. 

 

Els dies de solitud anaven passant, jo veia com la extraordinària mansió 

s’anava deteriorant dia a dia i s’anava convertint en una pobre casa vella i 

abandonada. Aleshores vaig començar a perdre forces, les meves branques ja 

no lluïen el mateix esplendor que antany, no resistien les lleus nevades que hi 

havia a l’hivern i el meu tronc es va començar a inclinar. 

 

Cada dia, cada setmana i cada any que passava anava augmentant la meva 

ràbia envers els humans, aquells éssers que tantes il·lusions m’havien creat, i 

tanta esperança m’havien inspirat, per després anar-se’n sense ni tant sols 

pensar en mi. 

Així anava passant la meva vida, sumit en la desesperança i impotència, fins 

que va arribar la guerra, provocada pels humans, i aquella desesperança es va 

convertir en por... 
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Pocs records guardo ja d’aquella època, només sang, pèrdues, tristesa i por. 

 

Vaig haver d’aguantar aquell sofriment del qual no era culpable uns quatre 

interminables anys. Jo els vaig poder suportar, però no tots van ser tan 

afortunats, com aquell bonic i agradable pi que m’havia fet companyia durant 

anys. 

 

Però per sort va tornar a sortir la lluentor de l’esperança en acabar la guerra. 

Als camps va tornar a néixer la gespa, i van tornar a agafar els seus habituals 

tons verdosos. Els conills es van tornar a fer presents, i els ocells cantaven 

alegrement l’arribada d’uns esperats temps tranquils i feliços. I sens dubte així 

van ser, l’antiga mansió va se derrocada per construir en el mateix lloc una 

pintoresca granja, en la qual es va instal·lar l’amable grangera Maria. La Maria 

era una dolça però a la vegada forta i valenta noia d’uns 30 anys que ens va 

cuidar i ajudar per poder tirar endavant. Vaig recuperar a mitges les forces i em 

vaig omplir de ganes de viure. Cada dia que passava de felicitat m’ajudaven a 

superar els durs anys de tristesa.  

 

Ara, segueixo lluitant per seguir feliç, encara que és difícil en la situació en què 

em trobo. Acaba d’arribar al camp un grup d’humans equipats que s’han posat 

a parlar amb la Maria, i ella es veu neguitosa i en desacord amb el que ells 

diuen, però al final ha acceptar. Resulta que han de talar tots els arbres i 

arrencar les plantes per a fer més grans camins d’asfalt per als cotxes. Ja han 

començat, han talat tres arbres. 

 

Ara em toca a mi. 

 

Fi 
 
 
 


