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―És impressionant, no creu?

El  cambrer  del  bar  de  l'estació  assenyalava  les  dues 
fotografies  del  museu  Guggenheim  que  omplien  la 
portada del diari. El client assegut a la barra passava la 
mirada de l’una a l’altra amb la boca badada. A l’esquerra, 
la  imatge  habitual  de  formes  escultòricament 
arrodonides;  a  la  dreta,  l’esquelet  que  alçava  els  seus 
ossos clamant fantasmagòricament al cel.

―No ho  entenc  –deia  l’home-,  com pot  ser?  No  hi  va 
haver explosió, cap soroll, ni res. S’han trencat només els 
vidres i han quedat els ferros que els aguantaven. 

―Titani -digué el cambrer, picant amb el dit el text del 
peu de foto-, aquí diu que era titani. 

―Però –afegí  l'home-,  el  titani  és  un  dels  metalls  més 
durs. Com es pot haver trencat així? Segur que el diari 
s'equivoca i era vidre. 

―Que no -rebutjà  el  cambrer-,  que ho diu ben clar:  la 
façana de titani s'ha esmicolat.

―El diari no s’equivoca –digué un altre client, acostant-
se. Duia un barret rus de pell, que deixà sobre la barra-. I 
vostè  -afegí  assenyalant  l'home  que  seia  a  la  barra-, 
tampoc. Era vidre laminat amb titani.

El  nouvingut  segué  al  tamboret  contigu  i  prengué  les 
pàgines impreses. Es mirà les dues fotografies com qui 
mira una obra d'art.

―És  senzillament  impressionant  –sentencià  el  del 
barret-. Impressionant i senzill. 

El cambrer i l'altre client es miraren estranyats. I alhora 
preguntaren, què vol dir?
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―Posi'm un conyac i us faig cinc cèntims.

El cambrer no es féu pregar. Omplí generosament la copa 
i permeté a l’home que fes un bon glop.

―Au, va, expliqui’s.

―És una qüestió de sintonia –deixà anar.

I com que en deixar la copa es mantingué en silenci, els 
que  esperaven  la  seva  explicació  protestaren 
enèrgicament.

―Està bé, està bé, ja us ho explico.

Acomodà les seves natges al tamboret i començà a parlar 
pausadament, mentre feia girar la copa entre els dits.

―El titani, realment, és un material molt dur. I net. Es fa 
servir per fer pròtesis i material quirúrgic. No es rovella. I 
laminat,  combinat  amb  el  vidre,  és  perfecte  per  a  una 
construcció com el Guggenheim, tan corba, tan suaument 
ondulada, tan lluent...

―Sí, sí –digué el seu veí de barra, agafant el diari i picant 
amb el dit sobre la foto de l’edifici arrasat-, però si és tan 
dur i tan resistent, per què s’ha polvoritzat així?

―Molt  ben  trobada,  aquesta  paraula,  polvoritzat.  És 
exactament el  que  ha passat:  la  façana del  museu s’ha 
convertit en pols.

Apurà la copa i féu un gest al cambrer perquè la tornés a 
omplir. Impacient, l’home obeí i retornà l’ampolla a lloc 
amb un cop.

―Però,  en  realitat  -sentencià  l'home  del  barret  rus-, 
només s'ha trencat el vidre. El titani ha caigut pel pes. 
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Ara sí que no entenc res, quin embolic, sisplau, sisplau, 
expliqui's, que sí, que sí, que ja ho explico...

―Tots i  cada un dels materials que ens envolten tenen 
una  freqüència  amb  què  els  seus  àtoms  vibren  en 
sintonia.  Aquesta  vibració  els  afecta  de  diferents 
maneres. La majoria es limita a escalfar-se.  El vidre és 
fràgil i es trenca amb facilitat. Recorden el do de pit de les 
sopranos?  Quan  una  soprano  té  la  veu  tan  pura  i 
entrenada  com  per  mantenir  el  mateix  to  sense 
fluctuacions, aquesta nota pot entrar en ressonància amb 
el cristall i fer-lo a miques.

Féu una pausa per assaborir un glop de conyac.

―Això és el que li ha passat al Guggenheim.

―Com?  -saltà  el  cambrer-.  Vol  dir  que  una  cantant 
d'òpera ha fet un do de pit i s'ha carregat tot un edifici?

L'home del barret rus rigué davant aquella ocurrència.

―No  home,  no  -i  deixà  de  banda  el  riure  per  deixar 
aflorar un rictus més circumspecte, amb una espurna de 
menyspreu-. Vull dir que algú amb molt pocs escrúpols 
ha fet una demostració pública, desmesurada i molt poc 
escaient d'un estudi científic que pretenia ser seriós, i en 
el qual estem treballant científics de tot el món.

S'ajupí i alçà una maleta fins al mostrador. En obrir-lo, 
mostrà un ordinador portàtil encastat en el que semblava 
un sintonitzador, o una taula de mescles d'un estudi de 
gravació  de  música.  El  cambrer  i  l'altre  client  s'ho 
miraven amb els ulls esbatanats.

―Estic  esperant  el  tren  per  anar  cap  a  Bilbao,  per 
ensenyar aquesta meravella a la policia. Pobres, no tenen 
ni una sola pista.
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El cambrer tancà la boca i prengué un posat més escèptic.

―Au, va! I  ara ens dirà que aquest aparell  és capaç de 
esfondrar tot un edifici. 

El científic alçà les celles i rigué per sota del nas.

―Doncs, sí. Això és exactament el que pot fer.

Els  altres dos homes es miraren i  rigueren,  el  cambrer 
amb més força que el client.

L'home del barret rus, amb els llavis ben closos, començà 
a  remenar  el  seu  aparell.  La  pantalla  de  l'ordinador 
s'il·luminà,  el  brunzit  que  deixà  anar  féu  callar  el 
xiuxiueig  dels  parroquians  i  els  dos  homes  s'apartaren 
instintivament.

Amb un somriure de gat que s'acaba de menjar una rata, 
el científic preguntà:

―Té una bona assegurança? 
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