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TECNOLOGlA AL GALOP
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D~spr's de molt de temps de no veure1ns, un dia 9aig trobar l'En
r~~ Gomara a pIe carrero

-Home, Enricl0n t'havies ficat? -vaig dir-li amb una euforia una
mica fingida.

"Havíem treballat junts en una editorial i no es pot dir que fós-
sim 'amics -en l'alt sentit del concepte-, sinó coneguts de feina. Ell
era un home trist, presumia d'un pessimisme transcendent il'utilitza-

, ,

va per mostrar-se crític sobre'qtialsevol tema. Una de les seves frases
prediliíeces par cloure qualsavol conversa era: IIAixo acabara com, el ro

,
sari de L'aurora. 11 l es quedava silenciós, amb l'aire de deixar ben
clar que e~l ja ens havia avisat.

-Me n'han passades molt-es~;;"emrespongué-. tia deus seberdar que
vai9 casar-m~ a rel de canvia~ de col.locació. En realitat, una cosa
fou conseqüEmcia de l'altra, perque la meya dona era de Torroella de
Montgrí, on ~ls seu pare hi té un negoci relacionat amb'la ramaderia.
Ero va oferir un carree que signif".icavaper a mi una gran millora. Ja
ha ~abies tot aixo, Oi?

-Sí, aproximadamente Pero com quesemblava que haguessis desapa-
gut del mapa,m'fiavia fet tota mena de cabales. Amb els companys ens
preguntem sovint si encara res~ires •••

(Aixo era una mentida de cortesia, perque de veritat no n'havíem
parlat mai més. O, en tot cas, tan soIs de passada.)

-La vida m'ha resultat mo1t dura!okrespongué l'Enrie-.l ja saps
que no rn'a.gradaentr:i.stirels altres explicant-los miseries.

(Aixo també era mentida" perqué em oonstava la aeva passió pel
catastrofisme oral.)

Ens trobavem al carrer Fontanella, xamfra pla9a de Catalunya.
,Era un dissabte a primera hora de la tarda i hi havia l~ gentada de
"ccstum , amunt i avall, com si tothom portés pree sa , Ena empenyien, ens
apartaven, ens teien comprendre que aquell no és un indret per a pla!!,
tai'...s 'hi a muntar confidencies.

',-Aquí fem nosa -digué l'Enric-. Que has de fer alguna cosa, tu?
Em va aga,far de sorpresa, sense temps de buscar excuses, per-qué
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un dissabte a la tarda eS presta poc per trobar pretextos d1ocupaci6
immediata. D'altra banda, l'Enric feia una caraestranya, em va intri-
<.;lar.

-No "vaig respondre-li-.Tinc una cita a quarts de sis, pero
d'aqui fins a aleshores gaudeixo de llibertat provisional.

Vaig riure, com si volgu.és evidenciar que allo que acabava de dir
tenia grAcia. LIEnrie va aigualir-ho amb el seu rostre saver, enrigi-
dit, d'home pec. amant de les bromes.

~Doncs m'agrada.ria que m.'acompanyessls una estona -em digué-. En
un 110c on puguem parlar tranquil.lament. Necessito desfogar-me de se-
guida, amb qui sigui, parque si no esclataré.d'un moment a l'altre.

L'Enric erA -o 4s- robust, devia pesar o pesa uns vuitanta quilos,
am:Q una talla superior a la mitjana. Per un .!nst~mt, a Causa d'aques-
tes imatgesque ens serveix la f~ntasia, a la impen~ada, vaig veure
talment ¡'explosi6 de l'Enric. En un indret tan concorregut com aquell,
ooas Lcnaz-La per for<;a,víctimas Lnnccerrcs , Tot plegat era tan absurd
que em retornA la tesomia festiva. Pero l'Enrie va frenar-me novament:

-TI ho die de debo. Si no m 1ascol tes, ,$i no m' é-scolta algú, f aré
crisiCllEm temo quete'n sentiries responsable per tot el que et resta
de vida, i no et vul,l pas tan·t.de mal. Mira: ,podríem anar a l'Ateneu
i·allí sempre hi ha un racó propici •••

¡ vam anar a l'Ateneu. Vaig adonar-me que l'Enric traginava una
maleta, un fet que em va aLarme r , encara no sé per que.

Tan bon punt ens vam asseure, engolits per unes butaques acolli-
dores, vaig dir a manera de precaució~

'f-ua te'n recordes que tinc una.cita a quarts de sis?
-ss , home~, sí. No pateixis. Tu escolta' m i calla, i jo et diré

el que et vull dir gairebé telegraficament. Comen90: em vaig casar
amb l'Alícta be¡¡ enamerat, tot i que algunes males llengUes insinua-
ren que ho feia Per motius de conveniencia. La gent és mala bestia •••
En realitat, m'agradava la nova col.loeaci6 i el matrimoni anava com
una seda. Te'n faras creus si et die (tu que em coneixes) que vai9
ésa'el'fali9' durant dos anys , Totál no res, vint-i-quatre mesos que van
transc6rrer com una exhalació. 1, tot seguit, la meya tragicaplaneta:
ltAltcia es va morir sobtadament •••
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-Home; quin disgust em dónes. T'acompanyo en el.sentí
.~Bspera't. aem quedat que no m'ínterrompries. Després, si tens

temps, ja ero cUras el que et sembli. Ara escolta: el món ero va caure al
damunt í només tenia ganes de plegar. Com enyorava lt~lícíal Sense la
seva companyia no m'interessava res, em vaig desentendre de ,la feina i
elroeu Bogre (a desgrat del dolor que també l'afligia) em va cri,dar l'a-
teneió. Em digué que una cosa eren ala drames de família i una altra de
ben diferent era el ne90ci, i que no estava disposat a barrejar.ho. rou
un primer i únic avís, perque al següent va acomiadar-me. Vai9 iniciar
una temporada d'embrutiment¡ lliurat a la peguda, fins que un dia em va
venir a Vaure el representant dtuna multinacional importantissJma. "Co-
neixem la seva des,graci~n, em digué. La nostraempresa compta amb una
relació puntual de casos coro el seu, i podem oferir-li solucions merave-
lloses. Voste ~~ el prOblema de la solitud i nosalt;res tenim el remei ••• "

-Ah, .sil -vaig saltar jo, sense poder-me aguantar-. El famós
trafie internacional de blanques!

....Dones no. ,Et prego que no siguis ordinari -ero replioa severa-
r

roent l'Enrie-. T'ho explico de bona fe ••• La multinacional que et die
fabrica uns robots increí.bles....:.

-Com? Aquellsoinots de ferro que semblen regadores amb potes
i fan sorol1éts d'aspiradora?

-No et precipitis, per favor, que no niencertaras ni una. Cons-
trueixen unes repliques de la realitat que només es poden creure quan

res veuen , Vagent que em va visitar duia un catedeg fabulós. Em pregun-
tA polidament si 'valdria ensen~ar-li de ¡'Alioia i jo, fascinat, vaig
accedir-hi. $e'ls va -mirar amb atenció, fulle:ja el mostrari que portava
i erodigu6 que am convenía el model MQ Tres-cents~ Va ensenyar-me'l,
reproduIt pulorament a tot ao1ór. Era una noia b~nica, atractiva, i te-
nia una retirada amb l"Alícia; sobreto.t pel que fa al conjunt de la fi-
gura. Per~ quant a determinats detalls hi havia diferencies. L'agent,
que coneix filolt bé el ~eu of~,ci" m· endev í.ná él pensament iem va dir que
al10 era un prototipQs, que si f-Ormelitzavem un contracte de compra i

serveis de post-venda, em lliurarien un exemplar calcat de l'AliciA. Jo
estava atabalat, fes-te (jarree de la meva depressió: em trobava en aquell
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punt on qualsevOl cosa val mes que allo que teos. El preu del model
MQ Tres-Cents 's alt, s·emport~va gairebé tot el que jo tenia, per~
donen facilitats. La saben llarga. En rasum; val.g signar tote els pa-
peI;s que m'anava posant al davaot, com si em trobés en un estat de
somnambulisme. ,,¡ trigar.an molt a ser.vir...me la comanda?", vaig pregun-
tar-li amb la veu trencada. uCa~culi un mes, a condició que erodeixi
emportar les fotografies de la senyora Alicia, que en pau deseansi.1I

Jo deia que Sl. a ~ot, 'i mira coroés d'efeotiva aquesta gent, que al cap
de vint-i-quatre diesja tenia la nova Ali~ia"a casa~ L'havien progra-
mada:parqueobeis al nom dfAlíci.a i nQ sabría pas coro ponderar ....te les
seves virtu~$~ Un ver! table prodigi ~ Freg.ava ~l terra, rentava i plan ...

. ,' ',," ,

xava la;roba, anava .él placa i em fela uns plats de pura gastronomia •. -~ . .
Tf,miala casa coro una paaena , AhlI respecte. a la seva falaguesa, sem-

- 1. ."

p:re fare cur~"siprovo d'expli~ar ...t'ho .•Pan aquestes peces d'un plastic
: l' , ~.", ._ ..' _.

que ,:té, :totala suavi tat de la pells femenina, que ja és dir. I no en-
t+aréÉm.detalls epitalamics perq'U~ no em qonsidero amb el dret de per-
torbA&-te" Saps aqu~11es dones d -.abans, tan completes,' aquella ganga
que- ,teníem'ele hornes?

'.~..
-Sí,·¡:>erreferencies.

'1 • ~ ' ...

"f. -Dones iguala, pero amb sensibles av,a.ntatges.Pensa que funoio-
na'amb bateries de níquel-cedmi, que només se 1i ~an de recarregar de
tantO en tant, quao Sé l'hi encén un diode vermell damunt la celIa es-
ql,leJ;ra.:Ss summament practic ..Oi que haur1a de 'resultar perfecta?

-1"tantl >.

·-Donce no-t'ho cre9uessis pase Al cap de quatre o cinc mesos
ja trobava a faltar l' Al'icia de veres, la humana •.No"séc:om dir-1::I he •••
Est.ava una mioa embafat; L'Alic1ade debo era más imprevisible, pero
més caiida. Quan l'ag:ent de la multinacional va fer-m·e la ,tercera visi-
ta {avicien la clientela), vai9 dir~li que sentia'noétl19ia per les ba-

. .
ralles que em.procurava l'Alícia d-abans. Bé, potsersi..no, baralles,dis-
cussion$, ni que fO's pelrmotíus aparentm~t banal s ".N~ ~~ns idea de
com adoznen la institueió delm"atrimoni. Lf'agent;.molt aplom'at, em res-
o. '. ' '

pongué que el prototipusMQ Tre,s-Cents era modular, que eltneu me l'ha-
vien ,servit tal com sortia de fabrica, pero que comptava amb una exten-
gamma d'accessoris. Tot era qUesti6 dlanar-los comprant. Si jo desitja-

, ,
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va conflictes de la parella, tenien tres nivells de fricci6, l'Ics~U,
l'Ics-Pos i lIIds-Tres, de major a meno-rquant a preu i quant a possi-
biLltats d'eniadamentconjugallf L·lcs ....Tres és él més car, pero també
el més complet. A mi ern va semblar que, posats a fer la despesa ¡', era
preferible no esaatimar-hi res i vaig adquirir l' les-Tres. L"enaema ma-
teix es presenta a casa untecnic de la C0mpanyia, iva instal.lar un
micrQoirouit a ¡'Alícia d'ara. tiA veure ••• frov!'l!", em dig'lié. Vaig
enge9ar 1'Alicia, la. qual, tot seguit, va esbroncar-me parque jo dei-
xava eendrape~ tQt arreU i roI esct:iClassa afirmant que els fumadors som
una colla da suro'idea bruts .. :!e eviciant .que funcionava, i vaig est,am-
par la signatura en un volant de conforroi tat. A partir d'Paquí, no et
pots ,ni imaginar de com han anat les coses j Si etdiguéa que mi ha sorti t:
a batussa per hora potser feria curt, i ja hi porto un parell de mesos!!"
'fu mateix! L.iAlícia actual no ha cessat de ciír-me que ella no és la me ...

, ~r

va, esclavablanaa. que ela témps han canviat i que no me'n deixara p~s-
sar ni .una. J'~,-et pots afigurar ei panorama. /'

-Pero borne,. ¡nric -vaig ~ir ....li jo aprofi tant una pausa que! feia
, ! '1

éll-. No ,hi veig la., gravetat del proble,ma.. Fes-te canviar el mod':fl.¡'1
les-Tres¡ pel tnod~;1¡l1CS-O 1 en paua 1 1 si t.ampoc no et convé l' 1CSrU , tor-
na,alprototipus e~ernntal, que no ttanava pas tan malament com ai~ol

-st -ém resp,ongllé l' Enrie Gomara-f Ja Sé' m va oc6rre,r.. Pero men-
tre h() rumiava, he fet tar<l~ Aquest matí, l'Alícia electronlca m'ha tret

, ¡

de caaa a ;empentes, ,amb'el temps just de fer la maleta amb dues mudes.
, M'ha di t: ,que ja tindr~ noticies del aeu advoca't .. Pe manera que ne~essi-

. ~ ' .
to assistemeia jur:;{cttoa 1mmediata. E'mpodries reeomanar algú de conr í an-
9al tu,? ' ,

, " t . -S,1 ~ue' pqdr~a '~vaig respondre-li ....~Pero cree que necess! tes un
prGfes,si~n~l 1d-t~naaltra mena , Un enginyer especialitzat en circuitsiim-
pres.o,s.-':ru i .sra , ,~.aQord, podtíeu agafar 1*Alí.cia per sOrpl:'ésa i des-

! ~ : ~. . •

oonnectcfl".l,la\de bursada .. Que et SamnIa?
. . .Ó, ' ~.I..' lo • ,

, i 'N,oJI!' .va agradar .. :!Pal<;a amb un poaat molt digne i va mirar-me
amb ~Fi~jmi~ad~.demertYSpreu. liJa em tenia que no entendries res". ddm-

, " " ' .'!
dina,;,:dnen''1a;e;\se,nt anáva tbt carregant la maleta.! afegí : liT' asseguro

, ,,} 1 l . '1' ~ .

que[sJ ,;.00 :,en~:espavilem, estem perduts. ti

",'! 1',' \ " . Pere Calders·
J

.:- ..
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TECNOLOGIA AL GA·LOP

Déspr~s de molt de temps de no veure'ns, un dia vaigtrobar l'En
rie Gomara a pIe carrero

-Home, Enrie! On t'havies ficat? -vaig dir-li amb una euforia una
mica f i nqi.da,

Havíem treballat junts en una editorial i no es pot dir que fós-
sim amics ~en l'alt sentit del concepte-, sinó coneguts de feina. Ell
~ra un home trist, presumia d'un pessimisme transcendent i l'utilitza-
va per Mostrar-se crític sobre qualsevol tema. Una de les seves frases
predilectes per Cloure qualsevol conversa era: "Aixo acabara com el ro
sari de l'aurora." 1 es quedava si lenc.í.ó s , amb l'aire de deixar ben
cIar que ell ja ens havia avisat.

-Me n'han passades mol tes -em respongu~-. Tu deus recordar que
vaig casar-me a rel de canviar de col.locació. En realitat, una cosa
fou conseqüencia de l'altra, perque la meva dona era de Torroella de
Montgrí, on els seu pare hi t~ un nego~i relacionat amb la ramaderia.
Em va oferir un carrec que signifiC~va pera mi una gran millora. Ja
ho sabies tot aixo, oi?

~sí, aproximadament. Per~ com ~ue ~emblava qü~ haguessis desapa-
gut del mapa, m'havia fet tota mena de. cabaleS~Am~ els' cpmpanys ens
preguntem sovint si encara respires ...

',.

(Aixo era una mentida de cortesia, perquede veritat.non'havíem
parlat mai m~s. O, en tot cas, tan soIs de pa5sada~)

-La vida m'ha resultat molt.dura ~resp6ngu~ .1'Enr{~-.~ ja ~aps
¡ . . '. ' • .

que no m'agrada entristir els altres explicant-Io~ miserjes.'
(Aixo tamb~ era mentida, perque em constava la'sev;'p~sSi6 pel,

catastrofisme.oral.)
Ens trobáv em al carrer Fontanella, xarnfr á placa d~ ·caÚlÚlJ'iy"~.,

Era un dissabte a primera hora de la tarda i hi havi.a La gentid'a:'de
costum, amunt i avall, com si tothom port é s pressá'. E~S em~~'~YiE;!l:;'ens
apartaven, en.s feien comprendre que aquell no é s un Lndret per a 'pLán

tar-s I hi a muntar con f í.déric í.e s • : °

0

_ • .
-Aquí fem nosa -digu~ l'Enric-. Que has de fer alguria:,cosa, tu?:~

¡.

Em va agafar de sorpresa, sense temps de buscar excuses, perque
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un dissabte a la tarda es presta poc per trobar pretextos d'ocupació
immediata. D'altra banda, l'Enric féia una cara estranya, em va intri-
gar.

-No -vaig respondre-li-. Tinc una cita a quarts de sis, per¿
d'aquí fins a aleshores gaudeixo de llibertat provisional.

Vaig riure, com si volgu~s evidenciar que all¿ que acabava de dir
tenia gr~cia. L'Enric va aigualir-ho amb el seu rostre sever, enrigi-
dit, d'home poc amant de les bromes.

-Doncs m'agradaria que m'acompanyessis una estona -em digu~-. En
un lloc on puguem parlar tra~quil.iament. Necessito desfogar-me de se-
guida, amb qui sigui, perque si no esclatar~.d'un moment a l'altre.

L'Enric era -o ~s-robust, devia pesar o pesa uns vuitanta quilos,
amb una talla superior a la mitjana. Per un instant, a causa d'aques-
tesimatges que ens serveix la fantasia, a la impensada, vaig veure
talment l'explosió de l'Enric. En un indret tan concorregut com aquell,
ocasionaria per fo~~a victimes innocents. Tot plegat era tan absurd
que em retorn~ la fesomia festiva. Pero l'Enric va frenar-me novament:

-T'ho dic de deb¿. Si no m'esc6ltes, si no m'escolta algó, far~
crisi~ Em temo que te'n sentiries responsable per tot el que et resta
de vida, i no et vull pas tant de mal. Mira: podriem anar a l'Ateneu
i allí sempre hi ha un racó pFopici ...

1 vam anar a l'Ateneu. Vaig adonar-me que l'Enric traginava una
maleta, un fet que em va alarmar, encara no s~ per que.

Tan bon punt ens vam asseure, engolits per unes butaques acolli-
dores, vaig dir a manera de precauci6:

-Ja te'n recordes que tinc una cita a quarts de sis?
{'

-sí, home, sí. No pateixis. Tú escolta'm i calla, i jo et dir~
el que et vull dir gaireb~ telegr~ficament. Comen90: em vaig casar
amb l'Alícia ben enamorat, tot i que algunes males llengties insinua-
ren que ho feia per motius de convenikncia. La gent ~s mala bestia ...
En realitat, m'agradava la nova col.locació i el matrimoni anava com
una.aeda. Te'n far~s creus si et dic (tu que em coneixes) que vaig
~sser feli9 durant dos anys. Total no res, vint-i-quatre mesos que van
transcórrer com una exhalació. 1, tot seguit, la meva tragica planeta:
l'Alícia es va morir sobtadament ...
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-Home, quin disgust em dónes. T'acompanyo en el ...
-Espera't. Hem quedat que no m'interrompries. Després, si tens

temps, ja em dir~s el que et sembli. Ara escolta: el món em va caure al
damunt i només tenia ganes de plegar. Com enyorava l'Alícia! Sense la
seva companyia no m'interessava res, _em vaig desentendre de la feina i

_el meu sogre (a desgrat del dolor que també l'afligia) em va cridar l'a-
tenció. Em digué que una cosa eren els drames de família i una altra de
ben diferent era el negoci, i que no estava disposat a barrejar-ho. Fou
un primer i únic avís, perqueal següent va acomiadar-me. Vaig iniciar
una temporada d'embrutiment, lliurat a la beguda, fins que un dia em va
venir a veure el representant d'una multinacional importantíssima. "Co-
neixem la seva desgr~cia", em digué. La nostra empresa compta amb una
relació puntual de casos com el seu, i podem oferir-li solucions merave-
lloses. Voste té el problema de la solitud i nosaltres tenim el remei ..."

-Ah, sí! -vaig sa~tar jo, sense poder-me aguantar-o El famós
tr~fic internacional de blanques!

-Doncs no. Et prego que no siguis ordinari -em replic~ severa-
ment l'Enric-. T'ho explico de bona fe ... La multinacional que et dic
fabrica uns robots increíbles •..

-Com? Aquells ninots de, ferro que semblen regadores amb potes
i fan sorollets d'aspiradora?

-No et precipitis, pei favor, que no n'encertar~s ni una. Cons-
trueixen unes repliques de la realitat que només es poden creure quan
es veuen. L'agent que em va visitar duii un cat~leg fabulós. Em pregun-
t~\si voldria ensenyar-li retrats, de l'Alícia i jo, fascinat, vaig
accedir-hi. Se 'ls va mirÍ[aramb atenció, f uLlej á el mostrari que portava
i em digué qúe em convenia el model MQ1Tres-Cents. Va ensenyar-me'l,
reprodult pulcrament a tot color. Era una noia bonica, atractiva, i te-
nia una retirada amb l'Alícia, sobretot pel que fa al conjunt de la fi-
gura. Pero quant a determinats detalls hi havia diferencies. L'agent,
que coneix molt bé el seu ofici, m'endevin~ el pensament i em va dir que
allo era un prototipus, que si formalitz~vem un contracte de compra i
serveis de post-venda, em lliurarien un exemplar calcat de l'Alícia. Jo
estava atabalat, fes-te c~rrec de la meya depressió: em trobava en aquell
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punt on qualsevol cosa val més que allo que tenso El preu del model
MQ Tres-Cents é's alt, s'emportava gairebé tot.. el que jo tenia, pero
donen facilitats. L~ saben llarga. En resum, vaig signar tots els pa-
pers que m'anava posant al davant, com si em trobés en un estat de
somnambulisme. "I trigaran molt a servir-me la comanda?", vaig pregun-
tar-li amb la veu trencada. "Calculi un mes, a condició que em deixi
emportar les fotografies ,de la senyora Alícia, que en pau descansi."
Jo deia que sí a tot, i mira com és d'efectiva aquesta gent, que al cap
de vint-i-quatre dies ja tenia la nova Alícia a casa. L'havien progra-
mada perque obeís al nom d'Alícia i no sabria pas com ponderar-te les
seves virtuts. Un veritable prodigio Fregava el terra, rentava i plan-
xava la roba, anava a pla9a i em feia uns plats de pura gastronomia.
Tenia la casa com una patena. Ah! I respecte a la seva falaguesa, sem-
pre faré curt si provo d'explicar-t'ho. Fan aquestes peces d'un pl~stic
que té tota la\suavitat de la pells femenina, que ja és dir. I no en-
traré en detalls epital~mics perque no em considero amb el dret de per-
torbar-te. Saps-aquelles dones d'abans, tan completes, aquella ganga
que teníem els homes?

-si¡ per referencies.
-Doncs \igUal-,lpero amb sensibles avantatges. Pensa que funcio-

na amb bateries de níquel-cadmi, que només se li han de recarregar de
tant en tant, quan se l'hi encén un diode vermell damunt la cella es-
querra. És summament pr~ctic. Oi que hauria de resultar perfecte?

-I tant!
-Doncs no t'ho c-reque ss í s pas. Al cap de quatre o cinc mesos

ja trobava a faltar l'Alícia de veres, la humana. No sé com dir-t'ho ...
Estava una mica embafat.L'Alícia'de debo era més imprevisible, pero
més c~lida. Quan l'agent de la multinacional va fer-me la tercera visi-
ta (avicien la clientela), vaig dir-li que sent~a nost~lgia per les ba-
ralles que em procurava l'Alícia d'abans. Bé, potser si no baralles,dis-
cussions, ni que fos per motius aparentment banals. No tens idea de
com adornen la institució del matrimonio L'agent, molt aplomat, em res-
pongué que el prototipus MQ Tres-Cents era modular, que el meu me l'ha-

vien servit tal com sortia de f~brica, pero que comptava amb una extensa
gamma d'accessoris. Tot era qtiestió d'anar-los comp~ant. Si ,jo desitja-
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va conflictes de la parella, tenien tres nivells de fricció, l'lcs-U,
l'lcs-Dos i l'lcs-Tres, de major a menor quant a preu i quant a possi-
bilitats d'enfadament conjugal. L'lcs-Tres és el més car, pero també
el més completo A mi em va semblar que, posats a fer la despesa, era
preferible no escatimar-hi res i vaig adquirir l'lcs-Tres. L'endem~ ma-
teix es present~ a casa un t~cnic de la Companyia, i va instal.lar un
microcircuit a l'Alícia d'ara. "Aveure ... Provi'l!", em digué. Vaig
engegar l'Alícia, la qual, tot seguit, va esbroncar-me perqu~ jo dei-
xava cendra per tot arreu i m'escridass~ afirmant que els fumadors som
una colla de suIcides bruts. És evident que funcionava, i vaig estam-
par la signatura en un volant de conformitat. A partir d'aquí, no et
pots ni imaginar de com han anat les coses. Si et diguks que m'ha sortit
a batussa ~er hora potser faria curt, i ja hi .porto Un parell de mesos.
Tu mateix! L'Alícia actual no ha cessat de dir-me que ella no és la me-
va esclava blanca, que els temps han canviat i que no me'n deixar~ pas-
sar ni una. Ja et pots afigurar el panorama.

-Pero home, Enric -vaig dir-li jo aprofitant una pausa que feia
ell-. No hi veig la gravetat del problema. Fes-te canviar el modul
lcs-Tres pel modul lcs-U i en paus! l si tampoc no et convé l'lcs-U,tor-
na al prototipus \elemental,rque no t'anava pas tan malament com ai xó I

-sí -em respongué l'Enric Gomara-. Ja se'm va ocórrer. Pero men-
tre ho rumiava, he fet tardo Aquest matí, l'Alícia electronica m'ha tret
de casa a empentes, amb el temps just de fer la maleta amb dues mudes.
M'ha dit que ja tindré notícies del seu advocat. De manera que necessi-
to assist~ncia jurídica immediata. Em podries recomanar ~lgó de confian-
c;a, tu?

-sí que podria -vaig respondre-li-.Pero crec que necessites un
professional d'una altra mena. Un enginyer especlalitzat en circuits im-
presos. Tu i ell, d'acord, podríeu agafar l'Alí¿ia per sorpresa.i des-
connectar~la de bursada. Qu~ et sembla?

No li va agradar. S'alc;~ amb un posat molt digne i va mirar-me
amb una mirada de menyspreu. "Ja em ltemia que no entendries res", ron-
din~, mentre se n'anava tot carregant la maleta. l afegí: "T'asseguro
que si¡ens ho prenem a la fresca, estem perduts."

Pere Calders


