
La gran proposta 

 

D’ençà que em vaig poder jubilar ara fa tres anys, deixant penjada definitivament la 

meva toga d’advocada. Per cert alguns malèvols deien que per ser més aviat escassa 

d’alçada m’assemblava més a una aprenent de bruixot que no pas a les grans figures de 

l’advocacia, quan sortia a l’estrada a defensar empreses elèctriques, asseguradores i 

farmacèutiques posades en entredit  per fiscals normalment grans com armaris. Bé com 

deia,  des que vaig acabar amb els plets m’he dedicat amb passió amb allò que sempre 

havia estat un do natural en mi: la cria i ensinistrament de gats. 

Ja des de petita a Sallent i vila a vila seguint les aventures del pare, tancant una darrera 

l’altre les naus insígnia del tèxtil del Bages, anava arreplegant i aixoplugant gats de tota 

mena i condició: perses, mig salvatges, afgans, vagabunds, ferits, famèlics, gates recent 

parides...Davant l’horror de la mare que solament em deixava tenir-los seqüencialment 

un darrera un altre. Per això un cop guarits, refets, grassos i lluents els anava repartint 

entre amics i coneguts. Ja fent vida independent vaig seguir amb l’afició i devoció 

felina, potser pel meu tarannà un tant esquizoide que es mou entre la dolça Bastet i la 

malvada i sanguinària Sekhmet, i per casa corrien sempre tres o quatre felins que amb 

mi assolien una llarga i sana vida, cap va durar menys de vint anys, i amb els quals vaig 

arribar alts nivells de comunicació i coneixement. 

En els darrers anys i a la casa heretada de l’oncle Robinet he instal·lat una mena 

d’escola laboratori, dedicada a perfeccionar tot el saber intuïtiu i amateur que he recollit 

al llarg de la meva vida i a rel dels recents descobriments de la NASA, l’ESA i 

l’Agència Espacial Xinesa, que han coincidit en arribar a la conclusió que els éssers 

millors preparats per viatjar pel cosmos i en teoria capacitats per sobreviure a Mart són 

els gats, he contactat i treballat en xarxa amb els experts d’aquestes agències i he 

dissenyat un programa de training i coaching felí, amb aquest objectiu adaptatiu 

després de cedir a baix preu el meu descobriment de sinapsi digital intercomunicadora 

entre humans i gats i la seva transposició en llenguatge binari interpretable pels robots i 

ciborgs que muntaran la futura base espacial marciana i la mantindran operativa. 

Finalment avui vint-i-sis de maig de l’any del senyor de 2026 he rebut a través d’una 

missatgera que anava escortada per dos militars un voluminós sobre, entre dossiers, 

CD’s i memòries externes hi havia també uns bitllets d’avió per anar a la Guyana, una 

targeta de crèdit, un microxip parietal de reconeixement i finalment una carta signada 

per l’Andrei Rublev director  científic del Projecte Internacional de  Colonització de 

Mart invitant-me a col·laborar en l’entrenament sistemàtic dels gats que aniran a 

colonitzar Mart a partir de 2030. 

M’he quedat sorpresa i emocionada i després d’obrir una ampolla de xampany francès i 

brindar amb la Xina i la Nuka, les meves dues gates preferides, he connectat a través de 

vídeo conferència amb l’Andrei i li he preguntat amb llàgrimes d’emoció que em 

vessaven dels ulls: Què podré anar jo també amb ells a Mart?  



 


