
Ricard Efa
Port Vell
COLON-ITZEM EL PORT 

REALITAT AUGMENTADA

PROTOTIP I SOMNI

—Els diagnòstics indiquen un greu mal funcionament—, va dir la doctora.

El prototip que havia estat desenvolupant els darrers dos anys acabava de tornar del seu 
primer vol, ni vint-i-quatre hores, i ja donava errors. El seu projecte no havia aguantat ni un sol dia 
en el món real.

Si no fos per les connexions que li sortien del cos, el prototip era indistingible d'una oreneta 
cuablanca de veritat. L'ocell artificial estava damunt la taula, panxa enlaire i amb les ales esteses. 
L' únic que es podia confondre amb alguna cosa semblant a la vida era el lleu brunzit que deixava 
anar el sistema de diagnosi i el tessel·lat hexagonal que s'il·luminava quan el sol, que entrava per la 
finestra del catamarà, s'estampava a l'interior de les ales.

 La doctora va desestimar tornar a llegir l'informe quan va aparèixer a la pantalla. Diria el 
mateix que les altres vegades. El problema no estava a les lectures, estava en el maleït model que 
havia dissenyat ella mateixa. L'1-reneta era un prototip fallit.

—Desconnecto?—, va preguntar l'assistent.

—Espera un moment—, va dir.

Volia donar-se una ultima oportunitat per detectar l'origen del problema. Es va descarregar 
les dades al mòbil i va sortir a la coberta del catamarà. Es va recolzar a la barana i  es va abandonar 
a la vista que  li oferia la costa.

El nivell del mar havia augmentat, convertint el projecte d'enjardinament de l'antic passeig 
portuari en un manglar. Al darrera, els edificis sumaven els horts verticals que penjaven de les 
façanes a la verdor de la primera línia del litoral. On durant més de quatre-cents anys havien 
descansat les embarcacions que havien donat sentit a la ciutat, ara hi sobrevolava un estol 
d'estornells, fent espetegar les ales amb esclats platejats. Les orenetes i els ballesters dansaven al 
voltant  dels arbres més alts.

Una mallerenga blava va aturar-se a la barana on la doctora sospesava el futur del seu 
projecte. L'ocellet va sacsejar el cap amb moviments graciosos i mecànics, i quan va decidir que ja 
havia descansat prou va aletejar per tornar cap al Port Vell. Tots aquells ocells s'havien adaptat al 
nou entorn, havia costat però semblava que l'home i la natura havien començat a fer les paus. De 
cop, com si la mallerenga li hagués deixat l'encàrrec, va tenir una revelació.

Va entrar corrent, comparant les gràfiques del diagnòstic amb les dades recollides 
prèviament de les orenetes de veritat. El prototip encara era damunt la taula, esperant la seva 
decisió.

—Tot bé, doctora?—, va dir el jove assistent, sorprès.

—Re-inicia-ho tot, el prototip funciona perfectament.

—Què?—, va dir l'assistent, amb una ganyota d'incredulitat.

—L'1-reneta tornarà a volar.

—I el mal funcionament?

—No era cap error—, va dir ella.— El prototip ha començat a somniar, com els ocells de 
veritat. Això era el que no interpretàvem bé.

—Somniar? Això és possible?

—No hi ha res impossible.
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