
La Terra es fon 
 

 

El   g l o b u s 
terraqui  es  va desballestant i  els homes 

dorment  el  somni  de barbamecs  matusalems. 

El preu de les estrelles ressegueix  la línia sinusoïdal dels 

mercats,  perquè  a  curt termini  els guanys  són  els  reis  dels 

paradisos inconeguts. Segur que el pensament és lliure? Aquell que 

ho cregui que aixeco el dit, no massa temps, no sigui que se’l cruspeixin 

els grans especuladors  lliberals.  Tot i que, un dit menys  per esgarrapar  la 

terra seria una benedicció. I més encara, sense cap dit no es podrien encendre 

llumins  assassins del verd vegetal i multicolor animal,  assegurança milionària. 

És bòrnia o cega la humanitat?  Arrenca fulles de les margarides i juga a la ruleta 

russa com infant  que tomba en cavallets de fira cercant la  inabastable felicitat.  El 

negre pap de les cavernes, buit d’energia i ple de irresponsabilitat roman tot esperant 

nous bacteris o restes i més restes vegetals,  pressió,  calor i milions i milions d’anys. 

On és la policia terràqüia? On són el jutges? On són la constitució i les lleis? On són 

el govern i el parlament?  Sempre han tingut bec les oques i ara les hi engreixem el 

fetge com a mirall de la capa d’ozó. El mar para la taula a deu mil metres amb gots, 

plats, ampolles i bosses, sopa de plàstics arribats per platges, rieres i rierols. I els 

mengen els peixos i es moren. S’escalfa la mar i creix i es menja la terra. Dels 

homes colgats neixen cucs de terra. S’ha tibat tant el fil d’Ariadna que s’ha 

trencat. Teseu no sortirà del laberint i el Minotaure seguirà cruspint-se 

humans. Potser la humanitat agafi por? Millor no, perquè amb la 

por col·lectiva s’hi pot justificar tot. Algun dia, però, fugirà 

d’òrbita la terra o explosionarà i els humans ingràvids 

s’atomitzaran  per l’espai infinit inconscients i 

eternament feliços 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


