Mitjans de transport [6] El pacificador
Un relat de: Joan Gausachs i Marí
Feia ja molts anys que la pau era mantinguda per totes les nacions. Havia costat força, però per fi s’havia
aconseguit.
La barrera dels idiomes no havia estat cap dificultat; havien desenvolupat la força de la ment i, gràcies a una forta
concentració, el cervell els descodificava les paraules de l’interlocutor; cadascú parlava el seu idioma i era
perfectament comprès.
Ubiqüitat... també, també hi havia personatges, pocs, molt pocs, que podien gaudir d’aquest do i, de moment
aconseguien ser presents en dos o tres llocs a l’hora.
L’afany de pau s’apoderà dels dirigents i, havent format equips especialitzats, es traslladaren a altres planetes
per predicar-hi les seves teories. I ho feren en diversos llocs...
***
A bord de la nau espacial, el pacificador 007 es dirigia a la seva missió número... No recordava totes les que
havia fet, però les tenia ben controlades en els arxius generals del departament de l’OPUS [Operació Pau
Universal Sencera]
Ell era un dels millors pacificadors, per a ell l’ubiqüitat no era pas un secret; podia estar en tres llocs diferents en
el mateix instant. Aquesta vegada, però, els “observadors” li havien aconsellat que tot i que es dirigia a un país
petit del planeta, seria millor que no es dispersés gaire, ja que el seu president era un home molt tancat.
Aquest país, afegiren els “observadors”, estava dividit en comunitats autònomes [autònomes fins a cert punt]. I el
seu president, un home com hem dit abans força tancat, tenia el convenciment que era molt i molt dialogant,
encara que la seva resposta quasi sempre fos NO i NO.
El pacificador 007 somrigué, els “observadors” havien fet força bé la seva feina, però encara els faltava un xic de
visió més global. Efectivament, aquest president i la seva trepa donaria feina, però més en donaria, encara. la
colla que els va votar!
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