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-Bona nit, senyor Weber -va dir el porter automàtic de l'edifici en detectar la seva
presència.

-Bona nit -va respondre-li aquest, mentre pujava a l'ascensor.

No tenia perquè fer-ho i molts se'n burlaven, però a ell  li  agradava ser amable,
educat. I mantenir una certa rutina, en un món on tot i tothom anava sempre massa
de pressa. Per crear lligams, fer amistats, recordar noms, rostres... Massa per sentir
res a fons. Viure... Per això, encara que l'Emili fos una màquina, no podia estar-se'n
de tractar-lo igual que a un humà. Al cap i a la fi, era el porter de casa. I el més
semblant a un amic que tenia.

-El seu correu -va afegir l'androide.

-Gràcies, però ja me'l descarregaré a l'apartament... -va contestar, imaginant-se la
pila de publicitat que l'esperava. Com sempre.

-El seu correu, senyor! -va insistir el robot, pujant el volum dels altaveus.

I llavors en Mac Weber va adonar-se'n. No era cap disc dur, ni un port de connexió el
que li allargava l'Emili, sinó una altra cosa.

-Què és... això? -va preguntar-li ell, esperant una resposta humana.

-El seu correu, senyor -repetia el porter automàtic, intentant afegir el que semblava
un interrogant al final de la frase-. El seu... correu.

Tímidament, en Marc Weber va prendre l'objecte en qüestió i va examinar-lo. Es
tractava  d'un  rar  exemplar  dels  pergamins  que  en  l'antiguitat  s'utilitzaven  per
contenir documents... En format paper. Era, sens dubte, un sobre original. I després
d'obrir-ne la solapa amb molta cura, procurant de no estripar-ne la cel·lulosa, va
descobrir  que,  efectivament,  contenia  en  el  seu  interior  una  altra  mostra  de
papereria arcaica: un foli. Però hi havia alguna cosa més...

Una paraula. Escrita, no impresa. Amb el traç insegur per la falta de pràctica en
cal·ligrafia.  La tinta  desbocada sobre  el  paper blanc,  impol·lut,  formant  rectes i
corbes enigmàtiques. Un mot cavalcant el full, igual que un riu solca la terra erma...
Vuit lletres. Tres vocals, cinc consonants. Lliures de qualsevol tipografia establerta.

-Sor-pre-sa? -va llegir en veu alta. I, a continuació, va somriure.

Aleshores, va recordar-ho tot.  De quan va anar al  mercat  negre de Mimas* per
aconseguir el paper i la ploma en un antiquari; i a Díone,* on vivia el rebesavi Pecé,
per tal d'aprendre a escriure com es feia abans: a mà. Llavors, de sobte, va venir-li
també a la memòria el motiu pel qual havia decidit enviar-se una carta a si mateix,
cent anys enrere... Les històries que li havien explicat quan era petit. Rondalles de



nàufrags en illes desertes, que tiraven missatges a la mar, demanant que algú els
rescatés de la seva solitud. Contes infantils d'una època en que la gent navegava
per l'aigua i les xarxes eren per pescar. Llegendes d'un planeta extint...

-Com passa el  temps...  -va murmurar,  amb un xic de nostàlgia en la veu. Però
encara somreia.

Alguna  cosa  li  havia  retornat  la  il·lusió.  Potser  l'aventura,  l'espera,  l'oblit...  O,
finalment, la capacitat de sorprendre's. De recordar. Fos el que fos, se sentia viu de
nou. Més que mai als seus trenta anys i un segle. Perquè aquella carta era un senyal
de  vida  des de la  seva illa  particular;  d'un  nàufrag  en  l'univers que no estava
disposat ni a oblidar ni a perdre's... Malgrat fer-se gran.

-Bona nit, senyor Weber -va dir el porter automàtic.

-Bona nit, Emili... -va respondre ell, pujant a l'ascensor-. I gràcies.

* Ambdós són satèl·lits del planeta Saturn.
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