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..i "L' ARBRE DOMESTIC

En aquesta vida he tingut molts secrets. Pero un dele más grossos, potser
·el que estava més en pugna amb la veritat oficial, ás el que ara trobo 0-

portú d'explicar.
Un matí, en llevar-me, vaig veure que en el menjador de ca-

sa meva hi havia nascut un arbre. Per~ no us penseu: es tractava d'un arbee
....de debo, amb arrele que es clavaven a les rajoles i unes branques que es pre-

mien contra el sostre.
Vaig veure de seguida que all~ no podia ásser la broma de

ningú, i no tenint persona estimada a qui confiar certes coses, vaig anar a
trobar la policia.

,
Em va rebre el capita, amb uns grane bigotis, com sempre,i

duent un vestit l'elegáncia del qual no podria explicar, perqu~ el tapaven
els galons. Vaig dir:

-Ds vDnc a fer saber que en· el menjador de casa meva hi
. ,

ha nas cut, un arbre de debo, 6.1 mar-ga de la meva voluntat.
L'home, vós direu, es va sorprendre.Em va mirar una bona

estana i després di~ué:
-No pot ésser.
-sí, ée cIar. Aquestes coses no se sap mai com van.
PerÓ l'arbre és allí, prenent llum i fent-me nosa.

Aquestes paraules meves van irritar el capitá. Va donar un
, . . \ \..cop damun t la t.eula amb la ma plana" va a19ar-ee i m' agafa una solapa. (All o

....que fa tanta rabia.)
-No pot ésser, dic. -repetí- Si fos possible aix6, se-

ria possible qualsevol cosa. Enteneu? S'hauria de r9-
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pasear tot el que han dit els nostres eavje i perderíem máe tempe del que
eembla al primer cop d'ull. Estaríem ben arr~glats, ei en ele menjadore
deIs ciutadans qualseevol( hi passessin coses tan extraordinarieei

.~

"Ele revolucionarie a19ar
discutir-nos la divinitat del rei, i qui eap si
ene declararia la guerra. Ho compreneu?

-sí. Pero a deegrat de tot, he tocat l'ar-br-eambo lee
~
me.ves mane.

-Apa, apa, oblideu-ho. Oompartiu ambmi, nomás, aqueet
ee6ret, i l'eetat pagar! bá el vostre silencio

"Ja anava a arreglar un xec quan ee mobilitza lameva cone-
ci~ncia. Vaig preguntar: ,

tQue ée d'interée nacional, aixo?
-1 tanti
-Doncs no vull ni un c~ntim. Jo per la pátria tot, sa-
beu? Podeu manar.

Al cap de quatre diee vaig rebre una carta del rei donant-
~ ,me lee graciee. 1 qui, amb aixo, nQ se eentiria ben pagat?
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