
UN MÓN POC ENGRESCADOR 
 

 
No obstant el progrés, encara no hem escatit quan comença el tercer 

mil·lenni. Ja hi som o hi entrarem tan sols l’any que ve? Tenim coets per 

anar a Mart, però muntem cada marea negra que tapa el sol, o més aviat el 

sòl de les platges més turístiques. Hem entaforat la quitxalla als col·legis i 

ens hi organitza adés adés un maremàgnum de manifestacions de 

descontentament. Posseïm més cotxes que pàrquings. L’alliberació sexual ha 

reeixit a desfer les famílies a més d’escampar la sida de manera esponerosa. 

Gràcies a la gran indústria, avui dia podem emmetzinar cent mil persones a 

l’encop. Els jets ens confereixen com qui diria el do d’ubiqüitat, la qual cosa 

ens permet de no ser gairebé mai a casa per donar l’oportuna orellada als 

fills. Transformem el món en un munt de deixalles, de manera que ja som 

mig coprobis. Tot plegat fa que som a molts parsecs de la felicitat. 

 Aquesta tirallonga de greuges podria trair la misantropia d’un 

servidor, que és nogensmenys (almenys ell així ho creu) sòlidament 

equànime a més de magnànim. Per què s’empiparia? Perquè els alumnes 

resten hipnotitzats davant de la pantalleta i vetllen tant que l’endemà 

dormen durant la classe? Per ells faran! Si després pateixen d’alguna 

paròpsia duran ulleres, i llestos. Si succeeix que tingui propensió a cavil·lar 

massa en això, tan de pressa com pot es fixa en algun frifrit que canta o en el 

fru-fru d’una damisel·la que passa. Si algun transeünt no respecta el 

semàfor, ell para el cotxe i mira enlaire, a veure si en l’aire del matí vola un 

bell colom. Tampoc no es posa pedres al fetge per tan poc. És cert que algun 

dia preferiria anar a coralar per les illes del Pacífic, col·leccionar orquídies o 

pintar tahitianes com Gauguin, però de seguida es reprèn. I és que 

consideraria una vera traïció l’abandó de l’ensenyament. Aleshores es passa 

la fallera d’exotisme contemplant els peixets del seu aquàrium, o se sumeix 

en una altra dèria seva, filosòfica aquesta, que és de provar de representar-

se l’espaitemps. 
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