L'últim reducte de l'experiència individual
Un relat de: David d'Argent
?En què penses, Daniel?
?Eeeh... com?
?Fa dos minuts que no em dius res; sé que en portes alguna de cap.
?Que no, dona... que no penso res en concret; tan sols llegeixo.
?Au va, segur que cavil·les alguna cosa que no vols compartir amb mi... T’agrado menys...? Creus que m’he
engreixat...?
En Daniel portava mitja hora assegut a la tassa del vàter, submergit en la lectura d’un vell còmic clàssic de
superherois. De sempre, el lavabo havia estat el seu espai sagrat; el refugi més íntim, a prova de revolucions,
discussions conjugals i catàstrofes nuclears. Intentava relaxar-s’hi i fer de ventre, però la Verònica, la seva
parella, no parava de martellejar-lo des de la terrassa, on s’havia estès una estona per prendre el sol.
?Ja ho sé! Mires porno, tros de porc!
El pobre home no va contestar. Ja només maleïa el moment en què se li va acudir proposar l’última novetat de la
marca de la poma, com a regal mutu de Nadal. L’iThoughts s’integrava al cervell mitjançant una cirurgia ràpida i
no gens invasiva, que permetia llegir els pensaments del portador, processar-los informàticament i
transformar-los en accions automàtiques: controlar dispositius a distància, enviar i rebre missatges, actualitzar les
xarxes socials... En conclusió, telepatia: allò que la saviesa infinita de la Natura mai no havia sabut o no havia
volgut procurar-nos, als humans, ara la ciència i la tecnologia ho posaven a l’abast.
?Escolta, Vero... sobre això de l’iThoughts... N’hem de parlar.
?Sí, tens raó. Ho tenim mal configurat; hauríem de poder veure’ns les idees sense cap mena de filtre.
Durant uns segons preciosos, en Daniel va rememorar nostàlgic com havien estat les relacions personals, abans
que la darrera engruna de vida privada quedés finalment arraconada. En acabat, va deixar anar un sospir
derrotat.
?Com vulguis, després m’ho miro...
Es va aixecar, va llençar el còmic a la paperera i va enretirar el pestell que bloquejava la porta de la cambra de
bany.
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