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Assumpte: AVI, NO HO ENTENC 
De: itram.no@obdc.res
Data: Dilluns, Maig 26, 2010 15:21 am
A: vesavi@at.aprop.meu

Aquesta setmana a l’escola hem après el funcionament 
de les bombes atòmiques. I francament, no ho entenc. 
La mare diu que jo sóc molt intel·ligent, però jo no ho 
entenc. I no és per falta d’interès o concentració, com la 
que  ara  mateix  em mancaria,  aquí  immers  en  aquest 
parc amb zona WI-FI, on la piuladissa dels pardals i els 
estornells no em permet filosofar gaire. Estic embadalit 
contemplant l’habitual desfilada de gossos que porten a 
passejar als seus propietaris. Un basset se m’apropa tot 
babejant,  però la Cookie no el  rep gaire bé i  s’amaga 
sota les meves cames. Per fi s’ha fet amiga d’un gos, un 
“chihuahua” una mica repel·lent que té com a mestressa 
una “friki” molt pesada. Més enllà veig córrer tres gossos 
d’aigua amb “rastes” (però com es poden fer rastes a uns 
gossos? Pobres animalons! Quina bestiesa!). Ells juguen 
amb  una  ampolla  d’aigua  mig  trencada  que  moments 
abans algun incívic ha llençat des de dalt del pont.
Avi,  necessito  conèixer  la  teva  opinió.  El  mestre,  bon 
home,  m’ho  ha  explicat  tantes  vegades  com  jo  li  he 
demanat,  però  no  ho  entenc.  Potser  m’he  col·lapsat. 
Potser el tema se m’ha entrebesat... els companys diuen 
que sóc un set  ciències,  les meves notes també i,  en 
canvi, quelcom clavat a la gola em fa tornar a repetir el 
mateix: no ho entenc.  
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M’ha  impressionat  moltíssim  assabentar-me  de  fins  a 
quin punt arriba el poder destructiu d’una bomba. M’ha 
resultat  sorprenent  veure  com unes  persones  van  ser 
capaces  d’investigar  en  el  seu  descobriment  amb  la 
finalitat  de  fer-les  esclatar  per  matar  altres  persones. 
Què potser no eren prou conscients del mal que podien 
fer?  Aquesta  lliçó  m’ha  costat  de  pair,  d’assimilar. 
Francament, no ho entenc.
Espero aviat la teva resposta, una abraçada del teu nét 
predilecte (només em tens a mi...)
Martí

Assumpte: JO  TAMPOC  HO  ENTENC,  PERÒ  VA 
ÉSSER AIXÍ
De: vesavi@at.aprop.meu
Data: Dilluns, Maig 26, 2010 15:21 
A: itram.no@obdc.res

Em sap greu no haver-te contestat abans. Ja veus que 
fins  i  tot  els  avenços  tecnològics  tenen  les  seves 
limitacions. El senyor alcalde, malgrat la seva generositat 
de  concedir-me  l’accés  a  la  seva  xarxa,  només  la 
connecta durant el matí. Aquí encara no tenim zona WI-
FI  com la  del  teu parc.  La llacuna,  tot  i  ser  un  refugi 
natural i tenir una frescor i una pau úniques, no està tan 
avançada  tecnològicament  parlant.  Els  mosquits 
insistents espanten al més agosarat aventurer. Per sort, 
la meva vella sang deu resultar massa amarga i, aquí, 

3



tranquil sota l’ombra d’una figuera, no tinc cap feina més 
important que intentar ajudar-te amb la meva resposta. 
L’ésser humà ha anat evolucionant des de l’època de les 
cavernes fins ara i els canvis en la seva manera de viure, 
gràcies  als  seus  descobriments,  han  estat  increïbles. 
Hem passat de tenir una esperança de vida de menys de 
quaranta anys a poder viure amb una digna qualitat de 
vida  que  supera  el  doble  d’aquesta.  Dels  missatges 
enviats pels coloms, que trigaven quatre dies a arribar —
si és que arribaven, és clar— al seu destí em escurçat el 
temps  a  qüestió  de  segons.  No  depenem  de  les 
branques que ens escalfaven i il·luminaven si prenia el 
foc, doncs ara només ens cal prémer un botó. Prémer un 
botó per il·luminar una sala. Prémer un botó per no tenir 
ni fred ni calor. Prémer un botó per veure mil imatges. I 
Prémer un botó per deixar-les de veure tal com eren fa 
un  instant.  Prémer  un  botó  per  volatilitzar  una  illa  en 
menys  d’una  hora.  Prémer  un  botó  per  destruir  un 
ecosistema en menys d’un minut.  Prémer un botó per 
posar fi a milers de vides en un segon. Francament, jo 
tampoc no ho entenc. Potser algun dia ho entendré, però 
de moment, no, no ho entenc.
La nostra qualitat de vida ha millorat moltíssim, doncs la 
investigació  del  home  no  té  límits.  Però  de  vegades, 
caldria saber posar-los? La nostra intel·ligència ha anat 
més enllà de la nostra imaginació. Hem anat a la Lluna 
tal com Jules Verne va somniar i escriure en un passat. 
Però hem arribat a un punt en què l’home s’ha cregut 
capaç de no tenir límits en el moment d’actuar i no ha 
mesurat  prou  les  conseqüències  dels  seus 
descobriments.  El  descobriment  de  la  bomba  atòmica 
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utilitzada com una arma de destrucció massiva és prova 
d’això. No s’han tingut límits a l’hora de fer esclatar una 
bomba sobre milers d’innocents. L’home s’ha cregut un 
déu que pot  jugar  amb la  vida  de les altres persones 
demostrant que no té cap mena de respecte per la vida 
mateixa.
La  capacitat  de  crear  hauria  d’anar  de  la  mà  de  la 
capacitat de jutjar, de pensar. Doncs si realment el que 
volem és no destruir-nos a nosaltres mateixos, haurem 
de minvar el ritme de la nostra evolució i descobriments 
fins que la consciència humana anteposi  per sobre de 
qualsevol avanç el benestar de la humanitat. 
Noi,  si  véns  uns  dies  ho  podem  xerrar  més 
tranquil·lament.  Necessito  algú  que  m’ajudi  amb  el 
planter d’enciams i un cop de mà per poder tallar tota la 
llenya per l’hivern. 
Petons virtuals,
L’avi Josep

Assumpte: AVI, NO HO ENTENC 
De: itram.no@obdc.res
Data: Dimarts, Maig 27, 2010 18:37 
A: vesavi@at.aprop.meu

Avi, ja veuràs com obriràs la porta de casa abans que 
aquest correu. Agafo l’últim tren d’avui. Per cert, tinc una 
estufeta que funciona de meravella i no va amb llenya. 
Espero  poder  fer-te  un  petó  de  bona  nit  jo  mateix 
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desvirtualitzat.
Martí
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