El clandestí
Desaparició
de la música

Des d’un punt de
l’Univers.

Els sentiments i les
emocions han
desaparegut. L’home
és un ésser solitari
que només serveix
per treballar. La
música com a mitjà
d’expressió ja no té
raó de ser.
“Els sentiments i les

Nou virus a la població de Barcelona
L’estat detecta l’augment del nou virus
a la població de Barcelona. El virus
que s’ha detectat en 16 països arreu
del món (Espanya, Portugal, Mèxic,
Egipte, índia, Equador...) encara és un
gran desconegut, tot i que se sap que
té un tamany força gran, com els que
hi havia en l'època dels Neandertal.
També se sap que muta amb gran
facilitat.Els símptomes són sudoració,
vòmits i febres molt altes.
S’ha
declarat l’estat d'emergència i tota la

població del districte Nous Immigrants
no poden sortir del seu propi barri a
excepció de les rutes designades per
arribar al seu lloc de treball, ja que
sembla
coincidir
l’augment
de
l'epidèmia
amb l’augment del
nombre
d’habitants
de
Nous
Immigrants a la ciutat de Barcelona.

Nova plaga d’aus
Una nova plaga d’aus a Barcelona.
L’espècie, que fa un recorregut des de
Groenlàndia fins al mar de Wedder, ha
canviat el seu cicle migratori, i passa
més d'un mes a països situats en el
Tròpic de Càncer a l’hivern, i en el
Tròpic
de
Capricorni
a
l’
estiu.L'absència de gel a l'Antàrtida ha
produït que aquesta au necessiti
reposar més temps i més vegades
durant la seva ruta anual . L’alta
quantitat de residus sòlids urbans
contribueix a augmentar la seva

estància a les nostres regions ( troben
aliment d’escombraries orgàniques) , i
són presa dels nombrosos gossos
salvatges presents a les ciutats.

emocions han
desaparegut”.

Nou moviment cultural
transgressor, clandestí
i pacifista
Ha sorgit un moviment
cultural
transgressor,
clandestí i pacifista que
vol recuperar la dimensió
estètica, ètica, cultural i
social de l’ésser humà:
volen retrobar el sentit de
la vida i la llibertat. En
les hemeroteques han
eliminat
totes
les
informacions i notícies
referents a un moviment
artístic molt semblant que
va sorgir al segle XV a
Itàlia. Volen inspirar-se
en aquest moviment per
la qual cosa demanem la
vostra ajuda.

Vols viure a Mart?

Detall de Mart

L’estat es vol expandir i
anuncia en els panells
digitals el següent vídeo per
als privilegiats de l’imperi :
Vols viure a Mart? Si has
passat l’examen mèdic i
tens més de 3.500 milions de
fords, no ho dubtis!. L’estat
té la parcel·la perfecta per a
tu!!! Amb el gran projecte de
millora de la atmosfera i
escorça ( Projecte Nova Vida
al Camarada) hem creat el
nou paradís amb el planeta
germà.

La comunicació oral a
punt de desaparèixer
Ja hem arribat a l’última fase
de la desaparició de les
llengües orals. La
comunicació oral entre les
persones pràcticament ha
desaparegut. Només uns
pocs humans encara es
comuniquen oralment, són els
rebels!!!!! Però quan morin,
s’emportaran l’oralitat amb
ells i ja tot es farà amb les
màquines. L’únic llenguatge
que existirà serà el digital.

Inclou : Zona residencial amb
casa de 1200 m2 (5 lavabos,
3 cuines, 8 habitacions
múltiples… i un robot nexus 3
) amb jardí d’espècies florals
provinents del centre d'Àfrica
, 3 espècies de mamífers
domèstics de laboratori a
escollir i aus en llibertat
provinents de la Terra.

La nostra situació des de
diferents àmbits
Avui a Barcelona hi ha hagut diferents futuratacs
descentralitzats però a la mateixa hora 21:55. Se
suposa que és obra del Grup Terrorista El
Clandestí, que violentament defensa el que
suposadament són els Drets Humans. Un atac ha
succeït al Centre Neotecnològic de Ventres
Esclaus. Totes les dones del recinte han sigut
alliberades. Un altre atac ha succeït a la Comissió
de Control Dictatorial Smartphone, on s’han destruït
milers de mòbils que tenen un control sobre les
persones; gràcies a la placa intel xip cerebral. Un
altre atac, ha estat a la seu del Partit Polític Hil.ler,
a on hi havia una reunió per parlar sobre el Nou pla
d’augment d’impostos i baixa de salaris.
El nou grup El Clandestí, es proclama rebel per
afirmar que la societat ha perdut els drets humans i
la dignitat. Es queixen de l’estat actual mundial ,
molt pitjor que en el mil.leni anterior. La salut ha
empitjorat, la mitjana de vida és de 40 anys, ha
augmentat la corrupció, la deliqüència... Reclamen
el retorn a la democràcia.
Qui vegi o trobi aquestes persones, ja sap com
identificar-les: no porten xip. Així que si algú
localitza alguna persona sense xip, cal avisar el
Servei Central de Seguretat Hil.ler.

Leyenda que describe una imagen o un gráfico.

