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1. L’Albert

El professor Einstein no té voluntat pròpia.

El  fan  anar  com  un  ninot  d’una  banda  a  l’altra  del 
laboratori, corrent com un boig: primer agafa aquest tub 
d’assaig amb líquid de color vermell que desprèn un gas 
dens del mateix color que s’escapa per damunt del tub, i 
aleshores  ha  d’anar  corrent  com  un  esperitat  a  l’altra 
banda del laboratori a cercar un líquid blau.

És exasperant que els qui el manen no sàpiguen, com ell 
sap,  que aquest  líquid blau és una solució de sulfat  de 
coure, ni tampoc sàpiguen que el gas vermell en realitat 
és  brom  que  s’està  evaporant.  Perquè  sempre  han  de 
decidir  per  ell  altres  que,  ben  segur,  en  saben  molt 
menys? Cada vegada el sorprèn més que tanta exposició 
al brom (ha de recollir els tubs cada dia, de vegades fins i 
tot  vàries  vegades  al  dia)  no  l’hagi  afectat;  fins  i  tot 
sembla  ser-li  beneficiós  perquè  fa  molt  temps  que  no 
sembla envellir. I això que de jove ja tenia aquest aspecte 
de químic sonat amb aquelles grenyes blanques, aquelles 
ulleres grans rodones i aquell posat despistat que tothom 
sembla identificava amb els savis.  Seria per això que li 
havien  posat  el  mateix  nom  que  al  famós  físic  Albert 
Einstein, a ell, una eminència de la química? Però és els 
que li havien posat el nom no sabien la diferència entre la 
química  i  al  física?  Ell  s’hauria  volgut  dir  Albert, 
simplement. En fi,  per sort els pingüins que netegen el 
laboratori són molt eficients i quan se li cau a terra algun 
tub treuen qualsevol resta de producte abans que li pugui 
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afectar.  És  sorprenent  com  escombren  i  freguen  amb 
tanta eficàcia, unes aus que en els documentals sempre 
expliquen que són molt maldestres fora l’aigua.

Si  el  fet  de  conservar-se  jove  i  sa  després  de  tanta 
exposició al brom ja l’estranya, encara és més curiós que 
en  mesclar  brom  amb  sulfat  de  coure  surti  aquell 
producte de color verd que ell posaria la mà al foc que és 
un derivat de crom. Impossible! Evidentment allò era de 
bojos, i sempre que li passa es mor de ganes d’identificar 
aquell producte misteriós, però com es passa el dia amunt 
i avall del laboratori com empès per una força que no pot 
controlar no ha trobat mai el moment de fer les anàlisis 
corresponents.

De  vegades,  agafa  uns  tubs  amb  unes  partícules 
metàl·liques,  que  ell  juraria  que  són  unces  d’or,  però 
curiosament enlloc de donar-li temps per posar-los en un 
lloc segur (en un laboratori ple de pingüins tota precaució 
és  poca)  els  seus  caps  encara  el  tenen  més  estona 
endreçant aquells tubs del dimoni.

En algunes ocasions, sense voler, quan agafa un tub no 
s’adona que el gas no és roig sinó més aviat d’un color 
groc  (serà  clor?)  i  quan fa  la  mescla  amb el  tub  blau, 
enlloc  d’obtenir  el  producte  verd  té  lloc  una  violenta 
explosió que el deixa amb els cabells de punta i la cara 
negra,  com els  típics  personatges  dels  còmics.  Però  els 
pingüins, que a més de ser uns netejadors excel·lents són 
uns  infermers  de  primera,  ràpidament  el  guareixen,  li 
netegen la cara i, com també tenen coneixements d’òptica 
d’emergències,  li  redrecen  i  reparen  els  vidres  de  les 
ulleres que invariablement se li esberlen.
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Però quan ja duu unes poques explosions accidentals, al 
final cau rendit, desmaiat, exhaust, al terra, i fins i tot li 
sembla veure els ocellets volant i piulant al voltant del seu 
cap. En aquestes ocasions els pingüins ja no surten, i ell 
es pensa que no s’aixecarà mai més i que ja li ha arribat 
l’hora.  Es  morirà  sense  conèixer  la  química  d’aquelles 
transformacions  que  escapen a  tota  lògica?  Però  no:  a 
l’endemà hi torna amb les mateixes corredisses i amunt i 
avall que no ha estat res! El pitjor és quan l’obliguen a fer 
la feina muntat en uns patins, o quan un dels pingüins 
poca-solta li  llença pells  de plàtan perquè rellisqui  i  es 
doni una bona plantofada.

Però encara que en el fons del fons del seu cor no vol ni 
tenir  aquell  nom de  físic,  ni  fer  aquella  feina  absurda, 
amb  reaccions  químiques  fora  de  tota  lògica, 
inexplicablement  no  té  voluntat  per  fer  altrament  que 
córrer i córrer, cada vegada més ràpidament, dia rere dia, 
fins que un seguit d’explosions el deixen estès a terra... i 
sant tornem-hi!

2. La Mireia

A la Mireia li encanta la química. Sempre que pot – i li 
deixen els pares – es posa a fer experiments amb la seva 
caixa  que  li  han  dut  els  Reis.  El  que  li  agrada  més  és 
formar cristalls a partir de solucions concentrades de sals 
minerals,  perquè  pot  observar  dia  rere  dia  com  anava 
creixent  i  variant  la  forma del  cristall.  Sembla  talment 
que estiguin vius! Quan ha de fer algun experiment que 
necessita calor, demana ajut als pares, i també ho fa quan 
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el llibret d’instruccions de la caixa ho diu expressament: 
“realitzar aquest experiment en presència d’un adult”.

Fins i tot quan juga a la seva consola, ho fa a un joc de 
química on un professor sonat que es diu Albert Einstein 
ha de recollir tubs d’assaig abans que caiguin a terra, fent 
mescles  de  colors  molt  vistoses,  en  presència  d’uns 
pingüins que tan aviat li donen un cop de mà com el fan 
ensopegar. En el fons ella vol fer les mateixes mescles i 
reaccions químiques que el professor del joc però si ho 
sospesa tot plegat, potser prefereix jugar a casa, on si bé 
les reaccions que fa no són tan espectaculars no hi ha cap 
pingüí que li faci la guitza.

3. En Jordi

En Jordi és l’electró més viu i ràpid que mai heu vist. Bé, 
dubto que mai veieu un electró, però si un dia en veieu 
algun,  sabreu  de  seguida  si  es  tracta  d’ell  perquè  és 
inconfusible.  Va  tant  ràpid  que  no  tindreu  temps  de 
veure-li la cara de trapella, i no sabreu si està aquí, o està 
allà o als dos llocs a la vegada. És increïble. De fet,  no 
sempre es belluga tant: es passa moltes estones bastant 
quiet, però frisós de posar-se a córrer i, quan intueix que 
la Mireia ja s’acosta, immediatament es posa en posició i 
posa cara de velocitat, i de seguida que la nena prem el 
botó per començar a jugar surt com un esperitat a través 
dels microcircuits de la consola.

En Jordi no sap res del joc del professor Einstein, perquè 
està en una altra dimensió, si bé els dos no fan més que 
córrer  com uns  bojos  quan  els  ho  manen.  Cal  dir  que 
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tampoc l’Albert sap massa cosa d’en Jordi, si bé no podria 
existir sense ell i molts altres com ell. Però aquí s’acaben 
les semblances, perquè l’Albert córrer, córrer ...  això és 
segons  el  punt  de  vista  de  la  Mireia  perquè,  a  ulls  de 
l’electró  Jordi,  l’Albert  és  com  una  tortuga  reumàtica. 
Abans  en  Jordi  estava  dins  un  mineral,  però  s’avorria 
bastant i, no sap com, un bon dia es va trobar en aquest 
nou lloc on assolia velocitats increïbles, i no desitja pas 
estar enlloc més.

* * *

Algun dia la Mireia entendrà perquè en Jordi s’ho passa 
tan bé, i perquè l’Albert està tan desconcertat. Fins i tot 
potser  podrà  ajudar  l’Albert  a  desxifrar  algunes  de  les 
seves  preguntes  vitals  però  ara,  malgrat  sempre  estan 
junts,  viuen  tots  tres  en  móns  paral·lels  que, 
paradoxalment,  són  independents  i  a  la  vegada  estan 
íntimament connectats. 
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