
PANTALLES, ENS DEIEN 

(Categoria B) 

Una persona camina per la ciutat. Va a poc a poc. S'atura un moment. 

Continua. S'atura de nou. Treu el seu mòbil. No té bateria. Avança uns metres. 

Es deté. Torna enrere. Mira el nom del carrer. No li diu res. No sap on està. De 

fet, ni tan sols té clar d'on venia, ni recorda on volia anar. 

És una escena que diuen que és recurrent des que els extraterrestres van 

arribar a la Terra. Va ser poc després de tancar-nos a casa. Un virus, ens van 

dir. La policia controlava la gent amb imperatius legals en forma de multes d’un 

estat d’alarma. Després va venir l’exèrcit, amb els seus hospitals de campanya, 

que es van transformar en refugis segurs per a ells. Per on els galons passaven 

la nit abans de seguir-nos cuidant, metralletes en mà, perquè seguíssim tancats. 

Pel nostre bé, ens informaven. El policies ja no tenien autoritat. També estaven 

tancats per un estat que ja no era d’alarma sinó alarmant. Qui sortia al carrer, 

moltes vegades, no tornava a casa. Ha sigut el virus, ens asseguraven. I 

augmentaven un punt més l’estadística de desapareguts que mai es trobaven. 

Érem com ovelles cansades i atemorides, pendents d’un llop que no veiem 

però que ens deien que hi era, que sabíem que hi era, i donàvem les gràcies als 

nostres vigilants per salvaguardar-nos de tot el mal que hi havia fora. En un carrer 

que havia sigut nostre. En una ciutat que havia sigut nostre. En un país. En un 

món que creiem que algun dia tornaríem a posseir. 

Mentre nosaltres vivíem la vida a través d’una pantalla per on ens 

informàvem, miràvem, xerràvem, resàvem i fèiem coses semblants a follar; 

mentre nosaltres seguíem comprant cerveses a l’engròs i buscàvem qualsevol 

camell de guàrdia que ens ajudés a dormir; i mentre descansàvem tant de nit 

com de dia i les bicicletes estàtiques s’omplien de pols, mentre ens acostumàvem 

a estar tancats i callats i tranquils, la natura s’obria camí i recuperava els espais 

que abans havien sigut seus: els ocells feien nius de nou al centre, les plantes 

omplien el ciment que arrebossava la ciutat, els rius estaven nets i els dofins 

omplien els ports i els senglars les ciutats. 



I seguíem donant les gràcies i sent fidels als nostres líders salvadors com 

el gos que després d’una pallissa a cops de pal segueix posant-se content quan 

ell arriba a casa i s’aixeca adolorit per anar-lo a trobar a la porta. Perquè saben 

que és bo per a ells. Perquè saben de qui és el menjar i la casa. Baixàvem el cap 

i ens feien submisos. I als nostres iPads, mòbils, ordinadors i televisors hi vam 

veure les naus rodones que tapaven el sol en súper alta definició. Ho vam fer 

així, en lloc de treure el cap per la finestra. Segurament per costum. Potser 

perquè no ens atrevíem a comprovar que tot allò era real. Preferíem pensar que 

era la vuitena part d’Independence Day. De Mars Attack. De Plan 9 des del 

Espacio.  

I els nostres polítics els van sortir a rebre. També ho vam veure a través 

de les pantalles. Semblaven inútils i inofensius. No portaven ni mascareta ni 

guants, però tots pensàvem que allò era molt pitjor que el virus. I es van encaixar 

les mans. I van fer una festa i un banquet. I un ball i vàries reunions. Tot televisat. 

Riures i música i globus i focs artificials que van omplir el cel dels televisors 

d’espurnes de colors. Ens van explicar que els aliens estaven lluitant contra el 

virus amb les seves armes modernes, amb els seus agents químics d’última 

generació i amb una voluntat d’un altre món. 

Des de les cases seguíem l’evolució, impacients per descobrir el final de 

la pel·lícula, de la sèrie documental de moda, de l’últim èxit pop que tornava a 

reunir davant les pantalles a tota la família. Com ens explicaven els nostres 

pares. Com quan els contes en els colors càlids de la llar de foc van haver de 

deixar pas a aquelles primeres imatges en blanc i negre amb la família arraulida 

en un sofà on no hi cabien tots. 

Cada dia teníem doble sessió: la del migdia i la de la nit. I, entre elles, les 

xarxes socials ens mantenien informats de tot el que anava succeint. També hi 

havia qui deia que no era veritat, que els extraterrestres no estaven aquí per 

ajudar-nos, sinó per exterminar-nos. La típica resistència als canvis que tenen 

moltes persones que no saben evolucionar, ens deien.  

A nosaltres sempre ens va semblar que tota bona història ha de tenir un 

antagonista fort i malvat, i crèiem que potser l’havíem trobat en aquells ingenus 



que pensaven que sortir al carrer a matar elefants amb escopetes de balins els 

faria els personatges principals d’una novel·la que ja estava escrita. 

Penjaven fotografies i articles on t’asseguraven proves del mal que 

estaven fent els nostres amics de l’espai exterior i intentaven que, argumentaven, 

obríssim els ulls davant l’evidència.  

Fake news, explicaven a les pantalles. Fake news provinents de comptes 

fantasmes controlades per bots que només volen desestabilitzar els precari 

equilibri de l’aliança còsmica. I deuria ser cert, perquè aquells comptes 

desapareixien per no tornar a parlar mai més. Desactivats, afirmaven. Però 

seguíem tenint enemics, encara que més dèbils del que qualsevol bona pel·lícula 

voldria demanar, perquè cada dia es fundaven comptes nous.  

I van deixar anar noves fake news. Unes que parlaven de la proliferació 

de persones que caminen per la ciutat. Que van a poc a poc. Que s’aturen un 

moment. Que continuen. Que s'aturen de nou. Que treuen el seu mòbil. Que no 

tenen bateria. Que avancen uns metres. Que es detenen. Que tornen enrere. 

Que miren el nom del carrer. Que no els diu res. Que no saben on estan. Que, 

de fet, ni tan sols tenen clar d'on venien, ni recorden on volien anar. 

Ells en deien nova normalitat. 

 

 


