
CARTA ESCRITA NO ANO 2070 
 

 
Estamos no ano 2070. Teño 50 anos, pero parezo alguén de 85. Teño serios problemas 
renais porque bebo moi pouco. 
Hoxe son unha das persoas máis vellas desta sociedade. 
Lembro cando tiña 10 anos. Todo era moi distinto. Había moitas árbores nos parques, as 
casas tiñas fermosos xardíns e eu podía gozar dun baño quedando baixo a ducha unha 
hora. 
Agora usamos toallas humedecidas para limpar a pel. Antes, as mulleres tiñan fermosos 
cabelos, agora debemos rapar a cabeza para mantela limpa sen usar auga. Antes meu pai 
lavaba o coche coa auga que saía dunha mangueira.  
Lembro que había moitos avisos que dicían “COIDA A AUGA”, pero ninguén facía caso. 
Agora os ríos, as presas e mantos acuíferos están contaminados ou esgotados. Inmensos 
desertos forman a paisaxe que nos rodea. 
As infeccións gastrointestinais, enfermidades da pel a das vías urinarias son as principais 
causas de morte. 

A industria está paralizada e o desemprego é dramático. As estacións do ano están moi transformadas polas industrias contaminantes do 
século XX. 
Antes, a cantidade de auga recomendada para beber eran 8 vasos ao día. Hoxe só podo beber  ½ vaso. 
A aparencia da poboación é espantosa, corpos desfalecidos, engurrados pola deshidratación, cheos de chagas na pel polos raios 
ultravioleta que non teñen a capa de ozono que os filtraba na atmosfera. Pola sequidade da pel, unha rapaza de 20 anos semella ter 40. 
Non se pode fabricar auga, e o osixeno está moi degradado pola falta de árbores. 
A idade media da poboación é de 35 anos. A auga volveuse un tesouro moi cobizado. 
Advertíase que había que coidar o medio ambiente e ninguén fixo caso. 
Ás veces os meus fillos pídenme que lles fale de cando eu era nova, e cóntolles o fermosos que eran os bosques. Fálolles da choiva, das 
flores, do que era bañarse e poder pescar nos ríos, beber toda a auga que quixese. E o sa que estaba a xente. 
Entón eles pregúntanme: 
Mamá, por que se acabou a auga? 
Nese intre, sinto un nó na gorxa. 
Non podo deixar de sentirme culpable, porque pertenzo á xeración que acabou por destruír o medio ambiente, ou que só non tivemos en 
conta tantos avisos. 
Agora, os nosos fillos pagan un prezo moi alto. 
Como me gustaría volver atrás e facer que todo o mundo comprendese… cando podiamos facer algo para salvar o noso Planeta!. 
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