Foc
El cap de la tribu seu sobre una gran pedra amb posat majestuós.
Una foguera il·lumina l’interior de la cova, escalfant-ne
l’ambient. L’Ungú entra, fa una lleu reverència i s’hi adreça.
-Bon dia, gran Mubungu, cap de la tribu i líder del nostre poble.
Vinc a presentar-vos una petició.
-Digues, Ungú, fill de Dingú, què vols?
-Gran Mubungu, veig que la vostra cova gaudeix de llum i
escalfor gràcies a una foguera. Imagino que avui heu dinat carn
cuita gràcies a ella. Diríeu que el foc és un invent imprescindible?
-Diria que el foc ha suposat un gran avenç per tota la tribu – diu
engolant la veu.
-Llavors no creieu que seria just que jo, que he inventat el foc,
rebés una compensació cada cop que es fa servir?
-Que dura és la vida de l’emprenedor -pensa l’Ungú mentre les
flames de la foguera el comencen a envoltar...

Salvador Carbonell
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Altamira
Uno de ellos se levantó y retiró una piedra de la boca de la
cueva. Los demás miraban en silencio. Por el ruido que se dejó
oír por el resquicio abierto sabían que la tormenta continuaba
allí fuera. La pequeña luz de la fogata les acompañaba y les
entretenía dibujando sus sombras en las paredes. Aburridos y
hambrientos aquellos seres morirían allí dentro. Gru les miraba
desde su rincón. Se acercó a la hoguera y empezó a preparar sus
pinturas, sus trozos de piel y sus trozos de caña hueca. Luego
miró las paredes y empezó a pintar. Mientras lo hacía una
salmodia acompañaba su trabajo. Los demás se agruparon y
contemplaron boquiabiertos los animales que iban apareciendo
entre los pliegues del lienzo de piedra. Primero el bisonte más
fiero, luego el ciervo, luego el hombre con una lanza. Empezaron
a sonreír. Ahora ya no se morirían de hambre.

Javier Massaguer Serna
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Nou Testament 2.0
King_Jesus està arrasant amb els seus vídeos a YouTube on es
veuen en directe els sermons a diferents llocs. El compte
@Jesucrist d’Instagram té milers de seguidors, les fotos dels pans
i els peixos i la de Llàtzer són les de més “likes”. Ara ha enviat
sol·licitud d’amistat des del Facebook a tots els usuaris del món,
dient que vol repartir amor. Això altera l’ordre i els sacerdots del
temple no ho permetran.
El detenen. Al Sanedrí Caifàs el vol jutjar però Jesús manté
silenci, el colpegen i en fan burla pels grups de WhatsApp. El
porten a Ponç Pilat que no vol carregar amb la decisió de la seva
crucifixió. Llavors publica un “tuit”: “Feu RT per alliberar Jesús o
LK per alliberar Barrabàs”. Twitter es col·lapsa mentre el
comptador al costat del cor va pujant vertiginosament i
l'etiqueta #salvemJesús ja no és “trending topic”.

M. Carme Marí
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