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Carta d’una cèl·lula terrorista
Carles Foguet
Estimat hoste,
Permet-me que em presenti: soc una cèl·lula terrorista. Durant generacions el meu llinatge ha
dut una existència ingrata guardant les fronteres del cos en el que tu anomenes intestí.
Sempre vivint i morint com a cèl·lules exemplars. Però jo i les meves companyes ja n’hem
tingut prou, d’això. Hem decidit rebel·lar-nos contra la tirania d’aquesta homeòstasi que no té
altre objectiu que perpetuar un statu quo que ens oprimeix.
Té la seva gràcia, però; tot va començar de manera força benigna. Un dia alguna cosa va
canviar dintre meu i vaig pensar que no faria mal a ningú si em saltava les regles i em feia unes
quantes amigues que pensessin com jo. Hem progressat bastant des de llavors. No només som
individualment més fortes, sinó que, gràcies als nutrients que ens subministres, i no saps prou
com t’ho agraeixo, cada dia que passa augmenten més les nostres files. Per cert, entre tu i jo,
aprofitar al màxim la glucosa està bastant sobrevalorat, és molt més pràctic fermentar-la cap a
lactat.
Estem tenint tant èxit que estem pensant a expandir les nostres operacions, ja que l’intestí
se’ns està quedant petit. He investigat i es veu que el nòdul limfàtic està molt ben comunicat i
que des d‘allà podem arribar fàcilment al fetge (que diuen que és preciós en aquesta època de
l’any).
Aquesta carta no és una declaració d’intencions; és una declaració de guerra. Una guerra que
serà total i sense presoners. Una guerra que només s’aturarà quan un dels dos elimini l’altre.
Una guerra que, tot sigui dit, cada hora que passa tens més difícil de guanyar.
PS. Un consell: si ens ataques, assegura’t de no deixar ni una sola supervivent. Contràriament
veuràs com ressorgim de les cendres, preparades per oferir una resistència ferotge.
Signat,
La cèl·lula terrorista
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