
De José Agustín Goytisolo
A Carme Soler Vendrell

Número de pag. id aquesta:

telyfaxn°2 00 5116
Fax n°2 65 29 80

L 'ÁNGEL VERD, autor: JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO

Traducció al cátala: Asun C.amndrii

V'KÍ uqui LJUH una vegada hi havta un Pare, en una gran ciutat de lo
vora del mar. Fins nofeia gaire, aquest Pare, tenia poca vida i com
mes Iluitaven ehjardinersper aconseguir que els arbres esfecin mes
macos, mes desllutts q uedaven Era menester un prodtgi per afer
que creixeistn millar. A la vora del Pare hi vtvia un Noi, ja tenia sis
anys, i es deia Víctor. Anava a escola i, en un baleó de casa deis seus
avis, ?!.'? ?*Í> i*™™/ m/itfi-r de rasa seva. hi tenia tórreles amb flors,
que no es/eln gaire. Quan sortia d'escola el seu Avi elportava al
Pare, aixó li agradava molt.

Una mattnada de tardó, d'aixójafeie ben bé un any, havia arribata
la ciutat unpersonatge molt extrany i de seguida s 'en va anar cap el
Pare Era un Ángel tot vert, era I 'Ángel VerdfDe ¡es seves ales sortia
llum, la llum era de molis wns de verd...deKriure quan tú, Carme,
hagis creat el personatge)

Des d'aleshores, el Pare es convertí apoc apoc, en una mena de
base espis a en¿L-itctu i "cuassspcdíenantaga»,•phw "I*ttulmnns
amb un aire tan nét.!. Hi havia camins i caminéis per correr, sorra
molt neta per afer castells, llacs amb nenúfars peixos i tortugues;
gesprr, fonts d'atgua fresca...
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La gent gran i els qui vigilaven la canalla sein ais bañes; al sol a
I 'hivern ya I 'ombra a I 'estiu. Mentre el Noijugava afet-i-amagar,
I 'Avi seia al seu banc preferit, llegia el diari y com que era molt
sociable enraonava amb la gent i eh demanava el seu paré de les
coses de la vida.

L 'autoritat visible del Pare era et Guarda. Quasi lot ho veía. De
vegades havia de recordar, a la canalla, que el Pare es eljardl de
lots, que els arbres son necessarís per a respirar, que el color verd és
boper a ¡a vista, i altres raonaments que convenden lots els nens.. Es
adir quasi lots; n'hi havia d'ignorants que feinmalbé les plantes, i
gent ja crescuda que s 'eitfadava si el Guarda renyava els filis; poder
es pensaven que el Guarda voliael Pare per ellsol...

De bon matí, aquest matea Guarda obria les portes del Pare tfeia
entrar elsjardiners quepassaven un munt d'hores tot escombrant eh
camins, regañí els arbres, retallan! les tanques d'herba turmera;
tambéplantavenflors tallaven les branques seques. Aquesta
felna.tant importan!, quefins aleshores eh havia llultpoc. es
multtplicava per deu des que hi havia arribat VÁngel Verd. Ells no
savien que existía, pero

El Pare semblava mágic; totes ¡espiantes: arbres arbustos, planteles
ambjlors i gespa es veten sans, brtllants, i amb dtferents tons de verd,
molt lluninosos. La gent espreguntava si cap esser extrelerranal
protegía el Pare. No podía ser que lafeina deis jardiners, I 'aigua,
els adobs, el Guarda, y totplegat, quefins llavors havia donatpoc
resulta!, ara, de cop i volla¡ fecin el míracle. Era el Pare mes alegre,
mes acollidor, mes divertí! i mes misterios que s 'havia vis! mai. Done
bé: aquest esser extraterranal era, com nosaltres ja savem, VÁngel
Verd.
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Cap a les deu del matl comencava a arribar la geni al Pare: criatures
en cotxkts, amb els seas acompanyanis; gentgran que cqminava apoc
apoc,A migdta arrtvaven nens i nenes mes grandets, que sortien
d 'escola i no gaire després marxaven a casa, a diñar. També hi
arribarte» operarts que buscaven un banc tranquil i esposaven a
menjar un bocata.

A la tarda, la mateixaprocessor:.;i al vespre, quanja comenfava a
mancar tothom, el Guarda, amb un xiulet.feia saber a la gent que
desseguit tancaria les reixes d'entrada al Pare.

Un día, quan s 'acostava ¡'hora de diñar, i ja quedavapoca gent
. I 'Avt, que llegta amb molí d interés el diari, assegut al sol en el seu
banc,va notar una presencia extranya que es dirigía a ell, quasi sense
tocar a tena. Va alear el cap, i va veure un meravellós Ángel Verd
que el saludava tot inclinanuse.

•Seguí, li vafer I 'Avi, mentrepensava. "pots compiar que aquest es el
responsable de I 'espectacular canvt del Pare, i mana molt mis que el
Guarda, Aixó es cosa segura".

- Es vosté qui vigila les ahines, els llorers, els baladres, i les
palmeres?

L 'Ángel Verd no va parlar. Contesta qflrmativament y també
assenyalá els xiprés, els arbres de I 'Amor de Judea. y lesflors.

L 'Avi va dir. -Done el felicito; aquest Pare cada día es mes
bonic... Vet aquí el misterl que ningú no s 'explica.

L [Ángel va somriure, satisfet en veure reconegudes les seves virtuts
els seus poders mágics i la seva profesaionalitat.
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L ombra d'un home va treure I 'Avi de la seva xerrada. Era el Guarda.

- Escolti! Que es troba bé? Que está marejat?

- Jo.. ? vafer I 'Avi sorprés

-Si, sí. vosté...

•So gens! Per qué ho diu?

• Done perqué fa una estona que parla tot sol.

-Sol71 ara...!Jo parlava amb aquest Ángel...

•J ara... Quin Ángel? Perd st aquí no hi ha ningú' Vol dir que no li ha
prés massa el sol? Vosté es I 'Avi d 'aquel! nert tan Hest, oi?

-Sí...vosté ja ens coneix,venlm cada día.

-Si, ja ho sé..,Au, creguim, vagí cap a casa; les insolacions son molt
dolentes, i mes ara, amb tot aixó que diuen detforat d'ozó.

L 'Avi no s 'ho creía, pero s 'en va adonar desseguida: el Guarda no
veta I Ángel, I no cal dir que I 'altre gent del Pare, tampoc. Tantper
tant es va posar dretper marxar, no volia discutir amb el Gauarda
que st si, que si no. A mes a mes elNoíja venia tot corren! t poder
tenia gana. Qan va ser al banc, va saludar I 'Ángel i Ufe un petó i
aquest li passar suaument I 'ala dreta peí cap. Desseguit es van
entendre; eren dos enamoráis de ¡espiantes ..El noi també veta
I Ángel, es ciar.
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•Fot venir a dormir a casa, va dir I 'Avi a I Ángel Verd. La dona h¡
creu, en els angels, y també li agraden molt les plantes, com al meu
nét. Au, vingui. ¿Que Jará aquí tot sol?

I 'Ángel va somriure, agrai't. Massa tempsfora de casa y sense que el
veiés ningú,...I 'Aviy I 'Ángel van acompanyar el Noi a casa seva, y
com que, davantper davant elsAvis hi tenia elpis, VÁngel va pujar
volant al baleó aonl 'Avia ja! 'esperava. L 'Avi, va anar cap a la
portería y puja ent'assenssor.

A la tarda, l'Angel va posar unparell de missatges per fax, que era
mes rápit que el seu sistema, que no savem quin era. Al vespre,
I Ángel explica, amb signes y dibuixos els problemes mes urgents que
es veu que tenim, y mes que en tindrem si anem tallant arbres y altres
barbaritats.
Varen sopar i ...au, a dormir' L 'Ángel es va posar tot estés a un Hit
molt llarg ,ue li havienpreparat. Al matl, de bona hora, va volar al
Pare, harT de ser-hi avans que elsjardiners arrivessin.Des d'un
xipré, mo.¡ a<í, ¿ ornen fá a enviar ordres, molt benpensades, a cada
una de les plantes Els arbres, lesflors, la gespa es varen posar tots
ampies, cufois

Quan va ai abar lafeina, ja el Noi corría per ¡a gespa, i poc després
I'Avi s'acostava, tot xino-xano, peí caminal. Grans alegriespero,
una mica de prudencia, no Jos cas que el Guarda veiés VAvi parlant
sol, i el tornes a aviar cap a casal

Durant mol de temps I 'Ángel va supervisar el Pare. No se com s 'ho
felá, pero la gent no parava de dir: "quin canvil" Elsjardiners
estoven tan satisfets que no s 'hopodien crure, tot brillava, els arbres
creixien drets, fortsy sans, iesjlors eren mes maques que mai.J
I 'Ángel que volavapel damunt, com un ocell, tot s 'ho mirava i
somreia. Quan ja novia acabat lafeina, anava cap el banc de I 'Avi i
aquest ¡i felá cinc centims de los noticies del dia.



Quan el Noi veía I Ángel, li demanava que Ujespasstgoltes amb
plomes, i I'Ángel, a mes a mes, li trametia comfer crelxer mes «>.iques
¡espiantes del baleó.

Un bon dia, quan I 'Avi ana a I 'escola a recollir el Noi li van dir:
-Per...si vostéja l'ha vingut a buscar.. ' ((afagir una aventura aquí;
era Vangel disfrassat....))

Vanpassar dies. setmanes i mesos, un bon dia I 'Ángel ja no hi e>;¡
novia deseparescut; s 'havia esfumat. Era increíble : marxar
sense dir res! Pero quan van des/er el Hit a on dormía I Ángel ' -¡i
van trobar una carta. L Avia la va llegir , tola emocionad-

¿ . y deixo aquesta caria per a dir-vos que e!
: .• .•-•4 ' m'ha enviat a revitalitzar un altre lloc, que está

molt mé.., rdut qun aquest Pare no ho estova, fa dos anys. M'en
• ••• " ''^nhepassatd'allómésbéambvosartresin?

u res de mí, escrivtu-me. Només cal que h¡
j-iAjci, u ¡,. .i,,¿ei Verd, Seu del Congrés General de Els Verás.
El Mon. EÍ i. As deis Verdsja m 'avisará. Aquí leniu una ploma
pera/erpassigí-,. J al Noi. Un estimo molt, Firmal: Ángel Verd.
I sí. si: tot buscant van trobar ¡aploma verda.

u> ,an quedarglaqats.Tampoc es extrany, alió no
a,i „-. lormai: Ha de ser impresionan! conviure amb un esser

• m exepaonal; y una verdadera ¡lástima perdre 7, en un tres y no-
res,! sense 'uiver-ho sospitat. Pero aquella familia era mes optimista
que nopt.... després d'exclamar-se una mica, van comprendre la
importancia u<, > missióde I'Ángel Verd. Van agafar les coses peí
lloc que no cremen, y ja fetnplansper a viajar a l'altre extrem del
mon, tolpensant a ónpodia hrtver anal I'Ángel Verd. N'hi ha tants de
pares y bascos perduts '


