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1. La nena de l’arbre

L

’Ona la va veure de seguida que va posar el peu dret a la primera branca. Tot
en ella era estrany. La seva roba, el seu pentinat, la manera com la mirava. Aleshores
encara no sabia que la nena que l’observava
des de la branca més alta de l’arbre es deia
Aurèlia, cosa també bastant estranya, tot s’ha de
dir. L’Ona va quedar-se una bona estona observant-la. Què hi feia una nena al capdamunt de la
copa de l’arbre més alt del passeig, amb la seva
pilota entre les mans?
De fet, la pilota no era pas seva. Era de l’Eudald, un company de classe, però l’Ona l’havia
penjada dalt de l’arbre sense voler.
Mai no acostumava a jugar a pilota amb els
companys de classe, però aquell dia, sense saber
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per què, s’havia decidit a participar en el joc. Vet
aquí que al primer xut que va fer, precisament
perquè s’esforçava a xutar-la bé, per no fer el préssec, va copejar la pilota amb massa força.
De fet, no s’imaginava que era capaç de xutar
tan fort.
Aquell xut maldestre i desencaminat va dur la
pilota ben lluny.
Amunt.
Quan l’Ona va veure que la pilota superava l’alçada del mur del pati, va posar cara de circums
tàncies, desitjant que no passés el que al final va
acabar passant: la pilota va sortir volant al carrer.
La copa del plàtan que hi havia al davant de l’escola es va bellugar. El moviment a les fulles més
altes només podia indicar una cosa: la pilota havia quedat penjada entre les branques de l’arbre.
Tots s’havien quedat mirant l’Ona. I per la
cara que feien, es veia clarament el que pensaven.
A qui se li havia acudit deixar-la jugar? Si a ella no
li agradaven, els jocs de pilota. I si no en tenia ni
idea, de jugar a pilota, per què havia hagut de dir
que sí que volia jugar? Que ho havia fet expressament, potser? L’Eudald era el que se la mirava
amb més rancúnia.
Mai no s’havia sentit tan matussera.
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En acabar les classes, a les cinc de la tarda, va
sortir de seguida cap a l’arbre per intentar pujar
a buscar la pilota. No li feia gens de gràcia, però
ho havia de fer: havia promès a l’Eudald que li retornaria la pilota l’endemà mateix. Una altra vegada no xutaria tan fort. O deixaria passar la pilota sense xutar-la. O ni tan sols jugaria. Sí, això
mateix. Ho tenia decidit: mai més no tornaria a
jugar a futbol.
Però això poc importava, en aquells moments.
Per sort, a la vora del plàtan, hi havia un banc
públic. El respatller del banc estava situat a frec
del tronc de l’arbre. L’Ona s’hi va enfilar i així va
poder accedir als primers nusos. Si no hagués estat pel banc, no hi hauria arribat mai, a aquells
nusos, perquè la part més baixa del tronc era molt
ampla i sense imperfeccions. Dempeus al respatller del banc, es podia arribar a posar un peu en
una d’aquelles protuberàncies, i des d’allà recolzar l’altre peu a la primera branca escapçada, i des
d’aquella branca escapçada, pujar a les primeres
branques senceres de l’arbre.
Des d’aquelles branques va ser des d’on l’Ona
va poder veure la pilota per primer cop. La pilota era molt més amunt d’on ella es veia amb cor
d’arribar. Era tan amunt que, tot i ser una pilota
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de futbol, a l’Ona li semblava que tenia la mida
d’una pilota de tennis.
O la mida d’una pilota de ping-pong.
O encara menys: la mida de mitja pilota de
ping-pong.
Va ser pensant en pilotes de tennis i de pingpong que l’Ona va adonar-se que la pilota que
havia anat a buscar era sostinguda per una nena
de la seva edat, més o menys. De la mateixa manera que la pilota que sostenia, la nena també es
veia molt petita, des de les branques més baixes
de l’arbre.
L’Ona va fer càlculs. Definitivament no es veuria amb cor de pujar tan amunt. Va decidir que el
millor seria demanar-li a la nena que li llancés la
pilota, però potser calia pujar una mica més, perquè ara per ara li semblava que la nena no l’havia
vista, i creia que des d’on estava situada potser no
l’arribaria a sentir.
Aviat va adonar-se que seguir grimpant no
seria pas una tasca senzilla. Els peus podien relliscar-li fàcilment, i la següent branca on podia
agafar-se era una mica massa enllà, de manera que durant uns segons hauria d’estar en fals,
aguantant-se només amb un peu sobre una de les
branques escapçades i fent equilibris amb l’altre.
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L’Ona no era aficionada a fer temeritats, així
que va decidir quedar-se on era.
Aquests moviments de tempteig, però, van
servir perquè la nena que sostenia la pilota mirés
uns instants cap a ella. Aquella mirada fugaç va
fer empipar l’Ona, que estava convençuda que la
nena l’havia vista però feia veure que no.
Per acabar amb aquella desagradable situació,
l’Ona va decidir que el millor seria començar a
fer el primer pas ella mateixa. Al capdavall, ella
havia estat l’última a arribar.
Va escurar-se la gola i va dir…
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2. La trobada, el ruixat
i el comiat

H

ola.
L’Ona va adonar-se que potser no havia cridat prou, perquè la nena de l’arbre era
molt lluny d’ella. Havia dit la paraula «hola»
tan fluixet que gairebé no s’havia sentit ni ella
mateixa.
–Hola –va tornar a repetir, ara bastant més
fort.
Però la nena va seguir fitant cap a l’infinit,
abraçada a la pilota.
L’Ona va mirar a banda i banda perquè no la
veiés ningú, i en acabat, segura que cap conegut
podia tafanejar, va dirigir-se a la nena de l’arbre i
li va fer un gest amb una mà. Aviat estava movent
tot el braç per fer-se veure, però com que fins i tot
així no rebia cap resposta, va començar a cridar:
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–Hola! Hoolaa!!
–Em veus?
La pregunta de la nena va arribar molt tímidament, com si vingués de molt més lluny encara
del que l’Ona havia calculat.
L’Ona va fer que sí amb el cap, i digué:
–És clar, que et veig.
Quina pregunta més tonta. Si no la veiés, per
què l’hauria d’estar cridant?
Li va semblar que la nena somreia. Al capdavall, va pensar l’Ona, semblava que la nena de
l’arbre estava encara més sorpresa que ella mateixa.
En aquell moment, mirant al cel que es retallava entre els buits que deixaven les fulles del
plàtan, l’Ona va adonar-se que el dia s’estava començant a tapar. Va notar un aire calent i humit
que anunciava un ruixat dels forts. Un ruixat
d’aquells que fa tan de goig contemplar des de la
finestra de casa, i no pas plantat a la copa d’un
plàtan.
–Em pots llançar la pilota? –va dir l’Ona, parlant amb més decisió que les vegades anteriors.
Calia recuperar-la aviat i marxar ràpid cap a casa,
abans que els nuvolots de color gris comencessin
a descarregar.
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La nena de l’arbre va fer que no amb el cap,
molt lentament. Es mirava l’Ona ben escarxofada
a la seva branca, amb aires de reina de conte arrepapada a la seva poltrona reial.
L’ambient estava carregat. A la llunyania, un
llamp va fer un flaix, com si algú acabés de fer
una fotografia des del cel amb una càmera gegant. La nena va assenyalar l’Ona amb el dit i li
va indicar que pugés amb ella. Després es va començar a sentir el tro. Primer tímidament, però
acabant amb una vibració que va fer tremolar la
branca on l’Ona s’havia atrevit a posar els peus.
No ho veia gens clar.
Per començar li feia por pujar més amunt d’on
era.
En segon lloc, li preocupava què diria la seva
mare si ho sabés. No és que l’hi haguessin prohibit mai, a casa, això d’enfilar-se als arbres, però si
no ho havien fet era perquè a l’Ona aquesta idea
mai no li hauria passat pel cap. Si hi pujava no
estaria desobeint la mare, però estava segura que
si ho hagués sabut no ho hauria pas aprovat.
Va semblar que la nena de l’arbre li llegia el
pensament.
–De què tens por? Que t’han prohibit pujar-hi?
L’Ona va fer que no amb el cap.
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–I doncs? Vine.
L’Ona es va quedar allà clavada.
Definitivament, no pensava pas pujar. Li feia
por. Li feia por relliscar i caure de l’arbre, li feia
por que la mare la renyés, i començava a fer-li por
la nena que se la mirava des de les altures.
Sobretot li feia por la nena.
L’Ona va optar per tornar a fer que no amb el
cap, tot abraçant el tronc de l’arbre.
La nena de l’arbre no parava de somriure.
Va alçar la pilota amb les dues mans, se la va
mirar de prop i la va fer girar un parell de vegades. Feia veure que estava a punt de llançar-la,
però després s’ho repensava i la seguia contemplant. Volia fer patir una mica aquella visitant
que l’observava des de les primeres branques del
seu arbre.
En acabat va mirar l’Ona als ulls, i després
d’un segon tro, el somriure se li va eixamplar.
Tot i la llunyania, l’Ona li va poder veure totes
les dents, de tan ample que va fer el somriure. Va
veure que li faltava una de les dents del davant.
Per fi, inesperadament, la nena li va deixar anar
la pilota.
L’Ona va veure com la pilota queia entre les
fulles, topava amb una branca, cosa que li va fer
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variar la trajectòria, i anava a parar a la vorera,
just a tocar del banc que havia fet servir per pujar
a les primeres branques del plàtan.
–Gràcies –va murmurar l’Ona, amb un fil de
veu. No sabia per què, però tot i haver-ho dit entre dents, tenia la certesa que la nena de l’arbre
l’havia sentida perfectament.
Efectivament, en resposta al seu agraïment, la
nena va fer que sí amb el cap, i va dir-li adéu amb
la mà.
L’Ona va baixar de l’arbre i es va esperar un
moment a la vora del tronc, ja que comptava que
la nena misteriosa baixaria darrere seu. Volia
acomiadar-se d’ella tal com calia, i potser intercanviar algunes paraules més per saber on vivia
i si algun dia es podrien tornar a veure per allà.
En veure que passaven els minuts i la nena no
la seguia, l’Ona es va acostar al tronc i va mirar
amunt, però des de baix de tot no la podia veure.
–Que no baixes?
Potser no ho tenia clar, si baixar o no. O potser no l’havia sentida bé.
–Està a punt de caure’n una de grossa –va insistir l’Ona, en veure que la nena no badava boca.
La resposta va trigar una estona a arribar.
–No, aquí estic bé.
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–Potser et puc acompanyar a casa.
–No, no pots.
L’Ona no estava segura de si havia de contestar o no. Li havia de preguntar per què no podia acompanyar-la? Per l’entonació semblava que
la nena de l’arbre volgués acabar d’explicar-li el
perquè. Efectivament, la nena va seguir parlant al
cap d’uns segons de pausa.
–Perquè ja hi sóc, a casa.
–Vius aquí al davant? Jo també visc a prop.
–No, visc aquí mateix.
–A l’arbre? –va bromejar l’Ona.
–Sí, a l’arbre –va contestar la nena, molt seriosament.
Sí, és clar. No en volia saber d’altra! Es pensava
que li faria creure que aquell plàtan era casa seva?
Quina barra! Definitivament, aquella nena l’havia pres per una beneita.
Veient que estava a punt de ploure, l’Ona va
suposar que la nena baixaria d’un moment a l’altre. Va acomiadar-se d’ella amb quatre paraules
atrafegades i, a la vegada que ho feia, pensava:
«No m’enganyaràs; així que comenci el xàfec, baixaràs de l’arbre i aniràs cap a casa teva cames ajudeu-me». Va fer veure que marxava carrer enllà, i
de seguida que va poder es va amagar darrera un
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cotxe. No va desviar la vista de l’arbre ni un sol
instant, i quan va començar a ploure, va prendre
aixopluc en un portal per no mullar-se mentre
espiava.
Va esperar, esperar i esperar.
Tal com l’Ona havia previst, plovia d’una manera torrencial. Encara que hagués volgut anar tirant, l’aiguat l’hauria fet esperar sota el portal els
gairebé tres quarts d’hora que va estar plovent.
Fins i tot la gent amb paraigua que passava per la
vorera anava xopa de cap a peus, perquè el vent
girava els paraigües i les gotes de pluja anaven
boges d’un cantó a l’altre. Fins i tot l’Ona, ben
amagada al portal, va acabar amb els camals dels
texans tots mullats. Les gotes xocaven a terra i rebotaven en totes direccions, fins a arribar a crear
una espessa boirina d’esquitxos per damunt de la
vorera i de l’asfalt.
La gent corria buscant recer, i els portals de la
vora es van començar a omplir de persones que
esperaven que la pluja minvés una mica.
La nena de l’arbre no va aparèixer.
Ja feia gairebé mitja hora que havia començat
a ploure, però la nena no havia pogut baixar del
plàtan, perquè l’Ona l’hauria vist de totes totes.
Aprofitant que la pluja es feia una mica més lleu,
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l’Ona va decidir que ja en tenia prou i que no valia la pena perdre la tarda comprovant com n’arribava a ser, de tossuda, la nena desconeguda.
Quan corria sota la pluja en direcció a casa,
va mirar un últim cop cap al plàtan on s’havia
enfilat, i li va semblar que al capdamunt, entre
les fulles més altes, hi podia veure una taqueta
negra. Podria haver estat un ocell –una garsa o
una oreneta–, però li va semblar que una maneta
li deia adéu.
Es va sentir una mica avergonyida quan va
tornar el comiat amb uns moviments de mà més
aviat tímids, i de seguida va engegar a córrer cap
a casa.
Fins que, al rebedor del seu pis, la mare no li
va dir que es canviés de roba, l’Ona no va advertir
que anava xopa de cap a peus. Va mirar el bassal
d’aigua que estava deixant sobre les rajoles, i tot
traient-se la roba, va pensar en la nena de l’arbre,
estranya, tossuda i en aquells moments encara
molt més xopa que ella.
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