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   Una cadira dotada de poders màgics és capaç de posar-
nos en contacte amb tot el que pensen i el que senten 
una sèrie de personatges que s’hi van asseient. La ficció 
i la no-ficció es barregen constantment per provocar la 
reflexió del lector: «Estic d’acord amb això que 
llegeixo?». «Hi discrepo?». «Per què?». I així, 
successivament i d’una manera indirecta, cada 
protagonista d’un relat requereix la nostra atenció i el 
nostre parer en un autèntic exercici d’empatia. 
 
   Els diferents capítols d’aquest llibre no estan 
connectats entre ells. Les pàgines que hi ha a 
continuació es poden llegir en l’ordre que cadascú 
prefereixi o com un mer entreteniment. Tot i això, s’hi 
tracten aspectes de la vida real prou punyents perquè ens 
hi puguem sentir involucrats i interpel·lats. Temes com 
ara la consciència ecològica, l’extinció de poblacions 
indígenes, la immigració marginada, el sentiment de 
petitesa davant de Déu o la solitud actual de segons 
quins col·lectius, per exemple, no ens haurien de deixar 
mai indiferents. 
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   Tant de bo aquest petit esforç de la nostra imaginació 
serveixi per a enriquir-nos com a persones i per a 
acréixer la nostra comprensió i el nostre suport  a aquells 
que ens envolten i que necessiten ser ajudats. 
 
   I, tal vegada, hi haurà moments en què el lector es 
preguntarà si les històries que ens explica la cadira 
màgica són certes o no. Potser el més adequat seria 
entendre que, a partir d’aquí, la forma del relat és pura 
fantasia. Però que el fons és absolutament veritat. Com 
la mateixa vida. 
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   Soc una cadira de fusta i metall, ja veterana, situada a 
la vorera d’un passeig públic que va a parar a l’estació 
de ferrocarril d’una petita ciutat, el nom de la qual no 
paga la pena dir. Per aquí veig transitar força gent 
amunt i avall. Uns arriben i d’altres corren perquè el 
tren no se’ls escapi. Cada dia igual, un mes i un altre, 
any rere any, tant si fa sol com si plou o neva. Això 
seria realment d’una monotonia insuportable, si no fos 
per un fet que va succeir ja fa força temps i que ho va 
posar tot de cap per avall. 
 
   Una tarda, ja al capvespre, un home ja ancià, 
d’aspecte summament fatigat, es va asseure al meu 
damunt. Segons vaig deduir més tard es tractava d’un 
mag sorgit ves a saber d’on, el qual, des del primer 
moment, em va fer l’efecte que agraïa profundament 
l’acollida i el repòs que jo li oferia. A poc a poc, aquella 
sensació es va anar fent més clara fins a esdevenir una 
vertadera transmissió telepàtica, per mitjà de la qual jo 
era capaç d’entendre tots els seus pensaments i fins i tot 
els seus sentiments més pregons. Aquesta facultat, 
després, no sols l’he conservada, sinó que l’he poguda 
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desplegar de tal manera, que a hores d’ara no hi ha 
detall dels meus visitants, siguin persones, animals o 
coses, que se m’escapi i, alhora, necessito i desitjo 
compartir-los. 
 
   Per tant, dono la benvinguda al meu primer visitant 
d’avui: un personatge verament estrany, fins i tot 
sospitós de no ser humà. Vegem, doncs, sense perdre 
més temps, què és el què pensa i sent. 
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   És curiosa la credulitat de força gent que està 
convençuda de l’existència de plats voladors procedents 
d’altres mons i, consegüentment, que hi ha vida 
intel·ligent en altres planetes. Què m’han de dir a mi, si 
jo en soc un, d’alienígena! Clar i ras: procedeixo de 
Mart, el planeta més proper a la Terra i el més semblant 
dels descoberts fins ara pels terrícoles en aquesta 
galàxia. 
 
   I què hi faig, jo, aquí? Doncs, sembla mentida que 
hagi transcorregut tant de temps des del dia que vaig 
arribar a bord d’una nau espacial en missió exploratòria, 
per investigar de més a prop els avenços tecnològics 
dels humans, els quals, des de casa nostra, els marcians 
observàvem no sense una certa inquietud, tenint en 
compte l’esperit bèl·lic que caracteritza aquesta raça, de 
pensament immers habitualment en mil batalles i capaç 
de fabricar un instrumental de guerra cada vegada més 
mortífer i amb més poder destructiu. 
 
   Transcorregut un cert temps, una altra nau espacial 
m’havia de venir a buscar per a poder tornar a casa, un 
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cop acomplerta la tasca que m’havia estat encomanada, 
però, en arribar el moment del retorn, m’hi vaig negar 
perquè durant la meva estada per aquests verals vaig 
descobrir, no sense sorpresa, les virtuts i els defectes 
dels terrícoles. Aquest no era –ni és– un món amable ni 
acollidor. Tanmateix, el meu, de món, encara era pitjor. 
Per això vaig decidir no tornar-hi i gaudir d’allò que la 
vida encara pot oferir aquí. 
 
   Val a dir que els humans s’espantarien si em veiessin 
tal com realment soc. No tinc la pell de color verd, ni un 
sol ull a la cara, però segur que els faria fàstic. Per 
aquesta raó, des d’un bon començament vaig tenir cura 
de caracteritzar-me convenientment com si fos un 
veritable terrícola, perquè ningú no pogués descobrir la 
meva vertadera identitat. A més a més, he après els 
principals idiomes que es parlen a la Terra, a fi i efecte 
de poder-me comunicar de la millor manera possible. 
Però cada cop em fa més por d’identificar-me i donar a 
conèixer la meva condició d’extraterrestre, perquè no 
trigaria gaire a ser segrestat pels interessos 
inconfessables de les nacions més poderoses i ser 
convertit en un conillet d’índies, sotmès als més cruels 
experiments de laboratori, per a esbrinar secrets com ara 
l’origen de la meva longevitat o l’abast dels meus 
coneixements tecnològics, sense tenir en compte que, 
per sobre de tot, soc un ésser viu. 
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   Però anem a pams. En el segle xɪx, concretament el 
1877 (jo ja feia temps que m’havia instal·lat aquí), un 
astrònom italià anomenat Giovanni Schiaparelli va 
descobrir amb el telescopi, durant una aproximació 
màxima entre Mart i la Terra, l’existència del que li va 
semblar una profusa xarxa de línies rectes, senzilles i 
dobles, que creuaven les zones més brillants de Mart. 
Aquest astrònom, empès pel seu caràcter imaginatiu ho 
va interpretar com si allò fos una construcció artificial i, 
fins i tot, ho va «batejar» amb el nom de canali. 
Posteriorment, el científic nord-americà Percival Lowell 
va construir un important observatori a Mars Hill, 
Flagstaff (Arizona), on es van elaborar nombroses 
teories a favor de l’existència de vida intel·ligent a Mart. 
Molt més recentment la NASA va posar en òrbita al 
voltant de Mart diversos satèl· lits de reconeixement i va 
cartografiar gairebé tot el planeta. No s’ha pogut 
confirmar de cap manera que hi hagués ni un sol canal 
dels que es creia que hi podia haver. Senzillament, no 
n’hi havia cap ni un. La Mariner 9, una nau espacial no 
tripulada, igualment de la NASA, fou llançada el 30 de 
maig de 1971, arribà a Mart el 13 de novembre d’aquell 
mateix any i d’aquesta manera es convertí en la primera 
sonda espacial que va orbitar amb èxit al voltant d’un 
altre planeta que no fos la Terra, amb l’objectiu 
d’explorar-ne la superfície, així com les particularitats 
de l’atmosfera. Va transmetre més de set mil imatges, i 
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va mostrar amb claredat que aquells suposats «canals», 
no eren altra cosa que les formes adoptades per la pols 
en ser arrossegada pel vent, d’acord amb cada època 
estacional. 
 
   Poc temps més tard, el 20 de juliol de 1976, després 
d’un viatge interplanetari de més de cent milions de 
quilòmetres i una durada aproximada de mil dies, les 
naus espacials Viking I i Viking II, per primera vegada 
en la història de la humanitat, van aterrar sobre Mart i 
van enviar encara més imatges del planeta, amb força 
bones condicions de visibilitat. Cal recordar que, poc 
temps abans, el 1971, la nau soviètica Mars 3 també 
havia aconseguit aterrar sobre la superfície de Mart i va 
poder enviar a la Terra un fragment d’uns vint segons 
d’una imatge borrosa, abans de fer llufa a causa del fort 
vent que va malmetre el paracaigudes i provocà la 
destrucció de la nau en caure violentament. El 1973 es 
va repetir el mateix fracàs amb la Mars 6. 
 
   Els experiments de química orgànica duts a terme per 
les esmentades Viking I i Viking II no van mostrar ni el 
més mínim senyal de vida al sòl del planeta. Mart és 
mort, i les fortes emissions de gas metà que detecta de 
tant en tant el tot terreny Curiosity, que altre cop la 
NASA va aconseguir enviar al planeta el 2011, no són 
altra cosa que residus de vida marciana que hi hagué en 



21 
 

un passat llunyà i, per tant, d’origen biològic. L’últim 
giny que la NASA ha aconseguit fer aterrar a Mart, el 26 
de novembre del 2018 –la sonda InSight–, i que ha 
d’investigar què s’amaga sota la superfície, només hi 
trobarà signes de ruïna i desolació o, com a màxim, 
detectarà petits moviments sísmics d’origen tectònic. 
 
   I, doncs, d’on he sortit, jo? Ja he fet constar de bon 
començament que vaig aterrar en aquest planeta fa molt 
de temps, quan Mart encara era un jardí ple d’arbredes i 
vegetació exuberant, amb animals de tota mena i vida 
pertot. Hi havia rius cabalosos, llacs i mars d’aigües 
nítides com el cristall, i muntanyes amb cims nevats més 
altes que els núvols que les envoltaven. Ara, després 
d’haver convertit el paisatge en un desert vermell, amb 
una atmosfera irrespirable, la vida –tant la marciana com 
la humana– ja no hi és possible: gairebé no hi queda 
oxigen; només hi ha petites quantitats de diòxid de 
carboni, de nitrogen, d’argó, de vapor d’aigua i d’ozó. 
D’aquest últim cos gasós, n’hi ha tan poc que la radiació 
ultraviolada del Sol penetra sense cap mena d’obstacle 
sobre la superfície marciana i fa del tot impossible que 
hi hagi vida. I la temperatura, en estar més allunyat del 
Sol que no pas la Terra, és sensiblement més baixa. 
Aquest és el planeta que els terrícoles voldrien 
colonitzar en substitució de la Terra, en lloc d’intentar 
evitar la devastació del que ara trepitgen. Els habitants 
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d’aquest món no saben el que fan ni valoren el que 
encara els queda. Provoquen l’escalfament del sistema 
climàtic a causa de la gran concentració de gasos 
d’efecte hivernacle, com ara el diòxid de carboni, 
provinents de l’ús intensiu de combustibles fòssils en el 
transport i la indústria, així com la utilització 
indiscriminada d’insecticides i fungicides. L’augment 
global de la temperatura va desertitzant àrees cultivables 
del planeta, fent que les superfícies aptes per al conreu 
s’empetiteixin a gran velocitat i els mosquits hi 
proliferin a causa del clima més càlid. Tot plegat farà 
que aviat pugi el nivell del mar i s’inundin les ciutats 
costaneres, precisament les que tenen un creixement de 
la població desmesurat i on cada cop és més insalubre i 
perillós viure. La pol·lució atmosfèrica és un dels riscos 
més perillosos per a la salut pública. El canvi climàtic, a 
hores d’ara, ja és gairebé irreversible; els estius són cada 
cop més insuportables i llargs; les tempestes i les 
inundacions, més greus i les sequeres, més prolongades. 
Les glaceres es van reduint i els pols s’estan  
descongelant ràpidament. Estan «devorant» literalment 
el planeta, i ho fan sense ni tan sols sentir-se culpables 
pel fet de perjudicar sobretot els més pobres, ni 
s’avergonyeixen del que deixaran als seus fills. Si els 
terrícoles no reaccionen urgentment, no trigaran a 
trobar-se immersos en una claveguera d’aire contaminat, 
sòl enverinat i aigües de rius, llacs i mars pestilents pels 
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residus de tota mena que s’hi aboquen constantment, la 
qual cosa fa que, en segons quins llocs, ja es pesquin 
més bosses de plàstic que no pas peixos, i que la majoria 
de malalties com ara la diarrea, el tifus o el còlera, 
tinguin l’origen en la ingesta d’aigua no potable, mentre 
que, segons en quins llocs, la potable es malbarata. 
Segueixen, ni més ni menys, el mateix camí que vam 
recórrer els marcians i que acabà amb el que ara es pot 
contemplar: un planeta mort i inhabitable. Un cementiri 
vermell. No vam ser capaços de fer un ús responsable de 
la riquesa que teníem al nostre abast. Vam provocar 
fenòmens climàtics desastrosos en una espiral terrible 
d’autodestrucció. Vam explotar desconsideradament la 
natura, i la natura es va venjar de nosaltres. Vam 
esborrar per sempre més l’empremta de la nostra 
espècie. Ara, aquí, la utilització sense cap límit dels 
recursos del planeta està conduint de manera inexorable 
a l’esgotament de les reserves naturals. El pretès progrés 
de la humanitat és, en realitat, una cursa accelerada cap 
a la catàstrofe total. No sé de què serveixen les reunions 
internacionals per a tractar sobre la protecció del medi 
ambient si, en acabat, els acords que es prenen s’obliden 
com si res i es firmen compromisos que solen quedar en 
lletra morta. La vida a la Terra podria haver esdevingut 
un somni feliç i s’està convertint en un malson. 
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   Jo soc, doncs, l’últim marcià d’aquesta galàxia, i si 
encara visc és gràcies a la meva negativa de tornar a 
casa, seduït –enmig de la imperfecció i la inconsciència 
dels terrícoles– per la innegable bondat i tendresa que 
també vaig trobar aquí i que encara hi queda. I, sobretot, 
per què no dir-ho?, per la descoberta de Déu. El Déu 
Pare que els marcians desconeixíem, o que potser 
teníem a tocar i no en vam fer cap cas; el Déu creador 
d’aquest cosmos meravellós que ens envolta, fonament 
amorós de tot el que ha estat concebut, llum que 
il·lumina tota foscor i obre la porta de l’esperança i de 
l’infinit. I el seu Fill, mestre de la pregària, que va guarir 
els malalts, dignificà els pobres i va acollir i perdonar 
pecadores i pecadors, mostrant el camí de redempció per 
a tothom. I l’Esperit, que guia i acompanya sempre per a 
poder participar en aquesta obra creadora fins a la fi del 
temps. 
 
   Si alguna cosa he après durant la meva llarga estada 
aquí és que estimar la natura equival a estimar Déu i el 
proïsme, i que no respectar la Creació és un greu 
menyspreu al Creador. No soc capaç de predir el futur 
d’aquest món. Però el temps s’acaba... ¿Com és possible 
que aquests humans siguin tan irreflexius i temeraris, 
incapaços de rectificar el ritme desenfrenat del seu estil 
de vida, i que no rebutgin enèrgicament els governs 
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irresponsables que ara suporten, tan poc compromesos 
amb el futur de la vida en aquest planeta? 
 
 
 
   El marcià s’aixeca i, amb pas lent, s’allunya. Ves a 
saber on deu anar. Però observo que s’acosta algú més 
per a asseure’s al meu damunt. Es tracta d’un home 
evidentment estranger, de pell molt morena, baixet i de 
faccions inequívocament sud-americanes. Vegem què 
pensa (i si les seves reflexions resulten massa 
complicades d’entendre, immediatament a continuació 
hi figura la traducció. Però, per als lectors més 
agosarats, és aconsellable que intentin llegir el text 
directament, perquè ja se sap que, en una traducció, 
sovint hi ha el perill de perdre l’essència i el sentit 
profund de l’original). 
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   So cunin dibo ro roiha bitoal’es tatbra si lerdel Ma to-
Gros so. A vuisoc a quíper quèes ticin vitata assis 
tirauna con vencióin terna cionald’a juda ales mino riesa 
borígens. Nosé pascom ani ràtot plegatper què emcos 
tamolt pen sari expres sar-mecom a quests «blancs» que 
ensvi sitena miialame vacomuni tat ca dacop mésso vint. 
Tan mate ix, ellsno coné ixen niu nasolapa rau ladelanos 
trallen gua –lallen guabo roro– i, pertant, en carasón 
mésig no rantsque nosal tres, que, a mésa més, tam 
béhem a prèsa par larfor çabé elpor tuguès. 
 
   I, doncs, ¿quève nena buscara ques tagent que ensdi 
uen cosesque note nencap nipeus? Espre senten coma és 
sersci vilitzatsi joem pre guntoquè en tenenper civilit 
zació: ro bar-nosels ar bres? Despu llarla terradels se 
usbos cos? Expul sar-nosa poca pocde casanos tra acan 
vide prome sesfal sesd’abun dorifel icitat quemai nocom 
pleixen? A questa terraés nos tra. Hisom desdefa mésde 
setmila nysi, nofapas gai re, éremco muna famí liade 
mésdedeu milmem bres. A ra, des présd’es tarapunt 
d’extin gir-nos, ambpro ufeines que demun mi lerde per 
sones. Ai xòés elque enshana portata questsin vasors, 
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gar impeiros saque jadors d’or, dia mantsifus ta, 
amésd’en coma nar-nosla grip, lasí filis, lesde pressions, 
elvici, lacor rupció, lesepi dèmies, lesguer res, l’alco 
holisme ilafam. S’hancon fabulat perta laricre mar 
elsbos cos, afide crearpas turesi planta cionssen secapin 
terèsper alme upo ble. 
 
   Diu enque volensal varlanos tra ànimai enspar lend’un 
déutotpo derós. Nosé benbé dequin déuens parlen. Nos 
altresen te nimmolts, dedéus. Te nimel déusol, queens 
prote geixdel fredi faque elsar bresdo ninfruit. Ite 
nimtam béde esses, coma ralaplu ja, quere gaels campsi 
elsfafér tils. Ilater ra, queensa culli ensali menta. Iles 
munta nyes, iel venti elmis teridelasel va... Aquest 
déudel qualens par lennodeu serpas tanbo ipoder óscom 
diuen, a tèsquetal mentsem blaqueno l’esti min. Emte 
moqueel seuú nicdéusón elsdi ners. Noten enver gonya. 
Pernote nir, noten ennires pecte pelsseus morts: elscre 
menoels enter reniper metenque espo dreixin demi 
caenmica ique elscucs enfa cinunfes tí. Percon tra, elco 
miatdels nos tresés serses timats, peranos altresés sagrat: 
tan quempor tesifi nestresdela ca sadel traspas satper 
què, du ranteldol, elsfam iliarses mante nenalmar gedela 
vidaso cialino podenni mirarel cen tredelpo blat, que 
ésel llocon secele brentots elsac tescomu nitarisi oneldi 
funtés dipo sitat enuna sepul turarasa, emboli catamb es 
tores, ica dadiaes reguenles sevesres tespera accel erar-
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nela descom posició. Alcap d’unstres mesosex traiemels 
seusos sosides présde deco rar-losi guar nir-losamb 
curaels tornem aen terrar, a questcop enuna tombade 
finitiva. Ai xis’acaba eldoli, totse guit, esdes trueixper 
sem prelaca saque elmort vaha bitar envida. Finsque 
noar riba aquestmo ment, s’es cullunho mepera represen 
tar-lo, elqual s’adornapro fusa mentamb plo mallsi pintu 
resperaco llir, boiren ovada, l’àni madelmort, 
qued’aques tama nera s’incor porano vamental mónd 
elsvius. Elseu repre sentant estào bligata caçarun 
granfelí, lapell delqual en tregaràals parents deldi funten 
unaceri mòniaen quèpar ticipen totsels mem bresdelpo 
blat. Aquestac tesig nificala venjan çadeldi funtso brela 
mort, per mitjàd’a quellque elrepre senta, aixícom lare 
creacióde lavi da, laqual, doncs, peralsbo roro, nos’aca 
bamai amblamort. Iels «blancs» ensqua lifiquende «sal 
vatges»...     
 
   Hipò crites moto ritzats, atureuels bull dozers, silenci 
euelso rolldeles vos tresserres mecà niques, quedes 
forestenels nos tresbos cosinoens dei xensen tirelsi 
lencide lanit. Fu giud’aquí, malvats! 
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Traducció 
 
   Soc un indi bororo i habito a l’estat brasiler del Mato-
Grosso. Avui soc aquí perquè estic invitat a assistir a 
una convenció internacional d’ajuda a les minories 
aborígens. No sé pas com anirà tot plegat perquè em 
costa molt pensar i expressar-me com aquests «blancs» 
que ens visiten a mi i a la meva comunitat cada cop més 
sovint. Tanmateix, ells no coneixen ni una sola paraula 
de la nostra llengua –la llengua bororo– i, per tant, 
encara són més ignorants que nosaltres, que, a més a 
més, també hem après a parlar força bé el portuguès. 
 
   I, doncs, ¿què venen a buscar aquesta gent que ens 
diuen coses que no tenen cap ni peus? Es presenten com 
a éssers civilitzats i jo em pregunto què entenen per 
civilització: robar-nos els arbres?  ¿Despullar la terra 
dels seus boscos? ¿Expulsar-nos a poc a poc de casa 
nostra a canvi de promeses falses d’abundor i felicitat 
que mai no compleixen? Aquesta terra és nostra. Hi som 
des de fa més de set mil anys i, no fa pas gaire, érem 
com una família de més de deu mil membres. Ara, 
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després d’estar a punt d’extingir-nos, amb prou feines 
quedem un miler de persones. Això és el que ens han 
aportat aquests invasors, garimpeiros saquejadors d’or, 
diamants i fusta, a més d’encomanar-nos la grip, la 
sífilis, les depressions, el vici, la corrupció, les 
epidèmies, les guerres, l’alcoholisme i la fam. S’han 
confabulat per talar i cremar els boscos, a fi de crear 
pastures i plantacions sense cap interès per al meu poble. 
 
   Diuen que volen salvar la nostra ànima i ens parlen 
d’un déu totpoderós. No sé ben bé de quin déu ens 
parlen. Nosaltres en tenim molts, de déus. Tenim el déu 
sol, que ens protegeix del fred i fa que els arbres donin 
fruit. I tenim també deesses, com ara la pluja, que rega 
els camps i els fa fèrtils. I la terra, que ens acull i ens 
alimenta. I les muntanyes, i el vent i el misteri de la 
selva... Aquest déu del qual ens parlen no deu ser pas tan 
bo i poderós com diuen, atès que talment sembla que no 
l’estimin. Em temo que el seu únic déu són els diners. 
No tenen vergonya. Per no tenir, no tenen ni respecte 
pels seus morts: els cremen o els enterren i permeten que 
es podreixin de mica en mica i que els cucs en facin un 
festí. Per contra, el comiat dels nostres éssers estimats, 
per a nosaltres és sagrat: tanquem portes i finestres de la 
casa del traspassat perquè, durant el dol, els familiars es 
mantenen al marge de la vida social i no poden ni mirar 
el centre del poblat, que és el lloc on se celebren tots els 
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actes comunitaris i on el difunt és dipositat en una 
sepultura rasa, embolicat amb estores, i cada dia es 
reguen les seves restes per a accelerar-ne la 
descomposició. Al cap d’uns tres mesos extraiem els 
seus ossos i després de decorar-los i guarnir-los amb 
cura els tornem a enterrar, aquest cop en una tomba 
definitiva. Així s’acaba el dol i, tot seguit, es destrueix 
per sempre la casa que el mort va habitar en vida. Fins 
que no arriba aquest moment, s’escull un home per a 
representar-lo, el qual s’adorna profusament amb 
plomalls i pintures per acollir, bo i renovada, l’ànima del 
mort, que d’aquesta manera s’incorpora novament al 
món dels vius. El seu representant està obligat a caçar 
un gran felí, la pell del qual entregarà als parents del 
difunt en una cerimònia en què participen tots els 
membres del poblat. Aquest acte significa la venjança 
del difunt sobre la mort, per mitjà d’aquell que el 
representa, així com la recreació de la vida, la qual, 
doncs, per als bororo, no s’acaba mai amb la mort. I els 
«blancs» ens qualifiquen de «salvatges»... 
 
   Hipòcrites motoritzats, atureu els bulldozers, silencieu 
el soroll de les vostres serres mecàniques, que 
desforesten els nostres boscos i no ens deixen sentir el 
silenci de la nit. Fugiu d’aquí, malvats! 
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   L’aborigen s’ha queixat de l’opressió i l’abús sense 
cap consideració que pateix el seu poble. Però que 
difícil que és fer-se càrrec dels problemes quan es 
produeixen tan lluny! Bona sort, amic indi; tant de bo 
t’entenguin i siguis atès en les teves reivindicacions. 
 
   Amb la partida de l’aborigen, el meu seient ha quedat 
buit, a l’espera d’un nou visitant, i és curiós perquè, ara 
mateix, no sento ni el pes, ni l’escalfor (ni la pudor) 
d’un altre paner. Tot i així, noto la presència d’algú, 
malgrat no veure’l. Valga’m Déu, ja ho entenc!: es 
tracta, ni més ni menys, que d’una formiga! També 
pensen, les formigues? Vegem-ho. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMIGA 
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   Estic fatigada. Summament fatigada, i no puc 
presentar enlloc cap baixa laboral. De tota la vida que 
treballo sense descans; sense dies festius, sense gaudir ni 
un sol cap de setmana d’esbarjo, ni vacances, ni 
jubilació. Treballo sense contracte ni horari establerts: 
no se’m reconeixen les hores extraordinàries que 
acostumo a fer, ni tinc cap sindicat al qual recórrer. 
Encara que l’esclavatge no estigui legalitzat, no sé quina 
diferència hi pot haver amb l’experiència que visc 
personalment. No diguem ja si pensem en l’espècie 
germana nostra anomenada «formiga de camp», que sol 
atacar altres formiguers per robar pupes i larves, criar-
les i convertir-les en esclaves des del naixement i 
obligar-les a treballar tota la vida pel formiguer lladre. 
 
   Per si no fos prou, cap d’aquests gegants que passen 
pel meu costat no em té el més mínim respecte. Em 
poden trepitjar com si res, sense adonar-se que, amb mi, 
esclafen el resultat de més de quatre-cents milions 
d’anys d’evolució d’aquest planeta. 
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   I què hi puc fer, jo, sent tan petita com soc? (o potser 
no ho soc tant, de menuda, ja que tot és relatiu). Per 
començar, no tinc ni nom propi, si bé els estudiosos ens 
han batejat –a mi, i a més de les dotze mil espècies 
germanes meves que viuen en aquest món– amb el nom 
científic de formicidae i, encara que costi de creure, 
comparteixo força particularitats de la meva existència 
amb la dels humans. Per exemple, nosaltres –les 
formigues– podem sobreviure en qualsevol lloc de la 
Terra, llevat dels pols nord i sud, perquè no tolerem les 
temperatures gaire fredes; si fa no fa com els habitants 
d’aquest món, els quals, segons tinc entès, tampoc no 
s’acostumen a instal· lar en llocs molt freds. 
 
   Soc un insecte social: els membres de la mateixa llar 
ens relacionem entre nosaltres per mitjà de les antenes   
–el nostre òrgan fonamental–, no solament per 
comunicar-nos, sinó també per poder distingir tota mena 
d’aliments i reconèixer qualsevol tipus d’objecte. El 
meu habitatge i la societat en la qual visc estan 
perfectament organitzats. Jo soc una obrera, és a dir, tinc 
cura, juntament amb les meves col·legues, de desplaçar-
me diàriament pels voltants de casa meva per obtenir no 
solament el propi manteniment sinó, també, per fornir el 
magatzem de queviures que tenim en previsió de quan 
faci mal temps. Mengem pràcticament tot el que sigui 
orgànic i, a més de les obreres vulgars com ara jo 
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mateixa, també hi ha les formigues «soldat», les quals 
són més forçudes que nosaltres i posseeixen unes 
mandíbules tan potents que poden arribar a aixecar de 
terra objectes que tinguin fins a cent vegades el seu 
propi pes. Aquestes germanes meves totes són femelles 
–perquè després es parli de «sexe dèbil»– i fan guàrdia a 
l’entrada del niu per esmicolar, amb la seva colossal 
força, els aliments massa grossos que, altrament, no es 
podrien introduir al formiguer. També tenen com a 
missió la defensa de la llar, davant l’atac de possibles 
depredadors, així com expulsar sense contemplacions 
qualsevol intrusa xafardera. Les obreres –pobres de 
nosaltres– estem totalment indefenses, malgrat que hi ha 
algunes espècies que han aconseguit desenvolupar a la 
part posterior de l’abdomen un fibló que poden utilitzar 
tant per a defensar-se com per a atacar. 
 
   El nostre sistema de reproducció suposo que deu ser 
difícil d’entendre per als humans, tenint en compte que, 
tant les obreres com les soldats som asexuades. Per tant, 
no ens hem de preocupar ni per casaments, ni per 
divorcis, ni per aparellaments més o menys duradors. 
Només els mascles amb sexe són alats i poden fecundar 
una reina, també amb ales, de les quals es desprendrà un 
cop fecundada, perquè ja no li caldrà anar a la recerca de 
cap més mascle, i es dedicarà exclusivament a la posta 
d’ous (un cada dos o tres minuts i fins a mil dos-cents 
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cada dia, com a màxim) durant tot el seu període fèrtil. 
Val a dir que els mascles, un cop acomplert el seu acte 
de fecundació, immediatament passen a millor vida, la 
qual cosa tenim perfectament assumida i prevista, amb 
una zona dedicada exclusivament a cementiri. Altres 
espais amb una destinació específica són el magatzem 
de queviures i, el més important de tots, el dedicat a 
incubar i tenir cura dels ous que va ponent la reina. 
 
   Arribats en aquest punt, no em puc estar de 
puntualitzar que soc una formiga creient i practicant 
que, encara que no hagi estat batejada ni vagi a missa, 
molt sovint em pregunto si el meu treball, el meu esforç, 
la meva vida familiar i el meu respecte envers tot i 
tothom arriba a Déu, i si la meva insignificança té algun 
paper en la immensitat de l’univers que ha creat. No em 
resulta fàcil, des de la petitesa de la meva existència, 
creure que Déu es fixa en mi. De la mateixa manera, soc 
conscient que si demanés una prova que Déu m’escolta, 
la meva fe tindria molt poc valor. I, encara que sembli 
increïble, també reso: prego a Déu per la meva 
comunitat, pel meu niu, per les meves col·legues i per 
mi. Prego per tothom qui sofreix en aquest món. Però no 
puc evitar preguntar-me si Déu m’escolta. ¿És possible 
que una vida tan menuda com la meva compti per a Ell? 
No ho sé. Per altra banda, em costa de creure que tot 
plegat succeeixi per pura casualitat, i que Aquell que ha 
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estat capaç de crear la infinitud del cel i de la terra hagi 
deixat abandonada a l’atzar la poquesa dels éssers com 
ara jo. Vull creure que Déu és present, fins i tot, en la 
forma de vida més ínfima. Penso, senzillament, que el 
meu pas per aquest món haurà contribuït, ni que sigui en 
una petitíssima proporció, a millorar-lo: netegem el terra 
d’engrunes, oxigenem el terreny on treballem, fent-lo 
més fàcil de cultivar, eliminem insectes indesitjables... 
No puc imaginar, per poca cosa que jo sigui, que Déu 
s’hagi oblidat de mi. Hi ha qui diu que els humans ho 
són a partir del dia que van ser conscients que havien de 
morir. Doncs, també jo sé amb tota certesa, que de mi 
aviat gairebé no en quedarà res, i que no trigaré a ser 
oblidada per tothom. Només perdurarà allò que hagi fet 
pels altres amb el meu treball i la meva estimació. La 
resta està en mans de Déu. 
 
 
 
 
   Renoi, sí que pensen les formigues! I qui ho diria, les 
inquietuds que tenen i com s’assemblen als humans... 
Pel que fa al pensament d’aquesta, hi ha hagut moments  
que em semblava més el d’una persona que no pas el 
d’un insecte. Bé, la formiga ja ha desaparegut del meu 
damunt i ara espero algun altre convidat que em 
sorprengui amb les seves reflexions. Després d’anar-
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se’n aquest insecte tan original, ja fa estona que estic 
sola. Sembla com si ningú no se sentís cansat avui, 
perquè la gent passa pel meu davant gairebé ignorant-
me. La solitud pot ser força insuportable i, en aquests 
moments, és la meva única companya. Potser, per no 
avorrir-nos, també podríem escoltar què és el que pensa 
la solitud. Per què no? Som-hi, doncs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  SOLITUD 
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   Jo soc la solitud i dono fe que tant en els primers 
instants de la vida de les persones, com en els darrers, la 
meva presència és del tot inevitable. En l’entremig, pot 
passar de tot. Tanmateix, no havia tingut mai tants 
adeptes. I desconec si d’això en puc estar gaire satisfeta. 
Més aviat penso que hauria de ser un motiu de tristor per 
a tothom, tenint en compte els petits, o –a voltes– grans 
drames que viu la societat en general, diuen que per 
culpa meva. Doncs jo no me’n sento pas, de culpable, 
sinó més aviat crec que ho és la buidor actual amb què 
els humans viuen. 
 
   Fins fa poc, jo era gairebé inseparable de la vellesa; és 
fàcil instal·lar-s’hi, quan l’única mirada atenta que es 
rep és la pròpia reflectida en un mirall, perquè ja fa 
temps que hom ha esborrat la majoria de noms que tenia 
escrits a l’agenda, i li ha quedat convertida en un seguit 
d’espais en blanc. Penso que és prou evident per a 
tothom la meva companyia al costat de les persones 
grans, i cada cop més, pel ritme de vida progressivament 
més accelerat de les successives generacions. No hi ha 
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res més depriment que la visita a una residència 
d’ancians (unes més que altres, no cal dir-ho), en que 
gairebé no hi ha relació entre els residents. 
 
   Però no és aquest col·lectiu –el de la gent gran–, per 
altra banda tan mereixedor de respecte i més bona sort, 
allò que ara mateix em ve al pensament, sinó l’altre 
extrem de la piràmide de població: em costa força 
d’entendre la frivolitat amb què molts joves viuen avui 
la seva joventut. Em sorprèn el fet que cada vegada 
m’obrin més els braços, amb tanta alegria com 
inconsciència. I si s’adonen de la meva irrupció en la 
seva vida i pretenen expulsar-me, s’equivoquen de mig a 
mig si es pensen que el remei consisteix a participar en 
entrompades (l’anomenat botellón), amb profusió 
d’alcohol, tabac, drogues i soroll mal qualificat de 
música, o a estar constantment connectats al WhatsApp, 
al YouTube, al Facebook, al Twitter, o a qualsevol altre 
mitjà semblant i que, per a no sentir-se sols, hagin 
d’estar contínuament pendents de cada novetat 
tecnològica que aparegui al mercat, sotmesos sense 
respir a uns avenços que, si es fan servir amb bon criteri 
són un mitjà excel·lent de comunicació, però que si 
s’utilitzen –com acostuma a passar– amb ximpleria, per 
a donar a conèixer a les preteses amistats tota mena de 
bestieses, implorant un «m’agrada», el seu ús aleshores 
és absolutament pervers, perquè crea una dependència 
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angoixant, anul·la progressivament el contacte directe 
entre persones i es converteix en una manera encoberta 
de perdre el temps i de dissimular la meva presència. 
Sembla del tot inversemblant que, sobretot en segons 
quins països, hi hagi joves que es tanquin a la seva 
cambra durant dies i dies, amb l’única companyia del so 
provinent dels auriculars, als quals estan connectats com 
aquell qui diu dia i nit, o de les imatges de les tauletes de 
tota mena que els amaguen la realitat, ignorant que res 
no pot millorar el diàleg interpersonal, perquè, més enllà 
de les paraules o els símbols, l’expressió, el gest, el to de 
la veu, l’atenció als altres són insubstituïbles, en formar 
part dels trets més representatius de l’ésser humà. I quin 
significat té, ara mateix, Déu, per a aquesta joventut? No 
sé pas si serà a temps de reaccionar, bo i adonant-se del 
valor que té la seva vida interior, en comptes de buscar-
ho inútilment a fora. 
 
   Qui ho havia de dir, quan en els segles ɪɪɪ i ɪv, els 
anomenats Pares del desert proliferaven a Egipte i que,  
per voluntat pròpia i elecció lliure, jo era la seva única 
companyia, a més de Déu, fent realitat la promesa de 
Jesús quan va dir: No us deixaré pas orfes, el meu 
esperit us acompanyarà per sempre (Jn 14,16-18), és a 
dir, no estareu mai més sols. Aquells ascetes eren 
mestres espirituals, sants que feien de mi una virtut, 
purificant la seva vida amb el suport de Déu i la meva 
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presència, perquè em desitjaven ferventment. Ara –què 
ho deu fer, això?– ja no m’estima ningú, i tot i així, cada 
cop em sento més sol·licitada. 
 
 
 
 
   Adéu, solitud. Acaba d’asseure’s al meu damunt una 
persona de raça africana; un «negre» es podria dir, si 
això no fos ofensiu per als negres (no he entès mai, per 
què el color de la pell pot tenir un caràcter pejoratiu), 
malgrat que ells no tenen cap problema d’anomenar 
«blancs» els blancs. Però, en fi, jo no soc aquí per a fer 
disquisicions sobre races, sinó per a escoltar què és el 
que pensa aquest home. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL REFUGIAT 
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   Si no fos pel fet de venir del lloc d’on he vingut, em 
preguntaria què hi faig aquí. Estic assegut en una cadira, 
a prop d’una estació de tren, tot esperant que arribi qui 
m’ha d’acompanyar en el trasllat a una altra ciutat. A mi 
tant se me’n dona d’estar aquí com en un altre lloc, 
perquè l’enyorança per la meva família i el meu país, 
que he hagut d’abandonar qui sap si per sempre, serà la 
mateixa. 
 
   Estic desil· lusionat i dolgut. Penso que m’he jugat la 
vida en va. Fugint de la guerra, la misèria i la fam, he 
travessat un desert on vaig veure morir d’extenuació 
més d’un company de viatge. Després vaig caure en 
mans d’una màfia de traficants que em va recloure en 
una mena de presó a tocar del mar, on vivíem 
amuntegades altres persones com jo, sense poder sortir 
per evitar ser detinguts per la policia, i on menjàvem, 
dormíem i convivíem en unes condicions infrahumanes 
(després d’haver pagat un preu desorbitat per un 
passatge que per a molts seria al més enllà), a l’espera 
de poder salpar, aprofitant el bon temps i una baixada en 
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la vigilància de la policia. Una nit, sense cap avís previ, 
ens van fer llevar per pujar en una llanxa pneumàtica. 
Érem el doble de les persones que hi cabien. Al cap d’un 
dia es va esgotar el combustible i vam navegar a la 
deriva, sense saber on érem ni on aniríem a parar. Per fi, 
els que vam poder sobreviure, vam ser rescatats en alta 
mar i conduïts fins aquí, a l’Europa somiada, que es 
vanta de ser el bressol dels drets humans i que, com la 
rica Amèrica, fracassa estrepitosament, per la miserable 
resposta moral que dona als pobres refugiats com ara jo, 
que vaig caure en el parany de creure el mite que aquí 
seria acollit amb els braços oberts i tindria l’oportunitat 
de treballar i viure dignament per, al cap d’un cert 
temps, poder-me reunir amb la meva família. Mentides i 
més mentides! Del meu país he hagut de sortir per la 
barbàrie i la por amb què s’hi viu. I aquí no em deixen 
entrar per la incomprensió i l’egoisme dels que ja hi 
viuen, que em posen tota mena d’impediments 
burocràtics o em fan fora sense cap més explicació. Uns 
m’han obligat a sortir i uns altres no em deixen entrar. 
Jo només aspiro a refer la meva vida i a ajudar la meva 
família a refer la seva. 
 
   Per altra banda, ¿com es pot demanar res a una 
societat que amb prou feines pot atendre la seva pròpia 
gent i té homes, dones i nens malvivint als carrers, amb 
les mateixes necessitats primàries dels que venim de 
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terres llunyanes? No crec que la solució real estigui en 
mans privades, sinó del govern de cada un dels països 
implicats. ¿Per què els pobles no escullen polítics que 
facin propostes realistes d’acolliment d’immigrants i 
refugiats, i que després les compleixin? Comprenc molt 
bé que no es pugui demanar a la gent que obri les portes 
de casa seva a algú que no coneix, d’higiene dubtosa, de 
costums que poden resultar incòmodes o de raça i religió 
diferents. Però jo soc creient, i he llegit en la Bíblia dels 
cristians: Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al 
costat vostre, al vostre país, no l’exploteu. Al contrari, 
considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. 
Estimeu-lo com a vosaltres mateixos, que vosaltres 
també vau ser immigrants al país d’Egipte (Lv 19,33-
34). I, doncs, ¿que no hi ha un Déu igual per a tothom? 
¿Que potser aquest Déu no estima igual, sigui quin sigui 
l’origen i el color de les persones? 
 
 
 
 
   Ja té raó, ja, aquest home, quan diu que uns l’han 
obligat a sortir i uns altres no el deixen entrar. No es 
pot negar la situació tan lamentable que estan vivint a 
tot el món els refugiats, obligats per les circumstàncies 
de misèria i violència, a abandonar el seu país d’origen. 
En fi... 
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   Però s’acaba d’asseure un altre home. Aquest sembla 
força satisfet. Ja era hora! Vejam, doncs, què és el que 
pensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL XARLATÀ... HONEST? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 
 
 
   Avui ha estat un bon dia. Com gairebé sempre, vaja. 
Ara és migdia i d’aquí a una estona ja podré dinar  
tranquil·lament a casa. Amb tota la mercaderia venuda 
o, millor dit, distribuïda. No m’ho hauria pensat mai 
que, després de passar-me mitja vida estudiant i fent 
col·lecció de títols i certificats de cursos i cursets, em 
guanyaria la vida com ja fa un cert temps que ho faig i 
que, segons sembla, seria tan útil a la societat. Una 
societat, la nostra, que, a parer meu, mai no havia estat 
tan necessitada d’afecte i estimació. I això, precisament, 
és el que jo proposo. Ras i curt: soc un xarlatà; allò que 
estava tant de moda ja a l’edat mitjana i, sense anar tan 
lluny, als anys quaranta i cinquanta del segle passat, 
sobretot als pobles d’aquest país. 
 
   Lloo sense reserves les propietats del producte que 
ofereixo: «JOB, les pastilles de la paciència». Un 
preparat absolutament únic al mercat, amb el qual es 
poden obtenir excepcionals nivells de felicitat. 
 
   Però, atenció!, perquè jo no enganyo ningú. La relació 
amb els meus «clients» va molt més enllà d’una 
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transacció purament comercial, perquè jo no venc res. 
Només proclamo públicament les extraordinàries 
propietats del meu producte per a acréixer la paciència, i 
el distribueixo entre les persones que es mostren 
interessades a millorar la seva qualitat de vida. Es tracta 
d’un flascó amb 31 pastilles de color blanc, de la mida 
d’un pèsol, per prendre’n una cada dia en dejú durant un 
mes, i només demano que les persones que constatin els 
seus efectes positius, em facin una transferència 
bancària al compte i de l’import que figuren en el 
prospecte que s’adjunta al flascó, en concepte 
d’aportació voluntària, fent constar la seva adreça si 
estan interessades a rebre més flascons per si en tornen a 
necessitar en un futur –cosa improbable– o per a 
obsequiar-ne a familiars i amistats. Vull deixar molt 
clares dues coses: la meva moderació pel que fa a 
l’import de l’aportació (segons quins bancs cobren més 
per la gestió de la transferència) i que tots els ingressos 
els declaro a Hisenda i pago els corresponents impostos, 
d’acord amb el que estableix la llei vigent. Per tant, les 
poques persones que no obtinguin un bon resultat en 
millorar substancialment la seva capacitat de tenir 
paciència, automàticament queden exemptes de 
desemborsar ni un cèntim. Per ara han respost 
positivament un 87% d’aquells que han seguit el 
tractament. El 13% restant, o no ha obtingut un bon 
resultat o, segons qui, tot i haver quedat satisfet, 
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prefereix fer l’orni i no pagar. No hi fa res. La gent, en 
general, és més honrada del que sovint pensem. 
 
   I què són, en realitat, aquestes «pastilles de la 
paciència»? Doncs un producte totalment innocu i 
inofensiu que ha estat examinat i analitzat nombroses 
vegades per organismes sanitaris i de defensa del 
consumidor, sense que mai hi hagin pogut detectar res 
de  perillós. Ni tampoc cap propietat curativa. No han 
trobat que tingui cap activitat farmacològica, és a dir, 
que químicament no serveix per a res, però tampoc no fa 
cap mal. És, si fa no fa, com una petita píndola 
inofensiva de sucre. Es tracta, aleshores, d’una 
enganyifa? D’una pràctica poc ètica? De cap manera. 
Simplement utilitzo l’efecte placebo per a influir en el 
subconscient de les persones, per tal de provocar-los un 
efecte beneficiós, d’acord amb les seves expectatives de 
resoldre una situació problemàtica d’impaciència. I, com 
que la nostra societat cada dia és més impacient, i això 
és causa de depressions i altres patologies, doncs la gent 
em treu aquestes pastilles de les mans. Repeteixo que jo 
no enganyo ningú més que el subconscient de les 
persones, el qual és tan poderós com ingenu i, per tant, 
fàcil de suggestionar i convèncer. De canvis fisiològics, 
si n’hi ha –la qual cosa és força inusual– són molt poc 
freqüents i, en aquest cas, secundaris i positius. Quant a 
la meva consciència, per si hi hagués algun dubte, no 
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faig altra cosa que ser fidel al contingut de la carta de 
sant Jaume (Jm 5,7-8): Tingueu, doncs, paciència, 
germans. Mireu com el pagès espera el fruit preciós de 
la terra, i hi té paciència fins que ha rebut la pluja 
primerenca i la tardana. Tingueu paciència també 
vosaltres. 
 
   I un detall no poc important: a cada un dels meus 
«clients» que hagi assolit un bon resultat, li demano que 
m’enviï un missatge explicant breument com ha estat el 
procés de l’èxit obtingut. Precisament ara, mentre espero 
el tren que haig d’agafar, em venen al pensament alguns 
dels missatges rebuts, com ara el del conductor 
professional que em va escriure dues setmanes després 
d’haver acabat de prendre les 31 pastilles, per 
comunicar-me, entusiasmat, que les considerava gairebé  
«miraculoses». 
 
   Aquesta persona, segons em va relatar, era 
representant d’una marca de galetes i la seva tasca 
consistia a distribuir el gènere a diversos establiments de 
comestibles situats en llocs geogràfics distants entre ells,  
la qual cosa l’obligava a circular moltes hores al dia per 
les carreteres de la comarca. El pobre home tenia els 
nervis destrossats per l’estrès que li produïa haver-se de 
desplaçar amb el temps limitat i trobar constantment 
retencions de trànsit i aturades monumentals que li 
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posaven el sistema nerviós a punt d’explotar. I, a més a 
més, els dies festius, sant tornem-hi, amb tota la família 
dins del cotxe. Després d’haver provat tota mena de 
calmants sense obtenir cap resultat positiu –més aviat li 
havien malmès l’estómac– i haver passat una nit a la 
comissaria de policia, juntament amb un altre conductor 
que s’havia atrevit a fer-li un avançament arriscat i amb 
el qual va acabar a bufetades, després de prendre les 
pastilles, aquest conductor irascible i impacient em va 
dir que tot havia canviat perquè, si li tocava aturar-se per 
un embús de trànsit, posava música i cantussejava 
l’estona que calgués. I si algú el volia avançar, cap 
problema: bon vent i barca nova, vet-ho aquí. 
 
   També recordo un testimoni que em va commoure per 
la manera com s’expressava el protagonista: un aspirant 
a místic que va cometre l’error de voler anar massa de 
pressa cercant la trobada amb Déu. Va pensar que podia 
imposar un ritme accelerat en aquell procés 
d’aproximació i l’únic que aconseguia era anar cada cop 
més a poc a poc, i em relatava, metafòricament, com 
pretenia fer un ram de flors i que, quan ja estava a punt 
d’aconseguir-ho, se li marcien entre les mans. Després 
d’haver pres les pastilles de la paciència, la seva vida de 
pregària s’havia transformat de dalt baix. Des 
d’aleshores, quan pregava, era com si es passegés per un 
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jardí, deixant que l’aroma de les flors que tant anhelava 
sentir ara li captivés els sentits i el cor. 
 
   Un altre cas ben curiós va ser el d’una parella de gent 
gran que després de més de quaranta anys de viure junts, 
considerava que ja s’ho havia dit tot i, des de la rutina i 
l’avorriment, havia caigut en el parany de la impaciència 
en sentir, recíprocament, les mateixes històries amb 
paraules idèntiques un dia sí i un altre també. La relació 
i la convivència d’aquella parella es van anar enrarint  
fins a l’extrem que, quan un començava a parlar, l’altre 
ni se l’escoltava o l’interrompia sistemàticament. Fins 
que, un dia, l’atzar va voler que em coneguessin i, 
encara que incrèduls de bon començament, van prendre 
les meves pastilles, i entre això i –també cal dir-ho– que 
cada cop tenien la memòria menys aplicada, és com si 
tot els resultés nou, i van recobrar la pau que havien 
perdut. 
 
   Igualment em ve al pensament el relat del jove acabat 
de llicenciar que pretenia «menjar-se el món» tot just 
sortir de la universitat. Les pastilles JOB –i la crua 
realitat de la vida– li van ensenyar el que no ensenya cap 
escola, ni cap carrera universitària té com a assignatura: 
la paciència. 
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   El llicenciat, després d’uns quants desenganys dins el 
món laboral, va despertar del seu somni i va entendre 
que tot necessita el seu temps i que el temps requereix 
paciència. Ara aquest jove amplia els estudis bo i 
cursant un màster a la tarda, i al matí ha trobat una feina 
amb la qual no podria subsistir si no fos perquè encara 
viu amb els pares, però que entra dins el camp de la seva 
especialitat. Per tant, pot dir que actualment va enfortint 
la base d’allò que ha estudiat i a què aspira a dedicar-se, 
la qual cosa és força important per poc que s’observi el 
que ens envolta. I, sobretot, ha entès que els diners i el 
prestigi ja arribaran tard o d’hora si continua 
perseverant... amb paciència. 
 
   I podria recordar força més casos de notificacions 
d’agraïment. Però no soc un xarlatà plomós i em sembla 
que amb aquest petit recull que m’ha vingut a la 
memòria ja n’hi ha prou per a assaborir l’èxit de la meva 
empresa. A més, acaben d’anunciar el tren que haig 
d’agafar. 
 
 
 
 
   Doncs, bon viatge, xarlatà. I que la teva originalitat 
vagi fent feliç més gent. Però atenció: acaba d’asseure’s 
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al meu damunt una dona. Tant de bo també sigui 
portadora d’un pensament optimista. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA CONFERÈNCIA INQUIETANT 
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   No sé si he fet bé d’assistir en aquesta conferència. He 
vingut en tren des del meu poble per poder-la escoltar, i 
ara me’n torno a casa altre cop en tren. El fet és que, 
mentrestant l’espero aquí, asseguda en una cadira a la 
vora de l’estació, no puc evitar la inquietud que em 
produeix pensar en el que he sentit. No es pot negar que 
el tema era força interessant: tractava sobre biologia i, 
concretament, sobre el genoma humà. Els meus 
coneixements en aquest aspecte són molt elementals i 
confesso que després de la conferència tinc molts més 
dubtes que no pas abans, i un garbuix de preguntes que 
em bullen al cap. 
 
   El genoma, d’acord amb la meva manera senzilla 
d’entendre-ho, és format pel conjunt dels gens que, al 
seu torn, és el material que configurarà un nou 
organisme, transmetent informació hereditària de pares a 
fills i de generació en generació. Per posar una analogia 
de fàcil comprensió, el genoma seria com un llibre 
d’instruccions, i els gens, cadascuna de les seves 
pàgines, les quals, actualment, ja se sap com modificar.  
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Quan el llibre és complet, ja es pot editar: és el 
naixement d’un nou ésser (ai, si un biòleg accedís al 
meu pensament; ben segur que se li posarien els pèls de 
punta!).  
 
   Per  a  poder  «llegir»  tot  el  mapa  del  genoma  
humà –cada una de les pàgines d’aquest «llibre»–, l’any 
1990 es va organitzar una recerca internacional 
anomenada Projecte Genoma Humà, el qual va 
començar als EUA i, després d’implicar-s’hi instituts 
d’investigació, laboratoris i universitats de diferents 
països, es va aconseguir completar-lo definitivament el 
març del 2003. A partir d’aquell moment, s’ha obert la 
porta a la manipulació de cèl·lules malaltes 
!«paràgrafs» de les pàgines del «llibre»– per a guarir 
malalties que avui dia encara són incurables, o bé per a 
esbrinar la tendència patològica de cada persona i, 
consegüentment, dur a terme una tasca preventiva 
personalitzada. 
 
   El Consell d’Europa, en la reunió celebrada a Oviedo 
l’abril de 1997, aprovà la Convenció sobre els Drets de 
l’Home i la Biomedicina, un tractat de bioètica que 
garanteix el respecte i la dignitat de l’home contra l’ús 
impropi dels avenços en biologia i medicina. D’una 
manera semblant, l’assemblea general de la UNESCO 
va aprovar per unanimitat, el novembre de 1997, la 
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Declaració Universal sobre el Genoma Humà i Drets 
Humans, segons la qual la informació genètica humana 
és una herència comuna, «patrimoni de la humanitat». 
Tanmateix, tot i que la perspectiva és força 
esperançadora, també queda oberta la possibilitat que 
professionals sense escrúpols, a canvi de diners, 
s’avinguin a manipular gens per a «fabricar» fills a gust 
de qui ho pagui, i encara que això pugui semblar 
inversemblant, avui dia, teòricament –només 
teòricament, per ara–, ja és possible tenir fills «a la 
carta», bo i elaborant un genoma humà sintètic partint de 
zero. Així, doncs, en un futur no gaire llunyà, encara que 
costi d’imaginar, es podrà veure una parella omplint un 
qüestionari en el qual figurin preguntes relatives al fill 
desitjat, com ara: sexe?, color de la pell?, i dels ulls?, i 
dels cabells?, alçada?, coeficient intel·lectual?, 
aficions?, etc. Però què passarà amb les facultats 
psicològiques, caracterològiques i morals? Hi constaran 
preguntes relatives a l’orientació professional (ciències, 
lletres...)?, o a la tendència política (de dretes, 
d’esquerres, verd, monàrquic, republicà, anarquista...)?, 
o creences (ateu, agnòstic, evangelista, catòlic, ortodox, 
musulmà, jueu, budista, hinduista...)? Es podrà demanar 
tenir un fill «sant»? 
 
   Em fa por que, com sol passar força sovint, la llei vagi 
a remolc de la ciència, i que amb l’ètica no n’hi hagi 
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prou per a aturar segons quins experiments. Em 
pregunto si, fent tot això, no hi ha el perill que ens 
creguem petits déus. Tinc entès que, sense cap mena 
d’autorització prèvia de la comunitat científica, un 
genetista xinès –He Jiankui– va saltar a la fama mundial 
a finals del 2018 per haver modificat el genoma d’unes 
nenes bessones, per evitar que heretessin la sida que 
patia un dels seus progenitors. A hores d’ara, 
l’experiment ha tingut èxit. Tant de bo que la 
modificació del genoma humà fos utilitzada únicament i  
tothora amb finalitats terapèutiques. Tot i això, el 
desembre del 2019 aquest científic, juntament amb dos 
més, va ser condemnat pel tribunal de Shenzhen a tres 
anys de presó i una multa de tres milions de iuans (uns 
385.000 euros). Segons el veredicte, ell i els dos 
col·legues que van col·laborar en l’experiment «no 
estaven qualificats per a treballar com a doctors i van 
violar conscientment les regulacions i els principis ètics 
del país per dur a terme aquestes pràctiques». 
 
   El que jo ignorava és que actualment, a través de la 
manipulació del seu genoma, s’està experimentant amb 
animals per «humanitzar-ne» els òrgans i així poder-los 
trasplantar a les persones que ho necessitin. Sembla que 
un dels animals amb més possibilitats de tenir òrgans 
trasplantables a un humà és el porc i que, fins i tot, ja 
s’ha provat de trasplantar òrgans de porc a determinats 
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simis i que, de moment, el principal problema és el 
rebuig, però que cada cop s’obtenen millors resultats. 
On s’aturarà aquesta pràctica? Al pas que anem, qui pot 
assegurar que alguna xarcuteria tramposa no es dedicarà 
a elaborar botifarres de mico, per exemple? ¿Que potser 
algun dia veurem porcs caminant sobre dues potes, 
fumant en pipa, llegint el diari o al darrere del volant 
d’un cotxe? O, en un futur, ¿hi haurà esportistes capaços 
de fer salts de longitud de deu metres perquè els hauran 
trasplantat òrgans de cangur amb el genoma modificat? 
O nedadors que batran tots els rècords de velocitat dins 
l’aigua perquè portaran gens de dofí? 
 
   I si, a mi, algun dia, m’han de trasplantar un òrgan de 
truja, qui em garanteix que, qualsevol dia, les cuixes no 
se’m transformaran en pernils? 
 
   Bé, gràcies a Déu que ja anuncien el tren: ara em 
distrauré una mica mirant per la finestra... 
 
 
 
 
   Realment, la imaginació de segons qui no té aturador. 
 
   Però ja tenim una altra persona que acaba 
d’asseure’s al meu damunt. Es tracta d’un jove que no 



74 
 

sabria com definir; de moment, no li detecto cap 
pensament i, en canvi, li observo un posat com de 
desconfiança, ja que, des del moment que s’ha assegut, 
no para de mirar a un costat i a l’altre, com si fugís 
d’algú o tingués por que l’estiguessin vigilant. Ara s’ha 
posat la mà a la butxaca, n’ha tret una cartera i sembla 
com si es disposés a mirar què hi ha dintre. I comença a 
pensar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL (BON?) LLADREGOT 
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   Avui sí que ha estat un mal dia. Des de primera hora 
del matí que he començat a treballar i només he 
aconseguit localitzar un client. No es pot dir pas que 
l’esforç hagi estat gaire productiu. Però no se sap mai. 
Vegem, doncs, si hi ha hagut sort i què trobem aquí dins, 
ara que, assegut en aquesta cadira, ningú no sap el que 
penso o el que faig amb aquesta cartera que tinc a les 
mans. 
 
   Una cartera, per cert, força atrotinada. I no m’estranya, 
perquè qui la duia no era pas un turista japonès o 
americà, sinó més aviat un modest treballador; si fa no 
fa com ara jo, vaja. Bé, un DNI malmès d’una persona 
que ja deu estar jubilada (malament: si ha de subsistir 
amb una pensió, no crec pas que nedi en l’abundància); 
la fotografia arrugada d’una senyora amb arrugues; uns 
vals per a anar a dinar a un menjador social (ai, ai...); 
una notificació del Jutjat comunicant un desnonament..., 
i ni un trist bitllet de cinc euros! He perdut el temps! 
Aquest pobre home encara és més desgraciat que jo! I si 
la policia m’arriba a enxampar en plena feina? Encara 
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que, ben mirat, tant se me’n dona, perquè la llei 
m’empara: un furt només és un furt i quan 
m’acompanyen a la comissaria,  per la mateixa porta que 
hi entro, al cap d’una estona en surto. I tornem a 
començar, que ja em conec gairebé totes les comissaries 
de la comarca, i elles em coneixen a mi. 
 
   Tanmateix, si algun servidor de la llei, per casualitat, 
em retreu l’activitat a la qual em dedico, què sap ell de 
la meva vida? ¿Quines oportunitats m’ha ofert a mi la 
societat, després de néixer en un lloc inapropiat i en un 
moment equivocat? Fill d’un barri marginal, de pares 
alcohòlics i separats, després d’un estrepitós fracàs 
escolar, què s’esperava de mi? La meva sola alternativa, 
el meu únic recurs, va ser ajuntar-me amb petits 
delinqüents, «camells» de la droga i autors de petits 
robatoris, fins al dia d’avui, que m’he independitzat i 
m’espavilo tot sol. 
 
   Fa un quant temps vaig estar treballant en equip al 
metro, però darrerament la competència ha crescut 
massa i cada cop és més difícil trobar clients que no 
estiguin escarmentats, per la qual cosa les tècniques de 
treball s’han hagut de tornar més agressives, i això a mi 
no m’agrada. De manera que no fa gaire vaig decidir 
traslladar la meva activitat a un lloc menys estressant, 
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com ara aquest on estic actualment. Aquí, realment, es 
pot actuar amb més tranquil·litat. 
  
   Però, suposant que el que faig sigui un delicte, jo 
només delinqueixo per subsistir, per arribar a final de 
mes, com aquell qui diu. No faig com segons quins 
lladres empedreïts que, camuflats darrere una camisa 
blanca i una corbata són uns corromputs. Aquests sí que 
delinqueixen de veritat, sense cap mena d’escrúpol ni 
mirament per les persones que perjudiquen i, a més a 
més, no en tenen mai prou. En Déu, no hi crec pas, però 
pel que he sentit a dir, si existís, segur que primer em 
perdonaria a mi abans que aquests altres. 
 
   Per altra banda, jo no soc com alguns col·legues 
principiants o aficionats que llencen la cartera a la 
primera claveguera que troben. Jo soc un professional 
com cal perquè, un cop acabada la feina, la diposito amb 
tota la seva documentació en una bústia pública, perquè 
el servei de correus pugui notificar la troballa al seu 
propietari i així estalviar-li maldecaps. Fins i tot, en 
alguna ocasió he aprofitat la bústia d’un Ajuntament, 
però, en cap cas no he perjudicat ningú més enllà de 
l’estrictament necessari per a dur a terme la meva tasca 
d’una manera apropiada. 
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   Bé, dit i fet, ara que ja comença a ser fosc, ho 
aprofitaré per a arribar-me fins a la Casa de la Vila, que 
he vist a prop d’aquí, per a fer la corresponent 
devolució.    
 
 
 
 
   El jove s’aixeca, suposo que per dur a terme allò que 
ell anomena una «devolució» i..., serà possible el què 
veig?! Doncs, resulta que el lladregot acaba de ficar 
dos bitllets de vint euros a la cartera!! Si no és perquè 
ho he vist jo mateixa, no m’ho creuria pas. En fi, 
continuem esperant nous personatges que ens causin 
admiració o sorpresa amb els seus pensaments. 
 
   Ara mateix s’acosta un ancià de barba i cabells 
blancs, amb pas lent i aspecte força cansat. No és la 
primera vegada que el veig per aquí. Acostuma a 
passejar pels voltants de l’estació quan ja fosqueja, i 
crec que es tracta d’un jutge, que, per l’edat que 
aparenta tenir, ja deu fer temps que està jubilat. A més a 
més, no fa gaire vaig sentir que una altra persona que 
anava a l’estació a agafar el tren, el saludava tot dient:  
«Que tingui un bon dia, senyor jutge». Ves a saber si ell 
i el lladregot que m’ha visitat fa una estona es coneixen 
«professionalment». En aquest cas, s’haurien saludat? 
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Amb afecte? Haurien fet com si no es coneguessin? 
Però estiguem atents perquè, per fi, avui aquest home es 
decideix a seure al meu damunt. Vejam què és el que 
pensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL JUTGE TEMENT 
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   Gràcies a Déu que puc seure en aquesta cadira. Cada 
dia em costa més de caminar i em fatigo més aviat. No 
fa pas gaire, tot i sortir de casa cada dia a la mateixa 
hora, quan arribava a l’estació encara no havia 
transcorregut ni mitja hora i, sense haver de descansar 
gens, me’n tornava a casa a sopar. Ara trigo força més 
estona i haig de reposar a mig camí perquè m’ofego. 
 
   Aquest passeig l’he fet tantes vegades que el podria 
repetir amb els ulls tancats. Quants records em venen al 
cap quan passo per davant dels jutjats! Quantes hores 
viscudes entre aquelles quatre parets, intentant impartir 
justícia! I quin munt d’interrogants tinc avui, pensant si 
vaig actuar tothora amb equanimitat. Honestament crec 
que no. I em pregunto si en soc culpable. A hores d’ara 
és terriblement trist adonar-me que aviat seré jutjat per 
Déu i que jo, en les sentències que he dictat, força sovint 
he estat profundament injust. Si cregués en la 
reencarnació, no voldria pas tornar a ser jutge i haver de 
repetir aquesta experiència. 
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   M’he vist obligat a aplicar lleis que jo no havia 
promogut. He hagut de condemnar pobres desgraciats 
que, com aquell qui diu, només havien robat una gallina 
i, en canvi, he absolt vertaders sàtrapes i estafadors 
sense escrúpols que viuen en la més escandalosa 
impunitat, defensats per advocats hàbils que fan de la 
seva professió un pecat. ¿Quantes vegades, davant de les 
proves presentades en un judici, he cregut fermament 
que no tenien cap valor real, però no he tingut més remei 
que fer-ne cas, o en les instàncies superiors han anul·lat 
allò que jo honradament creia i sentenciava? És ben clar  
que la legalitat no sempre és justa. 
 
   Per altra banda, ¿he estat sempre capaç de prescindir 
de la meva ideologia i convenciments particulars en 
aspectes com ara la política, l’economia, la cultura o la 
societat en general, i la repercussió de tot plegat en els 
meus sentiments personals a l’hora de dictar una 
sentència? ¿He estat prou valent per a ignorar la 
influència del món mediàtic i dels judicis paral·lels que 
els mitjans de comunicació s’han afanyat a difondre 
sense cap mirament? 
 
   Quantes injustícies dec haver comès sense ser-ne 
conscient! ¿Què ho fa que un mateix judici arribi a 
sentències diferents segons qui sigui el jutge 
responsable? 
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   Ara que intueixo que per a mi no trigarà gaire a passar 
l’últim tren, em penedeixo profundament dels meus 
errors. Però sento com una fletxa clavada al cor les 
paraules de l’Evangeli de Mateu: Tal com judiqueu 
sereu judicats, i tal com mesureu sereu mesurats (Mt 7, 
2). Com m’hauré de presentar davant de Déu? Ja només 
em queda posar-me a les seves mans i confiar en la seva 
misericòrdia. 
 
 
 
 
   El jutge s’aixeca i se’n va. Pobre! Després d’haver 
jutjat tota mena de persones al llarg de la vida, ara  
pressent que aviat serà ell el jutjat. I no les té totes. 
Però continuem, que ja s’acaba d’asseure una altra 
persona. Es tracta de l’escombriaire de l’estació. No fa 
gaire que treballa en el torn de dia i tot i haver passat 
força vegades l’escombra per sota meu, encara no se 
m’havia assegut mai al damunt. Avui és la primera 
vegada que ho fa, aprofitant el petit recés a què té dret a 
mitja jornada per a descansar uns minuts. Sembla que 
estigui més aviat preocupat. Vejam què l’amoïna. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESCOMBRIAIRE 
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   Qui m’ho havia de dir que a cinquanta-cinc anys, tal 
dia com avui estaria assegut en una cadira a tocar d’una 
estació de tren, amb una escombra entre les mans, 
treballant d’escombriaire de les andanes. Jo, que tinc 
una llicenciatura i dos màsters. 
 
   El cas és que l’empresa en la qual he treballat més de 
vint anys ha canviat d’amo i, per tant, de director. I el 
principal objectiu que ell i el seu equip d’executius 
s’han proposat és –no podia ser d’altra manera– fer el 
negoci més rendible, és a dir, augmentar els beneficis. 
Com era d’esperar, i com acostuma a passar en aquestes 
circumstàncies, a qui primer li ha tocat el rebre ha estat 
al personal, sobretot el més antic, perquè és el que 
percep els salaris més elevats: una petita indemnització 
tal com estableix la llei i al carrer. M’han tractat com un 
mocador de paper que es fa servir només un cop i es 
llença.  
     
   I, què havia de fer, jo amb cinquanta-cinc anys –massa 
jove per a jubilar-me i massa vell per a trobar una feina 
adequada– sent casat i pare de família? Doncs, després 
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d’haver estat literalment escombrat de l’empresa on 
treballava –ironies del destí– no he tingut més remei que 
acceptar l’única oportunitat que se m’ha presentat: ser 
l’escombriaire d’una estació de tren, i amb contracte 
eventual.  
 
   No és que cregui que l’ofici d’escombriaire no sigui 
prou digne; tot al contrari. No obstant això, crec que jo 
seria molt més útil treballant en allò per què estic 
capacitat, i amb prou experiència per a fer-ho bé. 
 
   Però, vet aquí que soc cristià i ara, a més d’un 
problema laboral i econòmic, resulta que en tinc un altre 
d’espiritual, perquè el que ha fet l’staff de la meva 
exempresa, a parer meu, ha estat una acció hostil envers 
la meva persona i d’altres com jo, que han estat 
acomiadats sense cap mirament. I no és pas que el 
negoci estigués en números vermells i, consegüentment, 
fos inevitable retallar despeses. Tot al contrari. El negoci 
generava substanciosos beneficis, però encara en volien 
més. Maleït capitalisme salvatge que no té entranyes ni 
cap mena d’escrúpol! Tanmateix, això té un nom: 
aquesta gent són, diguem-ho clar, els enemics dels 
treballadors honrats que, durant dècades, a canvi d’un 
salari més o menys just, hem aportat el nostre temps, el 
nostre esforç i els nostres coneixements perquè els 
senyors accionistes en traguessin profit. Tot i així, està 
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escrit que els cristians hem d’estimar els nostres 
enemics! 
 
   Al marge de l’Antic Testament, que no acostumo a 
llegir perquè m’esgarrifa el llenguatge simbòlic, èpic i 
sagnant en què està escrit, el Nou Testament és molt clar 
quan Jesús parla dels enemics: Estimeu els vostres 
enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els qui us 
maleeixen, pregueu pels qui us ofenen. Aleshores, ¿què 
haig de fer si em trobo pel carrer, cara a cara, amb el 
subjecte que em va acomiadar o amb algun dels seus 
ajudants? Saludar-los com si res no hagués passat? ¿Cal 
que els abraci i els faci un petó a cada galta? ¿Com puc 
sentir ni que sigui una mica de simpatia per aquesta 
gent? 
 
   Però, tornant al Nou Testament, em pregunto si Jesús 
devia estimar gaire els qui, en el recinte del temple, 
venien vedells, moltons i coloms o els canvistes asseguts 
als seus llocs. Perquè llavors es va fer un fuet de cordes 
i els tragué tots fora del temple, tant els moltons com els 
vedells. Va tirar per terra les monedes dels canvistes i 
els va abocar les taules, increpant-los: ¿no ho diu 
l’Escriptura: El meu temple serà anomenat “casa 
d’oració per a tots els pobles”? Però vosaltres n’heu fet 
una cova de lladres! 
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   ¿Què devia sentir, Jesús, quan recriminava els mestres 
de la Llei i els fariseus, fent-los retrets com ara: Ai de 
vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, 
estúpids i guies cecs, que coleu un mosquit i us 
empasseu un camell. Ai de vosaltres, que heu abandonat 
les coses més fonamentals de la Llei: la justícia, la 
misericòrdia, la fidelitat? Serps, cria d’escurçons! 
¿Com podeu escapar-vos de ser condemnats a l’infern? 
 
   I, encara: Però al qui fa caure en pecat un d’aquests 
petits que creuen en mi, més li valdria que li pengessin 
al coll una mola de molí i l’enfonsessin enmig del mar. 
 
   No sembla que l’amor de Jesús –model a seguir 
sobretot per als cristians– fos incondicional. I això fa 
que no pugui evitar plantejar-me algunes preguntes, 
sense que, per ara, hi hagi pogut trobar una resposta 
convincent: 
 
°  Hi pot haver amor sense justícia? 
 
°  Hi pot haver justícia sense amor? 
 
°  Són compatibles l’amor i la justícia? 
 
°  Què és més important: l’amor o la justícia? 
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   Tant de bo, si algú arriba a saber el que penso, Déu li 
il·lumini l’enteniment. Jo, pobre de mi, mentre escombri 
les andanes, també tractaré, humilíssimament, d’acostar-
me a la veritat. Mentrestant, crec que Jesús, davant de 
segons qui i de segons què, em fa l’efecte que va 
anteposar el respecte a l’amor, precisament acusant els 
irrespectuosos del temple; va prioritzar la veritat bo i 
fent retrets als mestres de la Llei i als fariseus hipòcrites, 
i no va estalviar la severitat, amenaçant els qui 
provoquin el pecat dels menuts. 
 
    L’amor de Déu en Crist Jesús és infinit, però, és 
incondicional? Com es pot estimar aquell que no desitja 
ser estimat? Humanament, no ho entenc. 
   
    I ara, me’n vaig a fer l’última escombrada per a avui. 
 
 
 
 
   Doncs, ves per on, gràcies als meus poders màgics, 

tothom que ho desitgi també es podrà fer les mateixes 
preguntes. I intentar respondre-hi amb la mà al cor. I 
aquí tenim la següent usuària: una dona jove, amb una 
criatura de bolquers als braços i, pel que sembla, es 
disposa a donar el pit al nounat (¿no hauria d’estar fent 
nones ja, aquest infant?). Tanmateix, serà interessant 



96 
 

saber què és el que pensa aquesta mare. Però, atenció! 
(avui no guanyo per a sorpreses), no és el pensament de 
la mare el que m’arriba, sinó el del bebè! Això sí que 
serà ben curiós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL NADÓ 
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   Que poc s’imagina la gent que els nadons som 
plenament conscients de tot el que ens envolta, però, 
com que encara no hem après a parlar, i encara menys a 
escriure, no podem ni agrair a la nostra mare l’aliment 
que en rebem puntualment, ni les seves carícies ni la 
seva tendresa. 
 
   Els adults no paren de fer-nos moneries, tot pensant 
que no ens n’adonem. Però els nadons, malgrat semblar 
tan poca cosa, sabem d’on venim –perquè, com que 
acabem d’arribar, ho recordem tot amb claredat–, què és 
el que hem vingut a fer en aquest món i què succeirà a la 
seva consumació.  
 
   Soc aquí pel gest amorós que Déu prodiga als esperits, 
bo i traient-los del no-res per dur-los a l’eternitat. Encara 
que faci tan poc que he nascut, jo ja existia en el 
projecte del Creador, fins i tot abans de l’esclat de 
l’univers. Des d’aleshores han transcorregut milions 
d’anys fins al moment present, que per voluntat pròpia 
vaig desitjar encarnar-me. Desconec en quin moment la 
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carn i l’esperit s’han fos en el nou ésser que he 
esdevingut, encara que, abans de néixer, jo ja era del tot 
conscient de mi mateix. Tampoc no sé el perquè del 
naixement de criatures amb defectes congènits que les 
marcaran per tota la vida i que viuran amb dolor. Però 
crec que, fins i tot això, aparentment tan incomprensible, 
ha de tenir una explicació –d’això se’n diu fe– perquè 
Déu no el vol, el sofriment humà. 
 
   Tanmateix, tot i els pocs dies que fa que hi soc, aquest 
món no m’agrada gens ni mica. Però ara soc aquí; soc al 
ball i haig de ballar, encara que aquest saló de ball el 
trobi tan forassenyat. ¿Com és que hi ha tanta gent 
indiferent, que dona importància a veritables foteses i 
passa per alt els temes realment transcendents? Què han 
fet els humans que m’han precedit, deixant-me un món 
tan galdós? Com és que, en segons quins llocs, no es pot 
ni respirar per culpa de l’atmosfera tan contaminada? 
Què hi fan aquests camps tan malmesos amb conreus  
suïcides? Qui és el responsable de totes aquestes 
aberracions? ¿O potser ho és tothom –uns més, altres 
menys– per contribuir a haver arribat a aquesta situació 
tan deplorable? Quin futur espera a la meva generació i 
a les que vindran després, si és que en poden venir 
gaires més? 
 



101 
 

   Doncs, per tots aquests disbarats que he començat a 
contemplar, ja intueixo el que he vingut a fer en aquest 
món i com serà la fi de tot plegat: soc aquí per a 
aprendre a no queixar-me ni a criticar gaire, i a posar tot 
el meu esforç per tractar de millorar el que he trobat. 
Haig de ser com una petita llumeta enmig de la foscor. 
He vingut per rebre una lliçó d’humilitat, com el fill 
pròdig abans de tornar al pare, que l’espera amb els 
braços oberts. Serà aleshores quan hauré de prendre una 
decisió: morir definitivament o creuar la porta d’accés a 
la Llum, integrant-me en la glòria de Déu per tota 
l’eternitat. 
 
   Però el cel o l’infern, el tot o el res, ja haurà començat 
a la terra, en la mesura que cadascú se senti estimat per 
Déu, encara que la seva plenitud no es pugui assolir fins 
que no arribi la consumació dels temps. Cada cop que es 
té una vivència d’amor, de pau o d’amistat en aquest 
món, ja s’està preparant el «sí» etern que Déu posarà al 
nostre abast. Si la  experiència terrenal ha estat un fracàs 
quant a l’estimació a Déu, a si mateix i al proïsme, la 
persona estarà més predisposada a negar-se a ser salvada 
per sempre més. El tarannà d’aquí és, ni més ni menys, 
el germen que el Pare, amb la seva misericòrdia infinita, 
també tindrà en compte a l’hora del judici final. 
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   Ara, a poc a poc, la claredat amb què conec i recordo 
tot això, s’anirà apagant fins a oblidar-ho del tot. Seré un 
més entre tothom. Que Déu m’ajudi... 
 
 
 
 
   Qui es podia imaginar la saviesa dels nadons. Ves a 
saber què li té reservat la vida en aquest. Que tingui 
sort! Ara, la dona amb el nadó ja han pujat a l’últim 
tren per a avui. Ja és fosc. Demà, si Déu vol, serà un 
altre dia. Bona nit. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A MANERA DE CLOENDA 
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   En acabar aquest petit recull de pensaments 
imaginaris, potser ens podríem preguntar si realment 
només són fruit de la fantasia. Aquesta i moltes altres 
preguntes seria bo que ens interpel·lessin i ens fessin 
reflexionar. 
 
   ¿Comprenem –o fins i tot compartim– l’angoixa del 
marcià quan contempla la destrucció a què estem 
sotmetent el nostre planeta; o la ira de l’indi bororo 
contra els que aniquilen les llars i la vida del seu poble? 
¿Estem lliures dels dubtes de la formiga, que li costa 
creure que el Déu de la Creació es fixi en algú tan 
insignificant com ella i la tingui en compte? ¿Som 
capaços d’entendre la frustració dels immigrants quan, 
després de jugar-se la vida, s’adonen del fracàs del seu 
esforç? ¿Com reaccionem quan, mentre estem sopant 
tranquil·lament a casa, les notícies del telediari ens 
informen del naufragi d’una pastera amb la mort de tots 
els seus «passatgers»? ¿Ens abstenim de jutjar 
delinqüents convictes, sobretot ignorant quin ha estat el 
seu historial delictiu i les circumstàncies que els han 
envoltat? ¿No ens inquieta el conflicte laboral de 
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l’escombriaire, immers en el dilema d’harmonitzar 
l’amor amb la justícia? 
 
   ¿Estem d’acord amb el nadó, respecte al que hem 
vingut a fer en aquest món? 
 
   Sens dubte que els pensaments d’alguns dels 
personatges que desfilen al llarg d’aquest relat podrien 
ser perfectament humans. ¿I quina és la nostra resposta 
personal davant de llurs inquietuds? ¿Tractem de fer 
alguna cosa, per petita que pugui semblar, per tal de 
millorar el nostre entorn? No hi podem fer res? De 
veritat? 
 
   Tant de bo, amb l’ajuda de Déu, puguem estar 
mitjanament satisfets quan ens toqui a nosaltres pujar a 
l’últim tren. 
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No dubtis a divulgar el contingut d’aquest llibre, si creus 
que això pot ajudar algú. També es pot accedir al seu 
text visualitzant-lo o descarregant-lo gratuïtament a 
través del web: 
 
www.andreumoixcami.cat 
Versión en español: www.imacxiom.com 
 
De la mateixa manera es poden obtenir tots els llibres 
publicats anteriorment dins d’aquesta col·lecció: 
 
• Déu, aquest desconegut (Un testimoni de fe) 
 
• El més enllà, aquest desconegut (El goig de 

l’esperança) 
 
• La caritat, aquesta desconeguda (Esclat d’amor) 
 
• La pau, aquesta desconeguda (Una utopia?) 
 
• La Verge Maria, aquesta desconeguda (Un intent 

d’aproximació a la santedat de la Mare de Déu) 
 
• Déu en les petites coses (A manera de joc per a 

aprofundir en l’espiritualitat)  
 
(continua)  
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• Cartes obertes (Recull de pensaments d’un cristià) 
 
• El sofriment, aquest desconegut (Reflexions sobre 

les causes del dolor i propostes per a humanitzar el 
tracte amb els malalts) 

 
• La pregària, aquesta desconeguda (Suggeriments 

d’actitud per a pregar millor) 
 
• L’àngel perplex (Observacions a la llum de 

l’Evangeli) 
 
• El retorn de l’àngel (41 Retalls d’esperança; 2a part 

de L’àngel perplex) 
 
• Ciència i fe: ¿un divorci inevitable, o un 

matrimoni ben avingut? 
 
• Virus (I què hi diu la Covid-19?) 
 
 
 
 
 
 
 




