Marta Pla Porcel

Transporta’t al dia 26/05/2026.
Solagne, una nena africana que prové d’una família en que el seu pare va morir en una guerra i
un dels seus germans a causa de les condicions de vida desfavorables en que vivien va patir
una malaltia molt greu, en la que va morir. El poblat estava situat en una zona on les guerres
afectaven contínuament i era pobre, no tenia absolutament res.
Solagne sempre pensava en un abans i un després de les coses que podrien passar. Ella al seu
poblat era la que guiava a la gent a poder “topar d’una vegada i pensar que tots aquests
conflictes no sempre et porten a solucionar-los en guerra sinó pensar en la pau”.
Aquella nit no podia dormir va somiar que va passar des del dia d’avui fins el 26/05/2026 tot
era estrany no sabia que passava, el poblat estava arrasat per el bombardeig, cada pas que feia
cada vida que faltava. No sabia perquè allò, perquè va arribar fins allà, perquè era tot tan
diferent del present, que havia de fer allà...``
Caminava entre les vides que faltaven, entre el poblat afectat, mirava des d’una punta i a
l’altre estava plena de foc que s’esbargia entre la flora.
Va pensar que la nit abans va donar consells a la gent del civisme al poblat i que potser era allà
per poder presenciar amb els seus propis ulls la manera en que tot acabaria si no els
consensués de que en aquella part del cap, el cervell, traguessin la part dolenta i
manifestessin la bona.
Al matí, un cop desperta va pensar en el que havia somiat, en com es va quedar després de
veure les condicions encara més pitjors, en que tot es podia solucionar si tots hi posàvem una
mica de la nostra part, sense pensar en les guerres, i aquesta mica que serveix molt, se’n diu
PAU.

