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Hi havia una vegada una nena que vivia en un arbre. Era un enorme roure 
mil·lenari amb un tronc tan ample com una torre, i tan alt que des de dalt de 
tot, el que passava a terra es veia molt i molt lluny. 

En aquest arbre ple de branques que semblaven arbres de tan grans com 
eren, hi vivia molta altra gent. Bé, en realitat no era gent, sinó animalons de tota 
mena. El cas és que la nena tampoc sabia que ella era una persona. No n’havia 
vist mai cap. O almenys no ho recordava. Encara era petita i no pensava en si 
fora del seu món, aquell roure gegant, hi havia alguna cosa més. Tampoc 
pensava en com hi havia arribat. El roure era casa seva i s’hi sentia feliç. 

La nena no sabia parlar. No feia servir el llenguatge dels humans, perquè 
allà, a dalt de l’arbre, ningú no l’hi havia ensenyat. En canvi, dominava un 
munt d’idiomes: el dels ocells cantaires (xiulava tan bé com qualsevol 
rossinyol), amb els que interpretava veritables simfonies; el dels mussols, amb 
els que mantenia llargues converses cada nit abans d’anar a dormir al seu 
confortable forat del tronc, ple de fulles ben tovetes; i el dels esquirols, malgrat 
que, sempre enfeinats, corrent i saltant de branca en branca a la recerca 
d’aglans, mai no tenien temps per xerrar. Qui sí xerraven sense aturador eren 
les garses, tan sociables com espavilades; mai no perdien l’oportunitat de treure 
profit d’alguna distracció. Fins i tot amb les formigues parlava, i amb les 
aranyes, i amb les papallones... 

Però l’idioma més important, el que va aprendre primer malgrat no fer servir 
cap mena de vocalització, era el del roure. Potser no ho sabeu, però els arbres 
també parlen. A la nena ningú no li ho va haver d’explicar, perquè ben aviat va 
adonar-se que el roure es comunicava amb ella, i va saber que ella també podia 
fer-ho, sense haver de dir res, n’hi havia prou a pensar-ho. 

El roure era un ésser bondadós, immensament savi, que malgrat haver viscut 
tants i tants anys, continuava estant enamorat de la vida. El feia molt feliç ser 
conscient que era com un gran pare per a tants altres éssers. Estava content de 
cuidar-los, de servir-los de llar, de proveir-los d’aliments. Era molt bonic, però 
també representava una responsabilitat enorme. I, la veritat, de tant en tant 
patia. Quan es feia malbé una teranyina, quan queia un ou d’un niu, quan un 
llampec o una forta ventada trencaven una branca que havia de servir de refugi 
a un liró, o quan l’hivern el deixava ben despullat i bona part dels animals 
marxaven. 



I patia sobretot perquè, quan li queien les fulles, la nena quedava ben sola, 
dormint en el seu cau en els dies més freds o passejant, avorrida, de branca en 
branca, amb el seu vestit de fulles, esperant la tornada d’algun dels seus amics. 

Perquè el vell roure sí sabia que ella era una nena. Les coneixia molt bé, les 
persones, malgrat que per aquell bosc envoltat de muntanyes feia temps que no 
hi passava ningú. L’última vegada havia estat la de l’home que va deixar a peu 
de tronc, entre les arrels, aquell cistell amb un nadó. Ja feia cinc anys d’allò. 

El roure havia pensat moltes vegades a explicar a la nena el seu origen. Què 
passaria quan fos més gran? Tard o d’hora s’adonaria de la seva condició, però 
precisament perquè coneixia tan bé els humans, mirava de retardar el moment. 
Així que aquelles converses entre la nena i les fulles acaronades pel vent, 
sempre acabaven tractant sobre els altres habitants de l’arbre i de les muntanyes 
que els envoltaven. 

Sabia que més d’hora que tard la nena voldria conèixer món. La curiositat 
formava part de la seva naturalesa humana. L’arbre, per gegantí que fos, li 
acabaria quedant petit. Però també sabia què succeïa en el món humà, què feia 
la gent, i temia que a la seva nena li fessin mal o, pitjor, que acabés sent com 
ells. 

Els arbres parlen, amb les fulles i amb les branques, que grinyolen amb el 
vent, però també amb les arrels. Potser sabeu que les arrels de tots els arbres 
estan connectades sota terra, i que es comuniquen les unes amb les altres, de 
manera que al bosc acaba havent-hi veritables tertúlies arborícoles. 

Aquesta connexió és la que permetia conèixer al roure els problemes tan 
greus que hi havia a les societats humanes i com de malament tractaven les 
persones la natura. Màquines de destrucció terribles passaven per sobre dels 
boscos, arrasant amb tot el que trobaven al davant. S’enduien la fusta i tot allò 
que consideraven útil, deixant enrere desert. Potser algun dia arribarien també 
al bosc del roure mil·lenari. 

D’això, però, no li parlava a la nena. Ni a ella ni a cap altre dels seus fills. 

Un dia ben calorós d’estiu la nena jugava amb les papallones a dalt de tot de 
l’arbre. De sobte va sentir que el roure es queixava amb un lament profund que 
la va posar molt trista. Ben aviat tothom va encomanar-se de la preocupació, i la 
nena no va a trigar a descobrir-ne el motiu. Lluny, a l’horitzó, una columna de 
fum negre s’elevava cap al cel. Va recordar la nit que un llamp va incendiar una 
branca, ben a prop d’on ella dormia. Mai no havia passat tanta por, ni tanta 



impotència per no saber com ajudar el seu pare. Per sort, la pluja de la tempesta 
no va trigar a apagar el foc. 

Ara, però, no hi havia llamps. El sol lluïa a dalt del cel i, malgrat tot, el fum 
s’enlairava i s’anava apropant. La nena mirava cap a dalt, amb l’esperança de 
trobar núvols ben grisos que deixessin caure l’aigua que apagaria el foc. Però el 
que va veure van ser bandades d’ocells que fugien esparverats i que alertaven 
tothom allà baix de la tragèdia que s’acostava. 

—Pare, com és que s’ha calat foc si no hi ha llampecs? —va xiuxiuejar la nena 
en el llenguatge del roure. 

—És el foc dels homes, filla —li van respondre les fulles, acariciades per la 
brisa. 

—Els homes? 

L’arbre no podia amagar la veritat per més temps. El bosc havia parlat i ja 
sabia que un foc terrible s’ho estava empassant tot. Un foc provocat pels homes, 
que després que les flames convertissin en cendra aquell preciós país verd, 
arribarien amb les seves màquines per construir carreteres i grans edificis. 

La nena no ho entenia. Quina mena de monstres podien voler cremar el 
bosc? En el seu món tothom agafava només el que necessitava, ningú no feia 
mal perquè sí, hi havia un equilibri que beneficiava la vida. 

Aquells homes que no s’estimaven els arbres ni els animals havien de ser uns 
éssers terribles. Definitivament, no els volia conèixer. 

—Pare, hem de fer alguna cosa per què aquests homes no s’hi apropin més. 
Els hem d’aturar i hem d’apagar aquest foc. 

L’enorme arbre va tremolar, però no de por, sinó orgullós d’aquella nena 
que, lluny d’acovardir-se i pensar a fugir, volia lluitar. 

Ben aviat els arbres del voltant es van encomanar del mateix sentiment, que 
es va anar estenent per la resta del bosc. «Hem d’apagar el foc», cridaven les 
fulles, grinyolaven les branques, tremolaven les arrels. 

La nena continuava mirant l’horitzó, cada cop més negre. L’olor de la fusta 
cremada s’anava fent més intens i començava a caure cendra, empesa pel vent. 
Llavors tornava a aixecar el cap, amb l’esperança que apareguessin núvols de 
pluja. 

—Això és —va dir el roure—. Farem que plogui. 



—Com? —va preguntar la nena. 

—Cridarem els núvols. També ells tenen el seu propi idioma. Avui 
l’aprendràs. 

Llavors la nena va començar a notar una vibració que no havia sentit mai. 
Pujava des del terra i arribava al cel, cada cop més potent. No tots els arbres 
coneixien aquell llenguatge, només els més vells, però a poc a poc la resta el va 
anar comprenent i van afegir-se a la crida. 

La nena va tancar els ulls per concentrar-se millor i aprendre aquell idioma 
que havia de salvar el seu món. Sentia com la vibració travessava el seu cos i 
pujava cap amunt. De sobte, va començar a bufar un vent fresc i intens, que 
viatjava cap al lloc on cremava l’incendi. La nena va obrir els ulls i va veure, 
meravellada, un cel ple de núvols que creixien a tota velocitat i que canviaven 
de color, de blanc a gris. Volaven empesos pel vent, a l’encontre amb el foc. 

El bosc vibrava com un sol ésser, encoratjat per l’èxit de la crida, i va vibrar 
encara més, amb tota la intensitat de què era capaç, quan una feroç cortina de 
pluja va començar a caure sobre les flames. 

L’aigua queia a mars, amb una força impressionant que va extingir el foc en 
uns pocs minuts. La nena assistia a l’espectacle embadalida, admirada del 
poder de la pluja. 

Amb la feina feta, els núvols es van desfer amb la mateixa velocitat que 
s’havien format, i el sol va tornar a brillar amb la intensitat de l’estiu. Tothom al 
bosc celebrava el triomf. 

La nena i els seus germans i veïns estaven feliços. També el roure. La seva 
era, però, una felicitat continguda. 

—Què et passa, pare? Per què et noto preocupat encara? 

—És cert que hem vençut al foc, però els homes no es conformaran amb 
aquesta derrota. 

—Què vols dir? 

—Tornaran. Volen arrasar el bosc i ho provaran d’altres maneres. 

La nena va sentir una esgarrifança. Va seure en la branca i es va posar a 
acariciar l’escorça d’aquell arbre fabulós que un dia, centenars d’anys enrere, 
havia estat a dins d’un aglà ben petit. 

—Els tornarem a guanyar —va xiuxiuejar, ben convincent. 



El roure va tornar a sentir-se molt orgullós d’aquella nena valenta i ell mateix 
va sentir-se molt valent. Tenia raó, tornarien a guanyar, perquè la natura és la 
força més poderosa del món. 

Un pit-roig va aterrar al costat de la nena i es va posar a cantar. Poc després 
va arribar un rossinyol i es va afegir a la melodia. La nena va riure, encantada, i 
els va acompanyar. El roure, ara sí, se sentia feliç de veritat. 

El bosc sencer va esdevenir l’escenari d’un concert meravellós. 

 


