Èxode
Un relat de: Ibeth
L'Irma mirava la terra des d'una de les finestres de la nau. Havia estat escollida per llegir l'últim comunicat. El
sabia de memòria, l'havia assajat durant més de vint anys, però ara els dubtes l'assaltaven. Se sentia
responsable d'aquell èxode insòlit.
Des d'aquella finestra, observava en primera persona la immensitat de l'espai. Lluny de la presó gravitatòria
experimentava per primer cop la sensació de pertànyer a alguna cosa molt més gran. I la certesa absoluta de
què tots els objectes vius o inerts d'aquell univers, inclosa l'espècie humana, estaven formats exactament de la
mateixa matèria. Malgrat tot, la contínua influència, del mal tracte sofert a la terra des de petita, la feia sentir
profundament indigna d'aquella gesta.
L'Irma va respirar fondo i va seure davant la càmera:
- A tots els homes. Quan rebeu aquest missatge serem a anys llum de la terra. A l'únic refugi real que hem trobat,
per protegir-nos de vosaltres. Durant generacions les dones hem lluitat inútilment per a ser considerades éssers
de ple dret igual que els homes, però en les darreres dècades la vida s'ha tornat insostenible per a nosaltres.
D'ençà que al segle XXI s'aprovés la llei que permetia als homes pegar a les seves dones i fills un cop a l'any es
va obrir la veda per devaluar la nostra existència de manera sistemàtica fins a convertir-nos en esclaves
sotmeses als vostres desitjos un cop mes. Cansades i incapaces de seguir amb aquesta lluita estèril segle rere
segle, ens hem organitzat per fugir d'aquest món que no ens valora, esborrant completament el nostre rastre de
la superfície terrestre. Fins i tot dins vostre. Per més que trobeu la manera, en un futur, de reproduir-vos sense
nosaltres. Heu de saber que només podreu engendrar mascles. La nanotecnologia ho ha fet possible, gràcies a
la Doctora Clark. Som conscients que no tots els homes de la terra estan d'acord en el règim que ens va convertir
en esclaves. I els demanem perdó, esperem que ho pugueu entendre.
Us desitgem sort.
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