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“Ahí viene la plaga,
le gusta bailar,
y cuando va ronkanroleando
es la reina del lugar”
La Plaga. Los Teen Tops

"El contagi és una infecció de la nostra xarxa de relacions.
En el contagi tots som lliures i sota arrest domiciliari. El
contagi és un símptoma. La infecció és en l'ecologia".
En el contagi. Paolo Giordano.

“Això diu el Senyor: cap a mitjanit passaré pel mig d’Egipte i moriran tots els seus primogènits, des del primogènit del faraó regnant
ﬁns al de l’esclava que treballa amb la mola, i també les primeres
cries de tots els animals”
Anunci de la desena plaga: la mort dels primogènits.
Èxode, 11, 4-6

EPÍLEG A TALL D’INTRODUCCIÓ
En algun moment entre mitjans de febrer i principis de
març de 2020, mentre comentàvem l’epidèmia de Wuhan,
sud-est de Xina, i els primers casos de malalts registrats a
Espanya (quasi la meitat a València en aquells inicis), començàrem a pensar que el virus invasor potser no era tan
innocu com deien i molt més contagiós del que havien dit.
Wuhan no sols és la factoria de Xina: fabrica per a tot el
món i entre mitjans de febrer i mitjans de març passaren
algunes coses decisives però d’aparença innòcua.
Tots els xinesos que volien vendre s’escamparen pel món.
Tots els compradors que necessitaven això o allò s’acostaren
a Wuhan. La pesta viatjava en reactor en totes les direccions
de la Rosa dels Vents. Més encara si tenim en compte que
l’Any Nou xinès, que s’encetava el 24 de gener, s’acabava de
celebrar amb el moviment de persones, famílies i festes que
no cal imaginar: els xinesos també fan festa a València amb
músiques, dracs i focs d’artiﬁci.
Jo vaig celebrar la festa a València amb els meus companys
de ioga, en un restaurant xinés de conﬁança –Casa de Madera– i sense cap efecte desastrós.
Molt després s’ha fet públic que a l’aigua potable de Barcelona s’hi han detectat mostres de covid-19 datades el 15 de
gener.
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En el món híperconnectat, el carrer major comença en Lisboa i acaba en Manila.
L’única relació amb la pesta és que l’any nou xinès, que és
per a nosaltres el 2020 anno domini, estava dedicat a la rata.
La rata també potser conill, una equivalència que els ﬁlls de
la marjal acceptem sense problemes.
És més que probable que Xina ocultara bastant informació, sobretot pel que fa a la taxa de contagi, i que per evitar
l’acusació de negligència mostrara, després, molta voluntat
de col·laboració. Però en Itàlia les funeràries estaven desbordades a mitjans de març i algunes esglésies eren tanatoris improvisats. Uns dies més tard teníem a Espanya una
mortalitat de vora mil persones per dia...
Exactament el 5 de març vaig fer una descoberta un tant
alarmant. Havia quedat a dinar amb M. en un restaurant
japonès enfront de la Finca Roja. M. és un xicot que fa camí
com actor i guionista.
Quan arribàrem, la persiana metàl·lica estava baixada i en el
local hi havia una agitació de neteja general, mobles apilats
i replantejament del negoci.
El restaurant japonès, econòmic però d’un bon nivell, el
duen uns xinesos, com passa sovint. I els xinesos eren, pel
moment, els que més havien aprés sobre el Covid-19, no?
Ens anàrem a dinar a Montes, l’únic establiment que jo sàpiga amb una carta de carajillos. No tardaria en tancar també.
Encara passaria més d’una setmana per a que arribàrem a
prendre consciència de la naturalesa i abast de l’amenaça.
Algú del meu casal o de la meua tribu em digué: “Per què
no escrius d’això?”
I li vaig fer cas. No tenia prou amb els altres tres llibres que
anava fent. O que no podria distribuir: el conﬁnament.
Molt després de Marco Polo i de la marina britànica (que
tenia més mala idea que els mercaders italians), hi hagué un
curiós precedent valencià de la diplomàcia del pin pon de
Richard Nixon i Henry Kissinger. Però amb cistelles de vim
enlloc de pilotetes.
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Un alcalde franquista de Poble Nou de Benitatxell es presentà a l’Imperi del Mig sense passaport i sense saber ni
pruna de mandarí o d’anglès per a comprar cistelleria de
vim. Fou als anys cinquanta del passat segle quan Mao demanava, exigia, als seus compatriotes que saltaren endavant
amb la panxa buida. I de quina manera saltaven! Sobretot
a causa de la seua ingravidesa i per apoderar-se dels secrets
del vol segons es menjaven els ocellets que protegien els
seus camps de cereal.
Les bones relacions amb Xina en l’aspecte més pràctic, és
a dir mercantil, son mantingudes pel nostre món polític i
empresarial, tot i que els senyors del port i altres destacats
pròcers de cartera grossa i inﬂuència o amistats decisives en
la política, han celebrat sempre l’arribada, a ritme creixent,
dels contenidors d’andròmines xineses: com si fóra la millor noticia per a l’agonitzant indústria valenciana d’articles
de consum i béns d’equip.
El cas es que estàvem en Xina i jo havia d’escriure de la plaga –Diari de la plaga, li diria – quan ja sabíem que nascuda
a Xina o a la Patagònia, letal o benigna, ben informada o
tan secreta com un contagi asimptomàtic, no era la clàssica mortaldat asiàtica de cinc o sis xifres a l’estil de les bible-operas que Cecil B. De Mille muntava amb uns milers
d’extres. Però tampoc no era una catàstrofe del tercer món
que anara a passar de llarg sense tocar-nos. Que era la secreta esperança que en aquell moment encara alimentàvem.
Xina amagà, amb tota certesa –és un model d’opacitat eﬁcient i vigilància estricta– la xifra dels contagis, les vies i
ritmes de propagació i els recursos per a reduir els efectes de
la pesta (amb l’acaparament del material proﬁlàctic i la seua
venda al millor postor), però també exhibia múscul construint hospitals a la velocitat que nosaltres plantem quioscos de gelats i imposant a multituds productives un radical,
tecniﬁcat i mai no vist conﬁnament preventiu de masses.
El govern d’Espanya semblava molt precari. “A merced de
los independentistas”, deia la dreta espanyola. I a joc amb
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per a apoderar-se del món a través dels laboratoris genètics.
La reticència dels governs és la nostra. Conèixer els contorns exactes del problema fa por.
El conﬁnament dóna una oportunitat a l’estil de vida auster,
ﬁns i tot ascètic, però la gent ix del súper amb els carrets
carregats com un autobús mexicà.
Doﬁns en els canals de Venècia i ànecs salvatges a la Fontana de Trevi. Més ﬂamencs que no mai a la rodalia de l’Albufera.
Tot i tenir més contagiats, Xina no té tants morts com Itàlia
i el pitjor de tot: no coneixem les claus que fan créixer la
letalitat de la pandèmia. Itàlia ha acceptat ajuda de Xina i, el
més sorprenent, de Rússia: columnes militars d’especialistes en guerra química, bacteriològica i nuclear.
Al Pentàgon estaran que tallen ferros.
Les primeres 48 hores de conﬁnament han estat molt divertides connectats al WhatsApp. El meu preferit és el portuguès que es fabrica una cinta de córrer escampant un poc de
sabó i oli sobre el pis de la cuina.
És un secret a crits que la desesperació és molt més productiva que l’esperança sobretot si un pam per damunt de les
dues, sobrevola l’humor.
Aquí no hem vist metges cubans o xinesos: les medicines comunistes les fabrica el dimoni. Esperem ordres del comandant en cap suposant que el comandant conserve el cap.
A l’aparcament del súper, el més gran del barri, regna un
misteriós silenci gotejat per un plugim impalpable. Aquest
silenci torna impúdica i sorollosa qualsevol conversa a mitja veu. L’únic pardalet que canta està engabiat. Com nosaltres. Hauran fugit els teuladins?
Els plats d’arròs estan intactes.
L’estat d’alarma ha tingut l’efecte saludable i sanejador
d’aplacar la tabarra sobiranista, el Procés (i la reacció simètrica). Quina felicitat en aquesta processó de llagues, ara
silenciosa, que sembla absorbida, encoixinada, pel buit majestàtic dels carrers desertats!
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Quina pau!
La meua dona, Pati, no ha de tornar a la Universitat: el teletreball es quimèric per a certes categories professionals.

20/03/20. No future
Caigueren les falles (que resistiren als bombarders feixistes alemanys i italians) i els sis morts per Covid-19 del sis de
març, fa només dues setmanes, són ara més de mil.
La il·lusió d’una vida encarrilada ha saltat pels aires i les UVI
dels hospitals ja dupliquen en pacients la seua capacitat màxima. Piles de iaios morts a les residències més desateses.
L’hospital pot ser inabastable per a una persona depenent i
discapacitada i pobra.
Com preveure una cosa així? Amb una previsió ajornada,
reparadora, posterior. Un cop declarada la plaga, cal seqüenciar les fases de l’acció sanitària i aplegar els recursos
necessaris per a cada moment. Una tasca d’estat, és clar. Ara
només funciona la connexió directa de l’estat i la ciutadania. Tota la retòrica de les regions i organismes supranacionals s’ha tornat fum.
El dia 11 vaig pedalar pel barranc de Carraixet. El dijous 12
encara prenia un vermut en una terrassa davant del mercat
del Cabanyal. La sensació de provisionalitat era absoluta:
tot semblava a punt de col·lapsar, però el vermut és sagrat i
el futur és sempre incert.
Una estona més tard, amb el meu nebot Voro, tastava els
vins i tapes d’Anyora, un local molt reconegut tocant el Canyamelar, barri que tenia, en un temps, molts tallers de mecànica i electricitat naval. Sobre les runes de les industries
difuntes alguns dels millors graﬁtti de la ciutat.
El divendres 13 ens anàvem de vacances a Sardenya però
ens quedàrem a València tot i que els dies anteriors vaig
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seguir, ﬁl per randa, totes les informacions que trobava
sobre els efectes del coronavirus en les més diverses regions
italianes. Sardenya, com de costum, tenia una posició
discreta, excèntrica. També en les llistes de mortalitat.
No era, Sardenya, un lloc especialment amenaçador, però
no és bona idea patir una quarantena a bord tan llarga com
vulguen les autoritats portuàries. Si t’admeten i el teu vaixell
no és rebutjat per tots com el San Juan de Max Aub amb el
seu passatge de refugiats jueus als quals ningú donava refugi. Com els passatgers d’ara que han estat sotmesos, en
alguns casos, a quarantenes exagerades i arbitràries.
El dissabte ja estava tot tancat per decisió del consell de ministres.
Per què tanta resistència a admetre l’excepcionalitat? Perquè ﬁns i tot en una primavera ben servida de pluges com
l’actual, a migdia una terrassa és tan acollidora com els braços de l’amant més desitjada, la varietat de vins i licors torba
dolçament abans inclús de tastar-ne ni una gota i la claredat
del cel inspira al més pobre dels mortals.
Cal un esforç considerable de la imaginació per a representar-se, entre tanta transparència i bondat, una pàtina
enganxosa de virus aferrats a l’asfalt, una pasta invisible
adherida al ciment de les voreres, trenant un teixit grisós
espès i repulsiu, viatjant i saltant en la petjada de les botes,
propagant-se i ordint la ruïna impulsada per la saliva: una
amenaça ubiqua a causa de la passió vocal i bucal, de la força redemptora del cant, de l’alenar dels atletes, de la saliva
en aspersió.
Jo si que he fet l’esforç d’imaginar-me’l. Millor dit, a l’ull de la
ment l’enemic s’ha materialitzat sense problemes. Un ull que
també pintava les mascaretes sanitàries com un elemental
però eﬁcaç entrebanc per a baves i salives projectades.
Avui comença la primavera, però ningú ho diria: sense traques, ni sorolls, ni personal amuntegat al voltant de les fogueres de l’any nou pagà que els valencians encara celebrem
junt als perses i els kurds: el Nowruz.
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Les tiranies medievals del Golf envien ajuda al seu competidor secular: Persia.
La Umma, la comunitat de creients dels musulmans és,
malgrat les aparences, una de les construccions més sòlides
que hi ha al món. Una construcció rocallosa, quasi indestructible: la Kaaba, la diorita de les ﬁgures negres egípcies.
No valore, constate.
*****
L’alcaldessa de Massalavés, Puri Noguera, se n’ha penedit
d’haver celebrat el Sant Josep al carrer, amb uns amics i un
equip de música, i prega als ciutadans que no facen el mateix.

21/03/20. Històries d’exili
Plàcid Garcia-Planas conta el cas d’una parella de Prizren
que abandona Kosovo després de patir una derrota a mans de
la guerrilla albanesa. Però al cafè on fan plans per a la fugida
hi deixen dues tasses i els seus plats ben nets, pensant en tornar, reobrir el local i posar-li el nom que ara no té.
Una història, entre milions, d’exili. El conﬁnament és això:
un desterrament cap endins, una amortització. També un
acumular forces.
M’encanta la història de les plagues d’Egipte: de xiquet
m’aprenia els diàlegs de Los diez mandamientos i després
els recitava davant la solemne presència d’un sac de creïlles.
—No m’importa extingir-me, extingir-nos —diu M. que
és animalista i vegetariana i, sobretot, amiga meua.
Cada dia porta la ﬁ del món, l’extinció, per a una tribu de
l’Amazones, per a alguna comunitat mínima de cristians
- 33 -

caldeus màrtirs en la sacsejada i desnonada Mesopotàmia.
El paradís era una bomba.
A Les cròniques marcianes de Ray Bradbury, els alienígenes
llancen el seu clam elegíac i van extingint-se a mesura que
anem descobrint-los. Com els insectes de les selves humides.
Jo també crec, com Stephen Hawking, que un virus –si no
ens mata abans un meteorit, una intervenció divina (poc
probable) o una guerra nuclear– serà la manera amb la qual
la biosfera ajustarà comptes amb la Humanitat per una
mala direcció manifesta dels interessos dels éssers sotmesos
a la nostra administració. Per prevaricació.
I no hi ha excusa. Fins al darrer alè som responsables de fer l’esforç compassiu de comprendre i tenir cura dels bens comunals.
La ﬁ del món, senzillament, no és de la nostra incumbència.
M’ha telefonat el meu amic Carles que té botiga i taller de motos. Només el taller continua obert: els olis minerals, les benzines i les fumagueres són hàbitats poc escaients per als virus.
He comprat una ampolla del millor vermut que conec: el
Saüc del celler La Muntanya de Muro d’Alcoi. També li he
fet una ullada al brandi Suau de Mallorca. La ﬁ del món no
pot ser, no ha de ser, una excusa per a beure porqueries.
No crec que la vigència del capitalisme estiga amenaçada
pel coronavirus. Pot haver-hi alguna o algunes correccions
pel que fa a les fonts d’energia o a les indústries estratègiques (com la sanitària). Toque avui el tema en el Postdata
del Levante-EMV: “Hi haurà més treball a domicili i li diran
teletreball. Tornarem a ser brodadores i sabaters”.
És ﬁns i tot probable que descobrim que l’autèntic vi ecològic és el de La Font de la Figuera no el de Nova Zelanda. I
que tret de la curiositat ocasional, millor que les tomaques
siguen del Mareny i no de Múrcia, millor d’Almeria que de
Huelva. Millor de Huelva que de Croàcia.
Preocupats pels verins químics –que no en són pocs– hem
oblidat quin és el problema prioritari: l’escalfament global i
el raïm australià als postres.
La clau és la proximitat.
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Durant una quarantena que sembla que va a ser llarga, escric: “Potser descobrim que, a més de l’aire net que dormia
baix del brut, hi ha als aparadors ara tancats tantes i tantes
coses que, com deia Josep Pla, no necessite”.

22/03/12. Retratant l’enemic
Si mirem les últimes plagues que ha patit l’espècie –el
VIH, l’ébola, el SARS, la grip A i altres edicions de la grip,
amb pollastre o sense– veiem que totes estan provocades
per un virus. El virus es la versió techno-pop del Diluvi o
càstig diví pels nostres pecats inclòs el pecat de sodomia.
Les malalties que tenen com a inductors a bacteris, bacils,
protozous i paràsits són alifacs de gent pobra. La Mort Negra la patien les rates abans que les persones i l’agent transmissor era el poll. “Escampeu el poll!”-ens deien les mares
quan donàvem pena en casa que era quasi sempre. I l’ordre
de dispersió era acceptada per nosaltres amb grans festes.
Per a molts biòlegs els virus no acaben de ser una forma
de vida perquè no tenen un dels atributs del ser viu: l’autonomia. Però aquesta és la seua força: infectar la cèl·lula i
aproﬁtar-se de les seues energies i capital genètic per a replicar-se indeﬁnidament.
Diaris i emissores amb la intenció d’insuﬂar un poc d’alè
èpic parlen de que “el coronavirus serà la guerra d’aquesta
generació”. Serà per sentit èpic que totes les nits, a l’hora del
Telediario, apareix el president Sánchez en horari de màxima audiència, convertit en l’ordinari de la diòcesi, convidant-nos al penediment, a la contrició, junt a la desﬁlada
de gent d’uniforme amb el pit de colom mascle carregat de
medalles i cofoisme.
L’exèrcit, com la policia, té el seu paper sense dubte necessari, però aquesta classe d’exhibicionisme gratuït, pagat de
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