
Vet aquí que una vegada hi havia un Pare, en una gran ciutat a la vora
d~l mar. Fins no feia gaire, aquest Pare, tenia poca vida i com més
lluitaven els j ardiners per aconseguir que els arbres es f~ més 1-/ ..f¡ssi ()

H c1~L·fs macos, més .desllu~ quedaven........Era menester un prodigi per afer
t/ue:xf-{;s in que ..éreixeisiJrmillor. A la vora del Pare hi vivia un Noi, ja tenia sis

anys. Anava a escola i, en un balcó de casa dels avis, que era davant .
mate ix de casa seva, hi tenia torretes amb flors que no es hitJj' gaire. H ¿P'en2
Quan sortia d' escola el seu Avi el portava al pare, ~ li agradava--,' aixc:
molt.

!-I CU:x (; '-- 1J.eia..
Una matinada deiaFMf, d'~ja feie ben bé un any, havia arribat a la
ciutat un personatge molt kx1l=illW i de segHid~s' en va anar cap el Pare ~¡J;&
Era un Angel tot ~, era l'Angel Verd. De les seves ales W sottia H (¡J
llum de molts tons de verd. (
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Des .df aleshores, el Pare es convertí a poc a poc en una mena de bosc
espés aon els nens i nenes es podien amagar i omplir els pulmons
amb el seu aire tan né't. Hi havia camins i caminets per correr, sorra
molt neta per afer castells, llacs amb nenúfars, peixos i tortugues;
gespa, fonts d' aigua fresca...

La gent gran i els qui vigilaven la canalla seien als bancs; al sol a
l'hivernJ. a l'ombra a l'estiu. Mentre el Noijugava a fet-i-amagar,
l'Avi era al seu banc preferit, llegia el diari f, com que era molt T..;(·
sociable, enraonava amb la gent i els demanava el seu ~ de les coses Hq=ure
de la vida.

L' autoritat visible del Pare era el Guarda. Quasi tot ho veia. De
vegades havia de recordar a la canalla que el Pare és el j ardí de tots,
que els arbres són necessaris per a respirar, que el color verd és bo per
la vista, i altres raonaments que convencien tots els nens .. És a dir
quasi a tots; n'hi havia d'ignorants que k11malbé les plantes, i gent lf-Be1ell



El Pare semblava magic; totes les plantes: arbres, arbustos, trepadores,
plantetes amb flors i gespa es veien sans, brillants, i amb diferents tons - /,
de verd, molt Iluninosos, La gent es preguntava si cap tsser / ....e

H ~<9 u.Q extreterranal protegia el Pare ~ no podiaser que la feina dels
~.,¿ jard.iners, l'aigua,j. els adobs, el GU2L~a,f tot pl~gat, qu~ fins .ÍlavefSí ~r61

¡-I.(f>5;f\ havia donat poe resultat, ara, de eop 1 volta, /eciJ¡t el mrraele. Era el
Pare més alegre, més aeollidor, més divertit i més misterios que
s 'havia mai vist. Pool; bé: aquest J'Sser extraterranal era, eom nosaltres?" .i
sí que savem, l' Angel Verd.
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Un dia, quan s'aeostava l'hora de dinar, i ja quedava poca gent
l'Avi, que llegia amb molt d' interés el diari, assegut al sol en el seu

/ <3 bane, Va notar una presencia e'ttranya que es dirigia a ell, quasi sense
tocar a terra. Va alear el cap, i va veure un meravellós Angel Verd que
el saludava tot inclinant-se.
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ja ereseuda que s'enfadava si el Guarda renyava els fills; peder es
pensaven que el Guarda volia el Pare per a ell tot soL.. ".....Q •

~ ct.d,-~(\ .Qas dos ~o ~ s; -e S' g o A-R'bA o G uAl \t>íA'\/ .
De bon matí, aquest mateix Guarda obria les portes del Pare1feia -1 -l
entrar els j ardiners que passaven hores tot eseombrant els eamins,
regant els arbres, retallant les tanques d 'herba turmera; també
plantaven flors;6t tallaven 'les branques seques. Aquesta feina, tant
important, que fins aleshores els havia llurt poc, es multiplieava per
deu des que hi havia arribat l' Angel Verd. Ells no savien que existia,
pero l'Angel era real.

Cap a les deu del matí comencava a arribar la gent: eriatures en eotxets
amb els seus aeompanyants, gent gran que caminava a poe a poe,
estudiants .....A migdia arri'faven nens i nenes més grandets, que
sortien d'eseola i poe després marxaven a casa per anar a dinar.

A la tarda, la mateixa proeessor ..;i al vespre, quan ja comencava .a
marxar tothom, el ~a, amb un xiulet, feia saber a la gent que
desseguit tanearia les reixes d'entrada al Pare.



L' Angel Verd no va parlar. Contesta afrrmativament i assenyalá els
H xiffe(s JHprésl,els arbres de l' Amor de Judea, pIes flors. 7 --L

[__-{ J~IlG5 L' Avi va dir: -ponc.....elfelicito; aquest Pare cada dia es més maco ...Vet
lS\{\ Y-) aquí el misteri que ningú no s'explica ...

=r> T/ ~ L' Angel va somriure, satisfet perqué es reconeixien les seves virtuts,
J L- els poders magicsj la seva professionalitat. .

¡-e -Sí. ..vos!4ja ens coneix, venim cada d/a. T·.-L
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t
-~egui" li ya fer, mentre pensava, "pots comptar que aquest és el
responsable de l' espectacular canvi del Parco Aquest mana molt més
que el Guarda". Aix~ es cosa segura. -L o .
- Js vostr qui vigila les alzines, els llorers, els baladres, i les
palmeres?
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L' ombra d 'un home va treure l' Avi de la seva xerrada. Era el Guarda.

- Escolti! que es troba bé? Que esta marejat?

- Jo? va fer l' Avi sorprés.

- Sí, sí, vosté. ..

-No gens! Per que ho diu?

- J9enfperque fa una estona que parla tot sol.
""-

-Sol? 1 ara ... ! Jo parlava amb aquest jngel... 7 A

-QuIn-14gel? Pero si aquí no hi ha ningú! Vol dir que no li ha prés
massa el sol? Vosté' es l' Avi d'aquell nen tan llest, oi?

-Sí, ja ho sé...Au, creguim, vagi cap a casa; les insolacions són molt
dolentes, i més ara, amb tot aixó que diuen del forat d'~ f-j o2Dfl



A la tarda, 1:.Ángel va posar un parell de missatges per fax, que era més -,
nlpif que el seu _sistema, que no savem quJú era. Al vespre, 1bgel / -i" J A
explica, amb signes j dibuixos els problemes m'lS urgents que es veu Toel
que tenim, -Í més que en tindrem si anem tallant arbres r altres 7 ¡
barbaritats, Yaren sopar, i ...Au, a dormirl L' ¡illgel es va posar tot estés T A
a un llit molt llarg que li havien preparat. Al matí, de bona hora, va

H Q6Q05 volar al pare, havia de ser-hi fiwan% que els jardiners arrijessin.Des -Tb
H X;fíer d'un xipré; molt ah, comenca a enviar ordres molt ben pensades a cada

una de les plantes.
- Aixj per tú, estrrrufa't una mica. Ta
- Vosaltres , les que esteu massa amagades, demaneu als arbres del

voltant que deixin passar una miqueta de soL..

~J 'sH \f 'Ot( er\ Els arbres, les t1ors, la gespa es yare~ posar tots amples i ~ij. Quan CD{)6 I 5

en va tenir prou, j a el Noi corria per la gespa, i poc després l' Avi
s'acostava, tot xino-xano, pel caminal . Grans alegries perW,una mica 70
de prudencia, no fos cas que el Guarda veiés l' Avi parlant tot sol,_1 el .L ,j
tomés a aviar cap a casa!
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L' Avi no s'hocreia, peré s' en va~a onar desseguida: el Guarda no veia
l'Ángel, i no cal dir que /~l~ -l ,: tampoco Tant per tant es va posar
dret per marxar, no volia discutir amb el Guarda que si sí, que si no. "-
El Noi venia tot corrent Tpeoof tenia gana, va saludar l' Angel y li ht7A ~ ~r
un petó j aquest li passar suaument l' ala dreta pel cap. Desseguit es
van entendre: eren dos enamorats de les plantes ...El noi també veia--l 'Angel, es dar.

-".

-Pot venir a dormir a casa, va dir l' Avi al' ~gel Verd. La dona hi ¡tí
creu, en els .-ángels, Ji també li agraden molt les plantes, com al meu

<,

nét. Au, vingui. ¿Qu~ fará aquí tot sol? l'J\ngel va somriure, agrart. TA
Massa temps fora de-Zasal sense que el veiés ningú.... .J i

L' Avu l' Angel van acompanyar el Noi a casa seva,T com que, davant T--L
per davant els Avis hi tenia el pis, l'Angel va pujar volant al balcó a on ,
l~via ja els esperava. L'Avi, va anar cap a la porteriaL puja -en -11
l'¡{ésenssej. ¡--¡ as ce nsor



-1- .i: Van passar dies, setmanes1mesos tun bon dia l' Ángel j a no hi era, 7-t '
~ ~avia }leseparescut; s 'havia esfumar. Era incr~ble : marxar J iD <,

(l¿{"Q(E'gJt? sense dir res! Pero quan van desfer elllit a on dormia l'Allgel Verd, 7 f\
van trobar una carta. L' Avia la va llegir en veu alta, tota emocionada, a
l' Avi y al Noi. La carta deia:

T\) "Benvolguts amics, rs deixo aquesta carta per a dir-vos que el Congrés
dels Verds m 'ha enviat a revitalitzar un altre lloc, que esta molt més

Jno Qí\her<90perdutque aquest Parcj no fa dos anys. M'en vaig, pero tornaré.
S2stJ.-7Q M'ho he passat cl'al~ més bé amb vosartres fús estimo de valent. Si T':....

voleu res de mí, escriviu-me. Només cal que hi poseu a la carta: Angel J- A
Verd, El Congrés deIs Verds. Ells ja m'avisaran. Aquí teniu una ploma

T.Q per afer prssigolles al Noi. Un estimo molt. Firmat,1ngel Verd. J A
y sí, sí: tot buscant van trobar la ploma verda.

. "-
Id c&shOMSY des d'alesores, no passava dia en que no parlessin de l'1fugel Verd. A
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Durant mot de temps l' 4{ñgel va supervisar el Pare, N~ se cb1n s'ho T-é
feia, pero la gent no parava de dir: "quín canvi!" EIs jardiners estaven
tan satisfets que no s'ho podien.crure, tot brillava, els arbres creixien -,
drets, forts y, sans, les flors eren més maques que mai ...I l' 1ñg.el que T A
volava pel damunt, com un ocell, tot s 'ho mirava j, somreia, Quan j a J..-(~
havia acabat la feina anava cap el banc de l' Avi yaquest li feia cinc 7-<.'
céntims de los notícies del dia. Si el Noi veía l' Angel, li demanava que TA
ti fes pjssigolles amb les plomes, i 1bgel, a més a més, li trametia.z A
c~m fer c~ixer més maques les plantes del balcó.

L'Avi, lj.via y el Noi van quedar glacats.Tampoc es ettrany, aIy) no 13 jo
tenia res de normal: Ha de ser impresionant conviure amb un ésser tan T.¿
ixepcioo.-aI; r una verdadera llástima perdre '1, en un' tres t no-res, i T.-t .L:
sense haver-ho sospitat. Per'~ aquella familia era molt optimista.x, .-J.. ~
després d'exclamar-se una mica, van comprendre la importancia de la
missió de l:Angel Verd. Van agafar les coses pellloc que no crema, y T--L
ja feit:y plans per a viatjar a l'altre extrem del ~n, tot pensant a fn Jo/ /0
podia haver anat 1'bgel. N'hi ha tants de pares1boscos perduts... .J..{'


