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nau fràgil
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L'última epidèmia no havia trigat gaire a convertir-se en pandèmia.  Reclosos a casa veiem passar els dies, les 
notícies, els butlletins ens anaven convencent que els altres eren el perill, els portadors. Ens anàvem aïllant en 
petits nuclis de convivència. Si perdíem les  xarxes de solidaritat: la família, els veïns, els amics ..., ens torna-
ríem terriblement fràgils. 
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Una part de la humanitat creia que tot plegat era un engany per aconseguir la dominació total. El virus exis-
tia, però era creat i controlat. 
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L’any 2020, va ser un any fatídic. Els conspiranoics van aconseguir el govern d’una 
de les nacions més poderoses del planeta. L’estratègia era simple: la por, escampar 
la por per aconseguir més control i més poder. Però la por té trucs amagats, pot 
fer arraulir a la gent, fer-la tancar a casa sense gosar sortir o els pot imbuir d’una 
febre suïcida. I això és el que va passar, en quatre dies el món tal com el coneixíem 
va desaparèixer en un aclucar d’ulls. La pandèmia cada dia s’emportava milers de 
vides. Els míssils abandonaven les sitges a banda i banda de l’Atlàntic i  arrasaven 
les ciutats més importants. Es van llançar bombes d’alt poder destructiu sobre els 
centres religiosos: Jerusalem, la Meca, Roma... El que va enfurismar encara més als 
supervivents que es van llençar els uns sobre els altres. No importaven les armes, si 
tenir-ne  o no, ser més o menys, només hi havia una màxima: destruir els altres. Es 
van arrasar els dipòsits de combustibles fòssils, les centrals nuclears van explosio-
nar una rere una altra,  les preses, les instal·lacions, i es van apagar tots els sistemes 
de comunicacions. Era impossible transmetre ordres o consignes, tampoc hi havia 
ningú disposat a seguir-les.  Les últimes consignes emeses cridàvem a defensar-se 
dels altres, els altres eren l’enemic, els portadors de gèrmens. Tots els grups feien 
de la terra cremada la seva forma de moure’s, per allà on passava un grup humà 
no  quedava res, moltes vegades ni el grup, només una catifa de restes humanes. La 
natura hi va posar de la seva part també, aquell any els Monsons va ser més violents 
que mai. Les plaques tectòniques no va parar de moure’s amb els tsunamis i terra-
trèmols consegüents. El nivell del mar va pujar de forma desorbitada per l’ebullició 
de l’aigua a causa de l’erupció d’una cadena de volcans submarins anegant totes les 
riques zones costaneres, Califòrnia i Itàlia van ser les primeres a desaparèixer jun-
tament amb quasi totes les illes.
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Això és una illa. 
Més aviat un illot, un roc tosc, petit i solitari al mig d’algun mar que desconec, entre dos continents, perquè 
les illes sempre estan al mig del mar i entre dos  continents. Almenys això espero.
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El sòl no és amable ni ubèrrim, és més 
aviat aspre i agressiu. Fa massa temps 
que vivim amb la creença que la terra és 
dolça i ens nodreix quan la història ens 
mostra que s'ha passat segles intentant 
desfer-se de nosaltres: inundacions, 
huracans, erupcions, terratrèmols, 
malalties, plagues... Ens ha tractat sem-
pre com si fóssim paràsits que s'han 
d'eliminar. I nosaltres sant tornem-hi, 
com uns polls resistents hi anem mun-
tant colònies.
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Però jo aquí estic sol com un mussol. En aquest roc, no hi ha ni una bauma on aixoplugar-se, per sort vaig 
trobar les desferres d’un satèl·lit de comunicacions, d’un dels molts que van caure durant l’apagada general.
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No sé ben bé com hi he arribat 
aquí. 
Recordo  que era a la saleta de 
casa, també sol, la Cora i les nenes 
les havia enviat a Strike, un petit 
poblet arran de mar per allunyar-
les dels desordres de la ciutat.
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Tot d'un  plegat va esclatar tot, 
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els murs es van esberlar, els edificis van trontollar i van començar a enfonsar-se, l'asfalt es retortillava com 
la pell d'una serp. Després recordo córrer  pels carrers del districte federal B.M. en direcció contrària a una 
enorme ona que ho escombrava tot.
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No va trigar gaire a atrapar-me. M'haguera negat si no fos per un rellotge que surava a prop meu i al que  vaig 
poder pujar.
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No sé quant de temps vaig estar rodolant arrossegat per les ones,  pujant i baixant, com en una enorme mun-
tanya russa. Molts cops sentia que m’ofegava, el rellotge s’enfonsava o surava a plaer, mentre lluitava per res-
pirar veia mons moure’s davant meu. 
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No sé si era real o era la falta d'oxigen, però mentre els veia creia sentir uns versos de Kavafis: Sempre tingues 
al cor la idea d'Ítaca. / Has d'arribar-hi, és el teu destí. /Però no forcis gens la travessia. I això no sé si em do-
nava forces o per contrari...
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La noció del temps i de l’espai havia desaparegut feia estona quan tot d’una el rellotge va quedar quiet i jo vaig 
caure en un terra que semblava estable. Era aquest illot.
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En un entrant de la costa, lluny dels esculls, si havia fet una petita platja de sorra, allà hi va naufragar una am-
polla. Això em va fer renéixer l'esperança. La vaig ficar de cap per vall, la vaig sacsejar, la vaig buidar buscant-
hi un missatge com si busqués  l'últim al·lè de Long John. Vaig parar l'orella a la boca i em va semblar sentir 
la cantarella: "Yo ho ho and a bottle of rum!",  tot un cant del  cigne de  l'antiga civilització. Però només hi 
havia sorra i el meu cap que jugava amb mi.
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Durant uns quants dies em vaig dedicar a resseguir l'illot, recollint qualsevol cosa que fos comestible, bà-
sicament llaunes de conserva que el  mar llençava a terra, perquè en aquell illot només hi creixien herbes i 
argelagues.
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 Per sort vaig trobar una font, però cap rastre d'un altre humà.
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El mar està inquiet, fa dies que puja i baixa de manera constant com si tingués arcades  com si  no hagués 
paït alguna cosa, avui ha baixat molt, i a l’altre costat de l’illa han començat a aparèixer uns turons i l’esquelet 
d’una ciutat. 
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El mar reculava i la terra començava a omplir l'horitzó.
I de moment seguia sense veure ningú, tampoc cap bèstia almenys al tros sec.
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Només sentia la remor del vent i  les ones i quan s'encalmava, un silenci dens, afuat, planava sobre l'illot.
Va passar uns quants dies buscant vestigis o supervivents sense cap resultat.
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Un matí li va semblar sentir música i va seguir-la. Potser trobaria més humans o algun giny que funcionés, 
va pensar. Seguint-la va  descobrir una espècie d’aixopluc,  una planxa plegada que podia servir d’habitacle. 
D’allà dins sortia la música.
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D'una petita caixeta de música amb una ballarina que girava, que devia tenir el mecanisme  una mica atroti-
nat, perquè anava repetint sempre el mateix tros, arrencava i s'enganxava, i tornava a començar: Música,  clic, 
música, clic, música, clic...
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Que hi fas tu aquí! va sentir que algú li deia des del seu darrere.
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- Em dic Adam. Va dir girant-se. En veure la noia li va sortir instintivament: Tu Eva, suposo.
- Si insisteixes.



30

- Has trobat algú més per aquí?
- No, no he vist ningú, ni he trobat cap traça.
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- Tens queviures?
- Vaig trobar i arreplegar unes quantes taronges.
- Podríem compartir el menjar, jo tinc llaunes.
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Així que van portar la capseta de música cap al refugi de l'Adam que semblava menys desemparat i van 
aplegar-hi tots els queviures.
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- Sembla que estem sols, espero que  només sigui de moment. 
Així es va començar a trencar el gel
Aquest  va ser el primer àpat, diríem que col·lectiu.
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Al cap d'un temps de buscar van prendre plena consciència que realment  estaven tots dos sols, i van co-
mençar a rumiar.
De moment s'alimentaven d'allò que el mar anava escopint i no semblava que anés a aturar-se. Van començar 
a pensar a plantar tarongers.
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Van seguir investigant i fent cada vegada viatges més lluny del refugi. 
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El  mar cada cop quedava més lluny i era més feixuc recollir queviures. Van començar a pensar a traslladar-se, 
però molt prop del mar ja sabien,  per experiència, que era perillós establir-s’hi. 
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L'Adam de tant en tant pensava amb la seva família, però semblava que aquells records pertanyessin a un 
altre. El que era segur era que pertanyien a una altra vida.
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Si no trobem ningú més, nosaltres esdevindríem un nou començament per la raça humana. 
A l’Adam li venien al cap totes les discussions dins la cèl·lula a la Universitat. Totes aquelles xerrades que co-
mençaven: Si poguéssim podríem... 



39

Podríem redactar un nou codi 
d'Hammurabi. Ser els nous precursors, 
podríem fer lleis més justes, fundar una 
societat basada en la tolerància i l'ajut 
mutu, centrada en el treball col·lectiu, 
sense propietat privada, que els béns fos-
sin de lliure disposició segons les neces-
sitats,  frenar el creixement descontrolat 
... Podríem començar de nou intentant 
no caure en  els errors antics.
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L’Eva pensa que seria bonic si no fos perquè amb el futur tan negre que es presentava en els últims temps no 
s’hagués fet una lligadura de trompes. De moment no li diria res per no desil·lusionar-lo.
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- Que t'has adormit mirant la tassa de cafè? 
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Eh, humm... Aquest gel té un poder hipnòtic.
No, és que m’he quedat penjat pensant en el butlletí del govern. Recordes?
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“ Els virus no respecten fronteres en l'aldea 
mundial. En setmanes, el coronavirus s'ha 
propagat a tots els continents excepte a 
l'Antàrtida. La seguretat de salut pública és 
un repte comú que enfronta la humanitat, i 
tots els països han d'unir esforços per fer-hi 
front. La malaltia viral respiratòria s'ha pro-
pagat a més de 100 països i regions, infec-
tant a més de 100.000 persones i represen-
tant una greu amenaça de salut pública per 
a la humanitat després de la SARS, el MERS 
i l'Ebola.
El que hem de fer ara és mantenir la con-
fiança. Tots hem de donar suport i dur enda-
vant les mesures de prevenció que vagi de-
cidint el Govern. Tenim un potent sistema 
públic de sanitat malgrat les retallades. Tots 
hem de tenir confiança en què guanyarem 
aquesta guerra si ens mantenim units, soli-
daris, disciplinats i organitzats.” 
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