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“Alemanya no ha fet més proves que nosaltres, però ha
analitzat millor brots concrets”

La frase del dia
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entre bevien la cervesa en copa
glaçada i escoltaven la cantare-
lla dels entrants, l’amanida del

dia, el consomé al gust de no s’entenia
què i el suc de tomata, van pescar que a
Anix la gent no tornava a casa. No podia
estar sota d’un sostre.

–Què diu ara en Seynaurc? Quina no-
tícia!, i tot perquè passa a Anix!

–Deu ser per no trobar-se amb la do-
na, els nens i els avis..., com jo, tu!

Dinen, xerren, es passen fotos dels
mateixos llocs que tots han fotografiat
i, ja de tornada i mig endormiscats, i
sense haver pres un cigaló, tot i el rum-
rum del motor senten a 1Car un galli-
marsot que feia veu de nen:

–Sépalc, això vindrà cap aquí, mira
que els sosenix fa temps que ens fan la
invasió subtil.

–Calla, vailet, i deixa parlar els
grans. Que ara tocarem un tema impor-
tant: el hàmster!–, i el conductor tirava
cap a la cuneta de tant en tant, perquè
el copilot només feia que mirar el
Whatsapp i no el distreia i no el treia de
l’ennuvolada que tenia sobre les celles.

A Anix, al començament no n’havien
fet gaire cas, però. Fins que van veure
que, si no es podia entrar a botigues, ta-
llers, fàbriques, transport públic o pri-
vat... l’economia s’ensorrava! Van pro-
var de dur les màquines, els portàtils,
les eines de qualsevol ofici als novells
sensesostre, i va passar que la malura
encara es va estendre més. Si la maqui-
nària havia estat a dins no podia anar a
fora sense més ni més. Eines i màquines
havien de passar una quarantena o fer-
se’n de noves sense que mai un sostre
les cobrís.

Van passar quatre dies o catorze (se-
gons quina emissora o TV escoltaves) i
la claustrofòbica epidèmia es va escam-
par. Al país que té forma de mitjó ja no
sabien com fer la pasta en fogons impro-
visats a la vora del Duomo o dels canals,
perquè ningú travessava les portes de
casa seva. Quan ho intentaven, d’en-
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trar, sentien esgarrifances, la pell s’es-
crostonava alhora que la temperatura
anava baixant grau a grau fins a arribar
a l’estat de congelació després que els
sortissin per narius i boca caramells
que s’enlairaven i queien com sagetes
que es clavaven en qualsevol superfície
tova.

–Si no poden entrar que es quedin a
fora, s’airejaran, es posaran morenos
aviat i ja no fa tant de fred –xerrotaja-
ven els polítics i tertulians.

–El futbol es podrà jugar, oi?
Polítics al govern i a l’oposició, met-

ges, famosos, futbolistes, epidemiòlegs,
doctors en homeopatia, toreros, perso-
nal sanitari, Pmurt i Nitup, els de la

Creu Roja i la Lluna també, tots hi esta-
ven d’acord: tothom a viure sota les es-
trelles! La claustrofòbia era total i abso-
luta: ni tendes de campanya podien fer
servir. A l’exterior la gent es podia refre-
dar, però a dins les cases t’hi congela-
ves. Les persones en edat de treballar, sí
que es quedaven sota teulada, eren els
primers que queien com mosques o,
més ben dit, com blocs de gel. I no hi ha-
via prou llits a la intempèrie ni sales
d’operacions ni medecines...

A Aynapse deien que eren gent de
cultura mediterrània, de carrer, i que
se’ls en fotia si s’hi havien de quedar,
que fer quatre cerveses i quatre tapes a
les terrassetes del bar era vida, que en-

trar a casa era morir-s’hi. I no van fer
res: això de no haver de treballar i de
viure fora de casa... de pebrots! La seva
gran contribució a la salvació de la hu-
manitat va ser fer un tancat, Amefi (A
Mi Espanya Futura Internacional), on
cada nit el personal sanitari, soldats i
municipals, polítics i mig malalts balla-
ven la conga, mentre homes i dones en
edat productiva s’extingien.

Els nens, en canvi, a fora revifaven. I
tenien més energia encara i els pares i
avis supervivents no sabien com can-

sar-los, ni jugant a futbol ni a corda ni a
saltar i parar, perquè els mòbils eren in-
servibles, els Ipads s’havien esquerdat
de tot arreu, ni tampoc hi havia conne-
xió a internet, i tots els estris s’anaven
quedant sense bateria perquè només
els podien connectar al cul de les va-
ques. De les vaques i altres bèsties que,
sense por, de primer s’acostaven als hu-
mans que havien envaït el seu territori
i, lentament al principi, i cada vegada
amb més decisió, entraven a les cases
deshabitades i se les feien seves.

Fins que es van acabar les birres, es
van posar nerviosos i van començar a
encendre fogueres per rostir els pocs
animalets que veien fora de les cases,
perquè cada vegada més bèsties eren
més intel·ligents i feien més vida dins
de les cases que a fora.

Només van sobreviure avis, nens i els
que havien llegit Robinson Crusoe.
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