
Clara Ferrer Llopart 
C/ Vallmanya, 78 
08461 Sant Esteve de Palautordera 
 
Sr. Covid19 
Passatge Coronavirus, 19 
Ciutat del virus 
 
Distingit Covid19, 
 
M’adreço a vostè per manifestar-li algunes de les coses positives i negatives que 
està causant en la seva estada aquí. 
 
En primer lloc m’agradaria agrair-li totes les coses bones d’aquesta situació. Per 
primer cop s’han reconegut tots els serveis essencials, des de tot el personal de 
neteja a totes les persones sanitàries. Així mateix ha fet que les emissions de gasos 
baixessin, i molt. 
 
Altres coses bones d’aquesta situació que vostè, senyor Covid19, ha causat, ha 
estat adonar-nos del ritme de vida que portàvem i de moltes altres coses. Però 
sobretot ens ha fet veure  que no som invulnerables, i que sempre pot aparèixer 
qualsevol cosa desconeguda a qualsevol moment. 
 
A més a més, li comunico que ha causat gairebé una aturada mundial, i que gràcies 
a la tecnologia podem seguir fent moltes de les coses que fèiem abans. 
 
Però també li haig de fer saber que ni molt menys tot el que ha causat o fet és 
positiu, sinó més aviat tot el contrari. Ja que degut a la situació que estem vivint 
gràcies a vostè ens hem hagut de confinar perquè no causés més contagis ni morts, 
i tot i així no ha parat i han mort milers de persones. Que com a conseqüència, hem 
hagut de seguir confinats, cosa que ha generat molta por, i no podem veure a la 
família ni les amigues i amics per no arriscar-nos de trobar-nos amb vostè. 
 
Així doncs, espero que entengui que li faci aquesta petició: si us plau senyor 
Covid19 replegui les seves coses i torni a casa seva que aquí a la Terra ja ha causat 
prou mal. 
 
Ben cordialment, 
 
Clara Ferrer 
 
Sant Esteve de Palautordera, 10 de maig de 2020 



Júlia  Bernadet  i  Peña  
Carretera  del  Can  Cruixent,    124  
08461  Sant  Esteve  de  Palautordera  
  
Covid19  
Objectes  on  es  troba  i  persones  infectades  
  
Benvolgut  Covid19,  
  
Li  escric  per  comunicar-‐li  i  fer-‐li  saber  totes  aquelles  coses,  tant  positives  com  negatives,  
que  durant  aquests  dies  vostè  està  aportant  a  arreu  del  món.        
  
Per   començar   m’agradaria   exposar-‐li   les   dificultats   i   els   inconvenients   que   ens   està  
comportant   en  aquest  període  de   temps   tan  excepcional   i   particular,   tot   i   que   suposo  
que  vostè  ja  ho  sap  prou  bé.    
  
En   primer   lloc,   està   creant   una   gran   crisi   econòmica,   que   si   ara   ja   es   tracta   d’un  
problema  preocupant,  d’aquí  a  uns  mesos  les  conseqüències  seran  molt  pitjors.  També  
som  conscients  que  està  matant  a  moltes  persones  innocents,  des  de  gent  jove  fins  a  les  
víctimes  més  freqüents;  gent  gran,  aquells  que  pateixen  problemes  de  salut  i  algunes  de  
les  persones  que  treballen  a  primera  línia  per  fer-‐li  front.  Vostè  realment  ho  troba  just?  
A  més   està   generant   angoixa,   ansietat,   estrès,   por   i   fins   i   tot   pànic   a   la   població   i   al  
personal  sanitari,  que  com  sabrà  està  lluitant  contrarellotge  contra  la  pandèmia,  fins  al  
punt  de  fer-‐ho  amb  falta  de  material.    
Un  altre   tema  és   el   del   confinament:   la   gent  ha  hagut  de  quedar-‐se   tancada  a   casa,   la  
majoria   en  un  pis   petit   sense   sortida   exterior.   I   ha  pensat   en   els   nens?  No  han  pogut  
sortir  a  fora  durant  més  d’un  mes.  D’aquesta  manera  també  s’ha  hagut  d’ajornar  l’escola,  
i  molts  dels  actes  i  celebracions,  fins  i  tot  les  més  esperades.  Acabo  les  coses  negatives  
amb   l’assumpte  de   la   feina.  Han   fet   fora  a  moltes  persones,   sobretot  de   les   empreses,  
que  ara  es  troben  a  l‘atur  i  en  plena  incertesa.      
  
Altrament,  però,  cal  remarcar  tot  allò  positiu  que  ens  està  aportant.  Li  volem  agrair  que  
està  aconseguint  que  la  contaminació  mundial  disminueixi  indiscutiblement  en  aquests  
últims  mesos,  i  que  a  causa  d’això  i  de  que  ara  pràcticament  no  hi  ha  ningú  a  l’exterior,  
els  animals  surtin  al  carrer   i  altres  espais  que  abans  no  hi  anaven  per   l’acumulació  de  
gent.  Ja  que  estem  tancats  a  casa,  ara  aprofitem  per  passar  més  temps  en  família  i  estar  
més  units,  i  a  més  aquesta  experiència  de  la  quarantena  ens  està  ensenyant  un  munt:  a  
reflexionar   sobre   la   importància   que   tenen   algunes   coses   i   que   abans   no   li   donàvem,  
també  a  donar-‐li  més  valor  a   la   llibertat  de  poder   sortir   i   gaudir  de   la  natura  o  d’una  
simple  passejada  i  a  ser  creatius  per  fer  activitats  noves  que  potser  mai  havien  provat.    I  
sí,  ha  aconseguit  que  valorem  cada  segon,  minut  i  hora  que  passa,  és  a  dir,  a  apreciar  de  
veritat  el  concepte  de  temps.  Això  els  humans  ho  necessitàvem  de  veritat.    
  



Finalment,  gràcies  a  vostè  la  solidaritat  entre  tothom  està  augmentant;  s’estan  duent  a  
terme  una  gran  quantitat  d’actes   solidaris   i   iniciatives  per   agrair   l’esforç  del  personal  
sanitari.  
  
Per  concloure,  li  agraïm  que  d’alguna  forma  o  altre  hagi  canviat  una  mica  la  humanitat  i  
la  seva  forma  de  pensar.  Aturar  el  món  com  ho  ha  fet  vostè  ens  ha  fet  obrir  els  ulls.  En  
canvi,   estic   segura   que   sempre   el   recordarem   com   a   algú   que   ha   pres   vides   a  moltes  
persones  i  que  ha  capgirat  la  vida  de  moltes  altres.    
  
El  recordarem  amb  rancor,  tristesa  i  potser  ràbia.  Però  no  l’oblidarem.  Perquè  vostè,  el  
Covid19,  ha  fet  un  canvi  total  de  rumb  al  món,  ha  destrossat  il·lusions,  vides  i  persones.  
Ha  deixat  plasmada  una  gran  ferida  a  la  història.  
Com  oblidar-‐lo?  
  
Atentament,  
  
Júlia  Bernadet  i  Peña.  
  
Sant  Esteve  de  Palautordera,  8  de  maig  de  2020.  
  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Alexa 55.6710 
Departament de la desequilibració entre espècies. 
0-667-149-C33 Astre Central. 
 
Sr. Covid 19 
Cèl·lules de les vies respiratòries dels Homo Sapiens. 
Planeta Terra. 
 
Distingit senyor, 
 
M'adreço a vostè per tal d'informar-lo sobre l'impacte que la seva darrera mutació ha originat 
en el planeta Terra, és a dir, des que va incorporar les modificacions que li van permetre 
saltar entre espècies i infectar als Homo Sapiens. 
 
Segons dades confirmades, el passat 17 de novembre de 2019 va infectar al primer humà i ha 
seguit fent-ho fins al dia d'avui, amb 3,5 milions d'infectats i 250.000 morts comptabilitzats 
en tot el planeta. Aquestes dades han mantingut a l'espècie humana terroritzada i l'han forçat 
a prendre mesures ràpides per evitar el seu contagi i/o intentar controlar-lo. A causa d'això, 
els humans de tot el món han hagut de mantenir-se aïllats durant llargs períodes de temps 
(mesura que han anomenat confinament) i extremar les precaucions quan no ha estat possible, 
com mantenir una distància de seguretat de 2 metres entre persones . 
 
El confinament ha portat el tancament de negocis, botigues i de molta activitat professional i 
empresarial aturant l'economia dels països a escala mundial i obrint la porta a la qual, diuen, 
serà la pitjor crisi financera del món. L'esforç ha estat ingent i mentre la meitat de la població 
s'ha mantingut separada i aïllada, l'altra meitat ha hagut de fer front a haver de treballar torns 
infinits per intentar salvar la vida dels infectats, sovint en condicions pèssimes. 
 
D'altra banda, els humans mai havien estat tan lluny i a prop alhora. No només pel fet que 
s'han quedat a casa junt amb la seva família sinó que també la informàtica i la tecnologia els 
ha permès parlar, trucar-se, veure's i enviar-se missatges. A més el fet d'estar aïllats i insegurs 
sobre el futur els ha portat a gaudir el moment i apreciar les petites coses del dia a dia. El 
confinament els ha pres alguns plaers de la vida, com abraçar-se, jugar, fer esport, veure als 
seus amics o gaudir de la natura; i la seva absència ha fet que passin de ser petites rutines 
quotidianes a alguns dels elements més importants i enyorats. També els ha permès un espai 
de reflexió individual i tranquil·litat enmig de les seves vides ocupades. Però el fet d'aïllar-se 
no només els ha aportat coses bones en l'àmbit psicològic i emocional sinó que també els ha 
conscienciat en l'àmbit mèdic. Per exemple, ha fet entendre als humans la importància de la 
higiene en la prevenció d'infeccions bacterianes o víriques, com vostè, i els ha fet apreciar la 
seva salut. 
 
Per últim, la pandèmia que ha creat també ha resultat beneficiosa per a la salut del Planeta 
Terra, ja que ha reduït les emissions de CO2 dels cotxes i altres contaminants derivats de 
l'impacte de l'activitat humana, la qual ha estat molt reduïda durant el confinament. 



 
En conclusió, el vostre salt entre espècies ha deixat als Homo sapiens en unes condicions 
pèssimes, però també els ha ensenyat a valorar la vida i el fet d'estar vius. 
 
Atentament, 
 
Alexa 55.6710 
 
Alexa 55.6710 
Regidora del Planeta Terra de la AUPCC (Assemblea Universal per a la Protecció dels 
Cossos Celestes). 
 
Astre Central, 10 de març de 2020. 


