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                                               El dilema de l’indígena.  

1.  

- Quina cagada.  

Això és el que va pensar mentre tancava l’arxiu i el deixava a sobre de l’escriptori. La 

gran cagada ambiental que mai una empresa havia fet,  escampar el petroli per tota la 

selva, una cagada en tota regla i amb totes les seves lletres: C-A-G-A-D-A.  Va deixar 

les ulleres al costat esquerra de la carpeta.  

Va obrir la porta de l’habitació, sortí al balcó i allí va veure la gran ciutat, Quito 

reposant sota els seus peus, bonica i colonial com una criolla vestida de blanc. El 

soroll dels cotxes, els clàxons que picaven, la gent parlant, la calor... alçà la mirada 

cap al cel, suposo que demanant-li ajuda a Déu o simplement observant el cel blau.  

Trucar per telèfon.  

2.  

L’helicòpter el va portar a la petroquímica en tot just 50 minuts, allí l’esperaven el cap 

de la planta, dos tècnics i tres homes de seguretat.  El complex petroquímic ja l’havia 

vist, ja sabia com funcionava, necessitava sortir fora i agafar mostres dels suposats 

escapaments.  

Desprès de cridar vàries vegades a l’ordre, de dir que l’impedien fer la seva feina i que 

a la central de Houston no els hi agradaria gens que no arreglés l’assumpte, van 

accedir a deixar-lo sortir amb dos quatre per quatre, un equip de seguretat i un tècnic. 

Tot això a ell li semblava fantàstic, faria el que hagués de fer.  

En vint minuts ja eren en plena selva amazònica. No hi havia gairebé soroll, solament 

els arbres i els animals. Com a màxim, es sentia un ocell aletejar les ales o un mico 

que reclamava l’atenció dels seus semblants.  

El protocol a seguir en cas de trobar-se amb un indígena és el d’evitar-lo, com si no hi 

fos, avançar lentament cap a l’altra direcció. En cas de que l’humà optés per actituds 

violentes, treure l’arma i disparar-li dos trets. No entenia això dels dos trets, però va 

suposar que un era per separar-lo i immobilitzar-lo i l’altra era per rematar-lo. No volia 

saber-ho.  

Va comentar amb els tècnics que volia prendre unes mostres no molt lluny d’allí, 

necessitava uns moments a soles per meditar sobre el següent pas. Ni els tècnics ni 
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els de seguretat el van creure. Li va donar absolutament igual, es va posar en actitud 

superior, com si fos un conqueridor i va amenaçar amb despatxar-los si no el deixaven 

estar a soles.  Van accedir a contracor.  

La bassa de petroli estava just al costat el riu. L’aigua del principi era neta, uns metres 

més enllà, quan ja havies passat la bassa, deixava de ser aigua per convertir-se en 

verí. Una rasa feta amb retroexcavadora unia el petroli amb l’aigua.  

 

3.  

Havia recollit bastantes mostres de terra, petroli, aigua, plantes i demés que creia que 

li servirien pel problema. Volia quedar-se uns segons a soles, en la immensitat de la 

selva, lluitant contra els seus dilemes de moralitat, amb les seves merdes que el 

consumien com li consumeix un càncer a un pacient terminal, com l’espelma es menja 

a l’oxigen  o com els diners que cobrava per treballar li engreixaven el compte corrent  

però li podrien el cor.  

La puta selva amazònica,  a milers de kilòmetres de distància, de casa seva, dels seus 

coneguts (no dic amics) i de les seves dues millors amigues.  De sobte, li va passar 

una papallona pel costat i es va quedar pensant en el petit que eren els humans i el 

grans que es creien. La vanitat humana. El problema era la vanitat, no la humanitat, 

està clar. I recordà aquell proverbi africà que deia més o menys així: “si et creus 

insignificant, prova a dormir en una habitació amb un mosquit”. No subestimis  el que 

pots fer amb constància i fe en tu mateix. Es repetia la darrera frase una vegada i un 

altra. Pensà en que potser era el moment de prendre unes vacances i tornar a casa.  

Caminar per la selva no és fàcil, però et posa els bessons i el cul durs. Tot fibra. Se’n 

en reia dels seus pensaments. Pensava tornar on eren els demés per regressar a la 

industria, just mirava pels arbres quant va veure l’ombra d’un humà.  

“La mare que va parir a l’indígena dels collons”. Li encantava ser un mal parlat en els 

seus pensaments. Va fer com si res i avançar, però tres passes endavant es va trobar 

amb un altre. La cosa començava a ser seriosa. De sobte, es va veure rodejat 

d’indígenes, es va quedar quiet, paralitzat (sí, per la por. Un està bé, cinc ja acollonen i 

et comencen a entrar ganes de demanar clemència). La reacció va ser la que no volia 

que tinguessin, van treure les llances i l’apuntaren al coll. “Ara sí que comença a ser  

hora de demanar clemència”, i se li va escapar la goteta de pixum.  
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Va escoltar un crit semblant al d’un mico i tots es giraren cap on provenia. De sobte, va 

aparèixer d’entre les ombres dels arbres un home prim, amb el cabell canós, fibrat, 

amb unes plomes al cap i un tapa cues que no tapava una merda.  

No recorda res més.  

4.  

El problema del fuel oil es que si no el saps tractar et pot fotre la vida. Bé, alguns diran 

que la vida te la fot igual tractat que sense tractar, però és que sense tractar te la fot 

encara més.  

Havia vist merda durant molts anys, però allò... allò li cremava les retines.  

5.  

Quan es va despertar, l’home prim li va oferir una tassa de té. Al principi la va rebutjar 

amb la mirada, però a l’insistir en que se la begués, ell va accedir. No entenia res del 

que li deia, segurament parlaria amb Quítxua o una llengua aborigen de la selva, però 

ell assentia, tampoc tenia res a perdre.  

Al cap d’uns minuts, seguia sense entendre res però si que captava el missatge, la 

veritat és que els gestos ajudaven bastant.  

Per l’aspecte de l’home i el que hi havia a la seva cabanya, també anomenada 

barraca, aquell no era un home normal, era el xaman de la tribu, cosa que li va ajudar 

a entendre perquè seguia viu.  

Li ensenyà els pots amb les mostres que va treure de la seva motxilla i maleir el petroli 

amb paraules que en la vida havia escoltat, no pel llargues que eren, sinó per la 

contundència en que les deia.  

6.  

Els nens jugaven amb els animals. Portaven lianes al cap a mode d’ornaments, les 

dones anaven nues i es reien al seu pas (Què era allò que portava al damunt de la 

pell?), els homes el miraven com l’amenaça que era. El que no sabien els nadius és 

que no tots els homes blancs amb roba són una amenaça.  

Van arribar a una barraca una mica més gran que les altres, abans d’entrar, el xaman 

li va fer un gest de silenci.  
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L’habitació estava en penombra, un petit foc il·luminava discretament l’estància i servia 

per calentar l’aigua. Dues dones se’l van quedar mirant durant uns segons per, 

desprès, tornar a posar l’atenció als nens que es trobaven al terra.  

L’home el va agafar del colze esquerre i li va fer un gest d’espitjar-lo per a que veiés 

als nens.   

Aquella nena deuria tenir tot just dos anys i no veuria res del món. Tenia la cara 

cremada. Un nen de deu tenia la part dreta blanca, ni mans ni peus, uns petits 

monyons d’un color vermellós.  De la part esquerra del cap li naixien uns quants pels. I 

així va seguir un per un fins arribar als vuit. Nens i nenes de diferents edats. Mutilats, 

sense ulls o extremitats, esguerrats, malalts.  

Sortí de la barraca i vomitar a la part del darrera.  

7.  

Quan un és nen investiga i els nadius, per molt nadius que siguin, segueixen essent 

nens.  

Van sortir de la zona de confort de la tribu per investigar. Van arribar fins un riu, es van 

banyar, van pescar peixos i caçar llangardaixos, fins que un d’ells va veure una bassa 

estranya tot just al costat. Cinc minuts desprès de la por inicial, van enginyar un invent  

per portar una mica d’aquell líquid a la tribu i que els demés nens coneguessin la seva 

troballa.  

Els riures dels més grans (i entenem per més grans, de vuit a dotze anys) es 

mesclaven amb les mirades de sorpresa dels petits. Es van ajuntar uns quants per 

veure-ho, era un líquid negre. L’or negre.  

Com que no tenien ni idea de què era allò, van proposar de portar-ho al costat del foc, 

igual si bullia com l’aigua podia ser útil per a la comunitat. S’ajuntaren tots expectants 

pel nou descobriment. Aproparen cada vegada més el petroli al foc.  

Cap adult va arribar a temps.  

La bola de foc els va embolicar a tots.  
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8.  

La gràcia de tenir dilemes és que si els saps controlar, et poden servir per alguna cosa 

més. El que no fa tanta gràcia és si no ho saps fer, aleshores et podreixen per dins. 

Són com un maleït càncer.  

Els seus eren variats. Al principi els havia controlat, però ara ja eren un festival, 

apareixien a totes hores i quan els hi donava la puta gana. Un dilema de moralitat no el 

tapaven els bitllets  ni els zeros al compte corrent . Es trobava en mitat del no res i com 

en totes les coses, sempre hi ha dos punts de vista, ell ho anomenava la navalla. Et 

trobes en el tall de la navalla, si gires cap a l’esquerra i caus, tot se’n va a prendre pel 

cul, en canvi, si girés a la dreta, tires endavant, et fas més fort, més humà, més... no 

ho sabia, simplement surts endavant i li rius a la vida com dient-li: “m’has intentat fotre, 

però no has pogut amb mi, sóc gairebé tant fort com tu”.  

El curiós d’estar envoltat d’indígenes semi despullats (per no dir nus del tot) és que la 

seva merda de dilemes eren això i importaven això: una absoluta merda. Acabava de 

veure una nena que no tornaria a veure en el que li quedava de vida, no podria veure 

cap alba, ni cap mico, o cap noi o el que tinguessin per allí; un altre noi no podria 

caminar; un altre tenia mig cos cremat i així la llista podia anar creixent.  

No era qüestió de quin darrer model de cotxe es comprava o la casa o  telèfon o el 

sopar al restaurant.  I què importava de veritat? 

9.  

Hi havia un arbre ple de plomes de colors. Va fer un intent de pregunta-li a l’home del 

cabell blanc, senyalant-li l’arbre i aixecant els palmells de les mans cap a dalt.  

No van ser necessàries les paraules, només gestos. Senyalar a tots els membres de la 

tribu i dispersar les seves mans cap a dalt, al vent, al cel.  

Era l’arbre dels morts.  

10.  

Portava la motxilla amb totes les mostres penjada a l’espatlla dreta, Anava a 

acomiadar-se de tots, els nens se li llençaren al damunt i li donaren una enorme 

abraçada, les dones seguien tenint un somriure murri (amb el temps, va endevinar que 

la roba li sobrava per estar allí) i els homes el seguien mirant malament, però havia 

disminuït un grau la maldat. Va saludar-los a tots.  
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El xaman el va acompanyar fins les afores i es va asseure en una pedra, li va fer un 

gest per a que ell fes el mateix.  

- T’he mostrat tot això perquè el foc d’una nit d’estiu ens va dir que vindries i que 

series determinant per ajudar-nos i obtindre justícia (La puta mare que va parir 

a l’indígena dels collons, parlava l’espanyol millor que els propis espanyols!) fes 

el que hagis de fer. Et demano que no revelis res del que has vist aquí.  

Li va donar la mà i el xaman li entregà un collar amb una pedra i una ploma penjant.  

- Guarda’t-ho, et protegirà. El que tu anomenes dilemes, no ho són. El dilema és 

si tu vols recórrer el camí amb ella. Només tu pots saber-ho i demostrar-ho.  

El xaman se’n va anar dient alguna cosa en nadiu que ell no va entendre.  

11.  

Responsabilitat Social Corporativa o RSC és la contribució de forma voluntària i activa 

d’una empresa per millorar la societat i l’entorn. Algunes males llengües diuen que és 

més merda per netejar la seva merda.  

La petrolera havia de pagar, netejar el petroli i indemnitzar a les víctimes. Va netejar la 

meitat i pagar les indemnitzacions d’acord a la meitat de la meitat. Francament, no era 

el seu problema, ell ja havia fet el seu treball.  

Li van oferir ser director de RSC de l’empresa, portar la gestió ambiental al gran públic, 

a la societat, treballar conjuntament amb la fundació del mateix nom, li va dir el 

conseller delegat, i netejar la merda, li va contestar ell. El CEO va somriure i li va dir: 

Ningú sap fer-ho millor que tu.  

El bo de saber les relliscades d’una multinacional és que et tracten bé i et paguen 

millor que bé. El Mercedes negre va aparcar just davant del portal i el xofer li va obrir la 

porta.  

Mentre era a l’ascensor li tremolaven les mans, estava entrenat per a que això no li 

succeís, però hi ha coses que passen, simplement passen. Agafava el paraigües amb 

la mà esquerra, amb la dreta pressionà el timbre i esperà. Semblaven uns segons en 

que li va donar temps a pensar en tot, en ajustar-se el nus de la corbata durant trenta 

mil vegades, jugar amb el paraigües, tocar-se el collar amb la pedra i la ploma que 

guardava sota la camisa, mirar-se les sabates i observar la porta de roure.  

Va escoltar uns riures i la porta s’obrí.  
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- Hola, com estàs? 

No importen els zeros al compte corrent. El xaman tenia raó: només tu ets capaç de 

dirigir la teva vida com tu vols i amb qui tu vols. Responsabilitat Social Personal.   

 

 


