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El sol inclement queia, com era de llei, sobre les arenes 
fines  del  desert.  Adam,  que  tenia  el  mal  costum 
d'endinsar-s'hi  a les pitjors hores, un dia va allargar la 
passejada. Aquell bon dia de primavera (o tardor, perquè 
totes les estacions eren iguals les unes amb les altres tot 
l'any) va decidir de deixar de fer tombs al voltant de casa 
com un ruc a la sínia: va tirar (i mai millor dit) pel dret i va 
travessar un bon grapat de dunes espesses fins arribar a 
les més tendres i, finalment, les de la sorra més fina que 
hom pugui imaginar-se mai. Milions de metres cúbics li 
plantaven cara. Però aquell dia, concretament, Adam se 
sentia home; un home amb majúscules: HOME. I es va 
passar  una  bona  estona,  cridant  com  un  carallot, 
«home!» «HOME!».
Tant  va  cridar  que una duna es va  emprenyar  i  el  va 
deixar mig colgat. Merda de Déu, si només m'estimulava 
l'ego! Però aleshores una plantofada de sorra el va fer 
moure,  està  bé,  cap  endavant.  I  mentre  els  peus 
començaven a patir la poca magnanimitat del sol axial, 
es va trobar al  cim d'una duna. Des del  cim va poder 
albirar, nord enllà, quelcom d'inusual: no eren dunes, ni 
sorra, ni cap brètol bramant tot sol al mig del desert. Era 
diferent i  volia saber què era. D'ençà que el barbut els 
havia enviat allà no havia vist res de nou. I això l'avorria 
en gran mesura. Per tant,  a pas ferm, va avançar fins 
aquell lloc remot per treure'n l'aigua clara.
Mentre avançava es recordà d'aquell petit incident, allò 
que  havia  fet  emprenyar  tant  el  jaio.  I  va  arribar  a  la 
conclusió de sempre: vols dir que n'hi ha per tant? I per 
no  fotre's  més  pedres  al  fetge  ho  va  deixar  córrer: 
autoflagel·lar-se quan pots fer res pot ser bo. Però ara? 

2



Mala peça té el teler.
Finalment hi va arribar. Un rètol prou gran com per ser 
vist des de lluny estava collat a un marge que li feia de 
suport.  Al  darrere  i  al  voltant,  res  de res,  llevat  d'una 
pendent. Colló, costera amunt falta gent. No pot ser que 
només hagi caminat per res. Al rètol, mig rovellat per la 
corrosió  desèrtica,  hi  deia,  en  lletres  ben  grans: 
EXPLOTACIONS DE L'EDÈN, SAU. Però Adam no en va 
fer esment perquè no sabia llegir. I va avançar.
La  visió  des  de  dalt  de  tot  va  ser  espectacular:  més 
sorra! Però al mig d'aquella planúria una clapa de gespa 
verda i humida, amb el perfum de la frescor de la saba 
que  rajava  tot  just  després  que  l'haguessin  tallada, 
s'estenia en cercle. I al mig, una pomera exuberant plena 
de pomes vermelles. Era plena fins a tal punt que moltes 
branques gairebé tocaven a terra. Adam no va fer cabal 
tampoc  de tot  plegat;  potser  perquè,  esmaperdut  com 
estava,  només  veia  aquells  fruits  magnífics  a  les 
branques. I va arrencar a córrer cap a la pomera mentre 
cridava enfollit.
Tantost va trepitjar mig bri d'herba del cercle va sentir un 
espetec  com mai,  fins  aleshores,  s'havia  sentit.  Es  va 
aixecar de terra mentre sentia una veu de tro des de dalt 
de tot. «Això és propietat privada!» I mentre l'una cridava 
més i més, l'altre no entenia res. ¿Com pot ser que una 
penca de desert sigui d'algú?, va gosar de plantejar. Però 
l'altre no atenia cap raó i només cridava. Fins que se'n va 
cansar. «Si vols pomes, te les compres!». I l'altre seguia 
igual: sense entendre res.
Així  doncs,  Adam,  va  desfer  el  camí  i  se'n  va  tornar 
lleument emprenyat cap a casa. A veure què me'n pot dir 
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ella, que sempre ho sap tot. I va arribar, força més tard 
del  que  era  habitual,  a  casa.  A la  porta,  palplantada, 
l'esperava ella. On has estat i què has fet, que tot el dia 
que et busco i no sé on t'has fotut. Però l'altre, abans de 
badar boca, va quedar-se una mica com qui no sap el 
què i l'altra li va fotre un carxot monumental: au té!
Eva  estava  bastant  emprenyada  amb  aquell  capsot 
d'home que li feia de company. I l'altre no entenia com, ni 
perquè, la seva costella estimada li havia etzibat aquella 
cleca. El cas, però, és que ella ja sabia què havia passat: 
la  veu li  ho havia dit.  I  força emprenyada li  va cridar: 
«Desgraciat  dels  collons!  Treballar  és  el  que  jo  faig 
mentre  tu  fas  tombs  com un  borinot  a  les  flors!».  Ell, 
estàtic, no va gosar de dir res. Tampoc no en va tindre 
temps.
La veu, que feia temps que s'ho passava bé contemplant 
l'espectacle, va decidir de parlar. Es va aclarir la gola i 
des d'allà dalt de tot va fer que el cel es posés fosc —
sempre  li  havia  agradat  fer-ho  perquè,  a  sota,  tothom 
s'escagarrinava  de  viu  en  viu—  i  va  dir:  «M'acabo 
d'inventar el capitalisme. Primer, t'he regalat una cosa. I 
t'ha agradat, t'he creat una necessitat que no tenies per 
res.  Ara,  si  la  vols,  treballaràs.  I  per  fer-ho  aquesta 
vegada sí: no li faré cas a cap arcàngel i us fotré fora del 
Paradís;  també  d'aquest  paradís  de  segona.  D'aquí, 
també!»
I amb un tro el cel es va aclarir i tot es va tornar llum. Eva 
i Adam, Adam i Eva van traslladar-se a la seva nova casa 
fins a la fi dels temps: la Terra.
I així fou com va néixer el món.
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