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El vjaiger mirava foscinat el paisaige des de dins esfant de la cúpula Iransparent,
sobre la torre. Veia turons a rhohtzó, tenyits d'un verd que bnllavo, sota la llum de les
primeres hores del matí, com si es traclés de vellut. Un tros que va interpretar com a
mar, s'estenia blau, fins o tocar una línia blanca, ollí on comengavo el pendent del
verd. De sobte un grapot d'onimols trenca el blau i féu bullir un tros de lo superficie;
mes enllá un eos gran argentat soltó toro de l'atzur com si perseguís els primers
onimolons 1 per sobre de l'escumo, en el cel, va possor el que li suggerí una volada
de bésties olodes. "Ocells", va pensar, "ocells..,".
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"Professor, és hora d'anar-nos-en...". Aigú el va agafor suoment peí brac, parlant amb
l'accent que li era familiar i llunyá alhoro, Tot just un murmuri per sobre el soroll
d'ombient: crits d'ocells morins i rodolar d'ones sobre lo sorra.
Trigo uns momenls a perdre rembodalimenl que li provoca rescenan, mira el seu
ocompanyont, assenlí omb un moviment imperceptible del eos i ambdós es dirigiren
c a p al centre de ia cúpula íins al que semblavo una plataforma de descens. Un rera
l'altre varen colJocar-se sobre un suport solo uno columna de llum d'intens roig robí.
El procés del viatger va Irigar uns segons mes, com si el sistema de tronsport hogués
busca) en recóndits bañes de memoria, després les columnes (irubraren i eníront de
Tacompanyant sorgi una estructura de plasmo amb instruccions L'ocomponyanl posó
un identiiicodor sobre una pseudosuperficie ambre assenyaloda amb una fletxo verda
I l'escena canviá instontánioment.

Aro els dos personatges es [robaren dins uno estonga oval, enfront d'un
transportodor, S'assegueren un davanl de l'altre, sobre dos seients que sembloven
il.luminats per uno íont extenor, sense ombres. El violger moslrá un lleuger inferes per
la máquina, - " e l suficient per no ser descortés"—, pensá l'acomponyant. Va fer un
lleuger moviment. Després digué amb un accent que semblova volar indicar el seu
puni de procedencia: "Tol és ton versemblcnt,... fal com m'ho explicara lo meva ovia..,
el mor... Ella era d'aqui d'aquesto regió.,.", - u n silenci i continuó, - | ~ Q u a n us sentó
parlar, és com si lo sentís a ella encoró.., és d'aquesto zona vosté?". L'acomponyant
miro c a p a un punt mdeíinil de lo tosco que els envoltó, indicant el moment en qué
orrancovo el fronsportador, i contestó: " N o ho sóc pos d'ací, el poisotge del meu
lloc de naixen<;a és distmt, sec, el mor és lluny... Pedrés, sorra, tang..." L'altre no vo dir
res, pensant, potser, en els records de les histories de l'ávia, vo creure
lacompanyant i, mentrestant, se'l miravo, ora, amb una certa cunositot, quosi
ineducadamerit.

IV
V

Uno lleugero vibroció, un cop d'aire, lo remor somorta de nous sorolls d'ombient...
"EHem orribot, senyor," digué. "El sots-comissionot esto fo dies, de fet, des que vóreu
occeplor viotjor fins aquí, impocient per conéixer-vos i parlor-vos de lots els
problemes que tenim pendenís... Pero, posseu, si us plou...". S'oixecó i li mostró omb
un gest el comí, c a p a la foní de Hum i de soroll El violger hi ana, seguit o certa
distóncia per rocomponyant.

Cominaven per un possodís illuminoí d'uno llum que seguía lo sevo progressió; uns
metras per davont i per dorrera hi hovia una estructura tubular, iosco El viotger
pansa com els agrodoven aquí els soterronis, una controdicció, omb poisatges com els
que o c a b o v a de vaura i que o hores d o r a encara el tenien impressionot. Arnboren
finolment o un nou sistemo d'identificoció; ton bon puní compliren el ritual, es vo fer palés un
rétol, que sorgi bnllant sobre un quodre llummós opac, que poulotinamenl va evolucionar
c o p ' o uno zona opalino, fins esdevenir uno oberturo que deixavo veure un rebedor p
complelamenl il.luminat, uniforme, com si el seu interior estigués pie d'un iluid daurot. En un
lloc separot un oltre oval opolí indicovo una segono porto, ollunyado del que, ol viotger, li
semblaren estructures da descons. "Pot esperar un moment, senyor?, el sots-comissionot el
rebrá aro moleix. Voig o anuncior-li lo sevo arribada. Pot seure, si vol. A lo taulo hi trobaró
els commutadors de lo holoTV i entretaniments. Fins ara!" El viotger es deixó anor sobre una
ombra que s'endevinova dins lo llum dourodo i, quon el sau eos queda envoltot
cómodoment per l'estructuro del saient, va notor el cansoment dal viatge. N o va teñir esmo
d'agofor c a p deis eiemenls d'mformació que oro es feien polasos, Huinf per sobre del fons
auri.
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S'endormiscQ i va despertar quan l'ovia as5enyalava un horitzó indefinit d'un mar or vell, o
una bestia opalina que, per un moment es deixó veure a la supei'fície, tot
aixecont escurría violada. Despert, ara va escoltar novoment els soroils d'ambient
Cants d'ocells i remors d'animals, vent..,, murmuris de sons impossibles d'identificar... Els
commutadors de lo holoTV bnllaven encisadors per sobre lo llum de fons i en premé
un.. En el bel! mig de la cambra sorgi una figura parlant. Deio: "...avui de bon matí,
hem oconseguir un ocord positiu per empendre rúlfim comí c o p o \a solució final,
definitiva, deis problemas que ens teñen tots tan omoVnats, des de fa lant de
temps..." Va prémer de nou el botó en veure Tacomponyant que sarlia de la llum
opalina de la porta...

V

A c o b a d a la cerimónia de benvingudo, que al viotger li sembló sense íi, el cansament
li venia i recedia cíclicoment, les comes li feien mal, el íeren entrar dins un saló que li
sembló preparat per fer petites reunions. El sots-comissional estova dovant de tothom
a l'esquerra del públic, assegut en un lloc alt d'honor. Al viatger li semblo curios que
h¡ hagués tanto gent. N o creio excessivoment importan! lo seva missió immediotoment
i per lo intuVció desenvolupodo pels onys de recerco, comengá o veure que l'havien
enviat a buscar per raons no explicodes imciolment. Les paroules introductóries d'una
|0ve li feren pensar c a d a vegada mes en una intenció a m a g a d a , Xerrava i xerrava
tot mostrant holodiopositives d'animalots alats, fusiformes, que semblaven d'orgent
sobre el cel blau. Mes endavont —al viotger li sembla una eternitat —, lo noieta va
ensenyor holovideos omb els costums predadors, sexoreproductius, defecotons,,, deis
animáis alats,., indicó fmolment que contráriament al que feien suposar les previsions,
la retronsíormació disbiótico va ser un éxit rotund,,, A continuació parla un
biotecnóleg de comp, després un enginyer microbioquímic, mes tard uno
dissenyadoro d'estructures bióniques, i tot un ovorrit seguid d'idiotes savis, de savis
idiotes, explican! minúcies sense suc ni bruc... en fi, el ponoroma ben conegut d e tot
simposi hiperespecialitzat, el tipie tópic deis cervells locáis, tots disposats a
impressionar el savi visilont de torn, pensó el viatger,.

V

IX
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"Estem,,.. estic contenfíssim de la seva arribado,,, com diu el poetO: El temps i la Llum,
el Cel, lo Vida,,, qué fiem de dir nosaltres, mortoU, ais Viatgers deis
Astres! —, benvinguts a co nostra, professor.,.", el sots-comissionar el miravo
iugagment, tot fent lleugeres reverencies, seguint, potser, inconscientment, costums
millenans, impossibles de domesticor per l'etiqueta estándard... El viatger deixo
escalar el temps, prudencialment, tal com manaven els manuols de protocol i
somrigué finamenl tot i tornanf els compliments, pero absent, encaro enlluernat peí
poisatge de lo cúpula, capficat per la connexió del present omb les histories de
t'ávio, per la presencia deis animáis vistos pocs rninuts obans,.. 'També va dir-nos el
poeto.,,", contestó, fent uno breu pausa com si récordes, "...els viatgers que ni teñen
coso ni port on anor, estimen ésser rebuts amb les ablucions i les
cerimónies deis Antics, dins la Memoria que no ha de perdre moi el..."

Ajudat per la penombra i la xerrameco científicotnviol, encara que del tot
impressionat per la mostró de mitjans óudio-visuals avan(;adís5¡ms, i sobretot, ojudot
peí llarg viatge, es tornó a endormiscor uno mico. Per segono vegada va somiar
l'ávia, el mar. Aro el mar era blou intens. En el cel uns ocells fusiformes planejoven
tal com els va ensenyar lo jove de l'holovideo, L'ávia assenyalovo un punt a rhoritzó.
El viatger s'eslorcava per observar el punt que l'ávio indicova tot emprant un bastó
metal.lie, pero no veio res, Els animáis alats continuoven plonejant, amb les oles
immóbils, emprant el mateix aire per oconseguir el movlment, Hi havio un silenci

pesant a Tambient. L'ávia ara s'acostava rient ¡ dansava lenlament, Assenyaia el cel i
tor de cop el viafger comencá o ílotar fot allunyonr-se de térra, com un mes de la
voloda. L'ávic es va ier pelita, un punt que es va perdre en el ions de lo térro
Només veia els seus companys alots i el biau de l'aigua al dessota seu... i veié
rópides ombres mes íosques dins l'aigua, núvols de sogetes sota la pell blova,. Se
sentí despert altra vegada, amb el seient que Tenvoltava reeixint o estimular-lo Ims o
lo vigilia. Els biosensors hovien processat uno seqüéncio outoportont c a p al
relarament i oconseguiren que es despertés o Thoro, Realmenf, pensó, el despertar
ha estol periecte, els bioelectrodes están períectoment regulaos, no he tingut ni un
ensurt, res Va mirar el seu vollont Tothom semblava interessot per les gráfiques d'un
nou conferencian!, que en veu hipnótica deio: "...és oixl com vorem odonor-nos que
els lemúrids íeníen un pnncipi cultural, oparentmenl alié ais oprenentotges en ús, pero
suíicientment similars com per meréixer lotenció d'un equip d'anotomosociólegs,.." Un
trihologramo simultani mostrovo tres especies lleugeromenf diíerenciodes.,, Lémurs,
intenta recordar, lémurs? Lavio moi no li parló donimols així, Devien ésser uno
descoberto recent.

X

Eslic obsessionot pels records, pensó, quino tontada! Repossó mentolment els seus
records sobre lo regió. Fins i tot acostó el seu connector al transductor del seient i
buscó Via neuronal en el bonc de dades general. En un punt dins del seu cervell
sorgiren signes; "L,.., Lem..., Lémur,. Uns animáis pondémics o la zona demanada, Fms
a ¡a dota no han estat sotmesos a c a p estructura de corrécció disbiótico.
Probablement com o conseqüéncio que les dodes sobre el seu comportament social
individual son escodusseres i molt incompletes'". Uno pauso i en verd moragda va
rebre el missatge en el seu pensament: "Vol inlormoció hologrófico^". Va seguir uno
seqüéncio de desconnexió rápida, en odonar-se que just en oquells moments,
aparentment lo sessió s'acabavo. El sots-comissori s'aixecó, donó les grócies i es
dirigí c o p al viotger, tot fent un gest com d'invitació a seguir-b.,.
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"Comprengui, proíessor —deio el sots-comissionat— que tot el que es parli aquí és
eslrictament confidencial, qualsevoi intenf de gravoció o íransmissió será avortof pels
nostres mitjons de seguiment i, d'acord amb els protocols signáis omb la recerca
general de les universitats federodes, fins i tot pot ser sancionot amb una reducció de
prioritats en l'accés al banc de dodes occessible via taquiónJca. Espero que sobró
perdonor-me les molésties". El viatger va fer un gesf d'acceptoció i d'excusa olhoro.
Un deis assistents, després de demonor, omb un altre gest inferrogatiu, permís al sotscomissionat, comengó a parlar de presso, com si tingues por de tardar massa i
d'avorrir els oients: "Estem aquí, professor, per demonardi el seu porer sobre la
redocció definitiva de l'últim treboll de disbiótica general específica. Fins ara estóvem
aturots dovant d'un lenomen curios, oltoment ror en la literatura en ús. De fet, només
s'hovia descrit de formo similar pero molt mes incipient, o si ho voleu, primari, en una
especie ¡a retransformada. Com que vos h\ vóreu donar un repás final, fa uns anys i
a distancio, només us mostraré un fiologramo octuolitzat d'uno de les especies..." Un
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animal brillonl com l'ocer sorgí de l'aigua i obrí una boca com d'ocell omb denfs, tot
lent un soroll de xarnera rovellcda. Després, una banda d'aquestes animáis ¡ugava
fent sahs i rápides maniobres sota l'aigua. El viafger ossentí i digué, com per ser mes
amable: '?er cert, he vist en arribar un exemplar biónic perfecte... o m'ho ha semblar,
pot ser?" El presentador digué rápidamenl, perdent l'alé: "Sí, senyor, n'ha vist un quasi
segur, perqué la bodio n'és plena. Pero veuró: els exemplars biónics ía uns quonts
eons que han estat substitu'its. Teníem problemes de desgast molt greus que anaven
ougmentant a mesura que efectuávem mes disbiosis i que els elements substituís eren
mes complicáis. El remei d'aquest greu problema se'ns presentava molt mes complex i
costos que les greus conseqüéncies de Testatus anterior, l'esfor;: de neteja, reparació
recarrega, reemplagament, reprodúcelo assistido... ens pesovo cada vegada mes i
l'oposició comengovQ a ¡nquietar-se, tot fent moltes preguntes. Amenacaven omb una
meció de censura els senyorsi Seré molt breu, senyor, ja s'ho odonct de lo perfecció
deis nostres mitjons aúdio-visuols, m'equivoco?". La negoció del viatger íeta amb el
gest estándords, dona nous ánims ol presentador, que continuó: "Els nostres equips
infegrats aconseguiren la creació de cerles formes holocinétiques de gran impocte
real- Tardaren uns quonts onys pero en oquests moments tots els sistemes biónics han
estat subsfiiuíts per programes holocinétics oleatons. De fet, les imatges que heu vist
son actuáis". Va fer una pousa, com si pretengués copsar l'efecte que havia (et el
que deia sobre el víotger. Li sembló notar una certa actitud d'oprovoció o
d'admiració en el posat del qui escoltova i continuó, perdent l'esma: " N o cal dir
l'interés que aquest tipus de processos leñen eníront de la tecnología biónico, només
calen progromadors amb imoginació i tolent. Els processos biónics serveixen en
contextos com el seu, professor, on el tipus d'esfructures disbiotitzades és poc
importont i aqüestes son relativament senzilles comporades amb les d'aquí. De fel, tot
ho processem mitjangant un hiperordinodor taquiómc format per megafeixos
d'elements en paral,leí integráis dms motenols recentment descoberts o coso nosfra.
Aixó és tot; una intervenció puntual único i controlem els detalls mes petits de
qualsevol sistema holocinétic. D'acord que el mantemment d'una estructura
biocomputacional a gran escola, com la que li descric, és costosa, pero el cost
actual és només uno írocció ridicula del cosf total biónic estimot extrapolont els
costos coneguts. Hi ha altres ovantatges, entre els quals destacana, peí seu valor
social, la manco de qualsevol perill dms d'un quodre de treball holocinétic- ni els
ciutadans poden destruir les bestias, ni oquestes poden ter c a p mol ais ciutodans, ni
per occidenl..."

XII

El viatger mirova interessoí el que en el tons eren les ultimes conseqüéncies del seu
treball. Mentre el narrador parlova, quasi copbussant uno frase omb lo
següenl, anaven presentot-li imotges holocinétiques de tota l'escalo biológica.
Escolto el que deio oro l'home del discurs Irenétic: "...És mes, fa un temps hem o c a b a l
un projecte ombiciós: Un dissenyador outomótic d'ecosistemes o petito
escala que podem adaptar o les necessitats de pelites comumíats, ódhuc
casolanament. L'usuoh, en cas que li agrodm els insectes, per exemple, pot
dissenyar-los ell mateix mitjoncant un programa interactiu. Només col que formi un
groiler protofipus omb un subprogramo de dibuix; pof triar qualsevol especie
El programo recrea tot el seguit de codenes predodor-preso i l'actualitza en la zona
a d e q u a d o , el ¡ardí posem per cas, fins que l'usuari se'n cansa i redissenyo l'entorn
priman. Qualsevol ordinador de la xorxo mes proper s'encorrega de
i'holocinetisme i del control secundan... En oquests moments tenim cobertes
prácticoment el noranta per cent de les necessitats. Podem dir amb un cert orgull, i
per descomptat amb el cop ben alt, que els nos!res jardms poden semblar els
aiguamolls primigenis o lo selva verge I tot omb la netedat, fiabilitat i
versemblanco que vosté moteix ha pogut observor duront aquesta xerrada
informal Mercés!".
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El sots-comissionaf donó les grócíes al narrador i s'adregó al viatger. Una
tremolor de veu, aro, denotava un sentimenf de por sobre el que havío de dir:
"Professor, eslem orrlbonf al nucíi central de la nostra consulta. Hem anat
ajornant, com \a sap, lo disbiosi de Túltim espécimen de la zona. Primer perqué,
cunosament, no teníem poru dades, després, perqué les que obteníem ens
connectaven massa omb aquests animalets...", el trihologroma deis lémurs, que ja
hovien projectot o lo conferencio, va sorgir de la fosco central, "..omb éssers molt
mes sociables i, oporentment, Intel.ligents; molt mes, olmenys, que tots els estudiats
pensont en lo plonificoció disbiótico. Tenim els documents o lo sevo disposició i
pensem que, tal com ho várem estoblir lo primero vegada que vosté va teñir
Tomobilitat d'escoltar-nos, esperem amb gratissim delit i moltíssimo otenció el seu
parer sobre lo qüestió. N o voldríem pos substituir rúltimo estructura biológica
outóctono sense eslor ben segurs que no represento un estodi proper, encaro que
ollunyat en el temps i l'espoi, o la nostro linio filogenético..."

El viatger estovo de bell nou mirant el poisafge d'uno cúpula estont. Aquesta vegodo
ero diferent, pero. Lo torre emergió molt poc de les copes de diversos
tipus d'arbres, tolmenf un vaíxell en un mor verd o uno medusa flotant sobre un (lit
d'olgues. Al voltant, xisdes d'ocells i milers d'oquests voleiont entorn de les porets
transparents. El sol fregovo quasi l'horitzó i tintovo de groes i vermells les oles deis
ocells... Vo interrompre lo sevo admiroció i continua dictant vio neuronal el seu
informe, mentre l'ombro onavo fent desoparéixer els animáis alots i el xlvarri. Dictd:
"...Les proves que l'espécie albino, lo melónico i tonmoteix lo
híbrida slguin éssers superiors omb hobilitots culturols diferenciades son poc
concbents, Modestoment les qualificario de molt minses. El fet que les colónies i els
ogrupaments linguin estris primitius, que fobriquin objectes inútils, quosi

lotémics o que manNnguin el que sembla una comunicació oral, aparentment amb
alfres signiíicots que els puroment funcionáis, no prova res. Fins i tol les preteses
formes de comumcoció ideográfica, en forma de ruñes i altres modaiitats la
construcció d'eslris que aparenten uns coneixements d'electrónica primaria o
d'objectes de transport... tol plegat no significa res. A lo literatura fíi ha
nombrosos exemples de petits grups d'estrucíures biológiques amb caracferísNques
molt mes complexes i que han estol tractades eíicagment amb processos
disbiótics. El fel fonamentol és que, cam tota estructuro biológico, son un perill per a
recosistemo global i, de no ser controlots primer i subsliíu'iTs disbióticamenf després
podrien comportar greus perills per a la solubritot de la zono. Serio ridícul que
després d'un treball tan ben fet oquest s'ensorrés per un simple desig
conservador, Pensem només en el fet, comprovat, que c o d a individu odult excrete
unes dues unitots estándard d'excrements. La població de iemurovdens estimada en lo
zono és d'uns dos milions per mocrounitot d'oreo: oixó suposa, en potencio, quotre
milions d'unitats estondord d'excrements per mocroumlat d'áreo i per jorn. A causo
del creixement vegetatiu de l'espécie, que per les seves carocteristiques biológicosocials pot arnbor a ésser incontrolable, el meu porer, si totes les dodes aportades
son exoctes, és que es procedeixi o lo seqüéncio de disbiosi immediata i ol seu
possible, encoró que no necessori, reemplogoment fiolocinétic".

XV

El viotger es desconnectá del Ironsductor neuronol del seient. Aro lo fosco ero
generol al voltont de la cúpula d'estatge. Els sorolls d'ombient donaven murmuris
de vent entre les fullas. Uno ombro passá volont, mes fosco que el cel pie d'estels. Es
va íer sentir el cht d'uno ou nocturna. Un cht semblant ol que I'ávia li contavo que
leien les ólibes quan es llongoven sobre un ratolí de camp. Es va sentir
consot I tornó o dormir, els sorolls d'ombient desoporegueren del tof i el seu seient
l'envoltá compietoment.
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