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La 
mirada
clònica

Joan Pla
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“Barbitúrics!”, exclama l’advocat Constance Burton. Pier-
re, el doctor Pierre Peppin, visiblement afectat, seu en una de
les butaquetes que hi ha a l’habitació de l’hotel. Mira el rostre
cadavèric, amb els ulls oberts, mirant inútilment cap al sostre.
“Déu meu”, murmura, sense que ningú dels presents perceba
el seu xiuxiueig… 

Per la seua ment, mentre l’advocat Burton despenja el telè-
fon, tot comença a passar com en una pel·lícula ràpida, en
blanc i negre…

Feia anys que Pierre havia conegut el doctor Osato
Onasaki, doctor en Neurologia. Feia menys anys que el
doctor Onasaki havia exultat d’alegria, tot cridant un
“bravo!, bravo!” que va ressonar per tota l’estança del la-
boratori. Quin laboratori! Els baixos d’una finca vella, als
afores de París! El doctor va abraçar Pierre. Era el seu soci,
doctor en Enginyeria Industrial i programador informàtic,
mentre la rata blanca d’experimentació, amb el musell
negre i humit, que hi havia dins la petita gàbia, sobre la
taula del laboratori, s’ho mirava amb ulls bellugadissos i
indiferents. Aquella rata havia passat, en escassos minuts,
d’actuar de manera indecisa davant els obstacles sorgits al
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llarg del recorregut previst, en la primera prova, a salvar-
los tots amb destresa en la segona, tot aconseguint com a
premi en cada un dels obstacles salvats el trosset del sucu-
lent formatge que feia d’esquer. L’encefalograma havia
estat contundent en indicar un cent per cent en l’aug-
ment de l’activitat cerebral del múrid.

En una altra taula del laboratori, els diferents aparells
informàtics continuaven deixant anar el suau brunzir dels
ventiladors que els refrigeraven. La pantalla de l’ordina-
dor, de grans dimensions, pampalluguejava. Sobre ella, hi
havia tornat a aparéixer “Opening brain”, el nom del pro-
grama que Pierre havia creat amb cura i havia fet possible
el primer bon resultat que, treballosament, havien elabo-
rat i experimentat conjuntament al llarg de set anys inter-
minables.

—Per fi, doctor Peppin, hem aconseguit solucionar
tant els aspectes informàtics com els tècnics amb un resul-
tat òptim! Aquest projecte farà canviar la Història! –va
exclamar el doctor Onasaki, racalcant la paraula història,
que ell va considerar que s’havia d’escriure en majúscula.

Pierre va esbossar un somriure de felicitat. Va recordar
com, en més d’una ocasió, desmoralitzats davant els rep-
tes aparentment insalvables que anaven sorgint, tant
informàtics com tècnics, van estar a punt d’abandonar el
projecte. Però, només el seu ambiciós propòsit els anima-
va a continuar-lo davant qualsevol avenç que aconse-
guien, per petit que fóra.

—Hem aconseguit la primera baula que encadenarà tot
un futur que encara no podem ni sospitar –va respondre
Pierre.

Feia set anys que el doctor Osato Onasaki i ell s’havien
conegut en una de les trobades congressuals sobre noves
tecnologies, realitzada a París. Van intercanviar coneixe-
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ments, anhels, ambicions, preocupacions… Pierre li va
confessar al doctor Onasaki que treballava en la creació
d’un programa que poguera captar les ones cerebrals i
enregistrar-les al disc rígid. “Són els primers rudiments
que han d’anar acompanyats dels aparells adients”, li va
confessar. En els ulls de Pierre brillava l’anhel d’aconse-
guir algun dia, no molt llunyà, tan gran fita. “És un pro-
jecte ben il·lusionant!”, va exclamar el doctor Onasaki,
que no desitjava altra cosa que poder tenir accés a la in-
formació que guardaven les neurones i poder interferir en
elles. Després de contrastar els coneixements que cada un
d’ells hi podia aportar, va sorgir l’embrió d’un projecte
arriscat i imaginatiu que anaren madurant a través de l’in-
tercanvi epistolar. Dos anys més tard, en el congrés cele-
brat a Lió, amb el programa més avançat, van decidir
assumir-ne el repte. Un projecte en què els aspectes infor-
màtics i tècnics no era el que més els va preocupar, sinó
les diferents conseqüències que se’n podrien derivar, tant
les socials com les personals, les ètiques, les legals… Però
aquests reptes, alguns d’insòlits, van ser els que els va ani-
mar a assumir-lo. Tots dos, encara joves, emprenedors i
plens de curiositat, desitjaven anar més enllà en cada un
dels aspectes professionals. Si el projecte reeixia, la desco-
berta impactaria el món sencer. 

Un projecte, havia advertit el doctor Onasaki a Pierre,
que, tant pels obstacles tècnics i informàtics que havien
de salvar com per les implicacions ètiques i legals, l’hau-
rien de dur a terme en el major dels secrets.

—Ja hi havia pensat –va acceptar Pierre, enigmàtic. 
El doctor Onasaki, de quaranta-dos anys, de mitjana

alçada, casat, contràriament a Pierre, de quaranta, solter,
alt, ros, i fornit, va decidir traslladar-se des de Tòkio a
París.



10

Després que va entrar a treballar com a neuròleg en
una important clínica, els dos socis van llogar la planta
baixa als afores de la ciutat. Hi van instal·lar el laboratori.
En un principi, van provar d’alternar l’activitat professio-
nal, als matins, amb la nova investigació, a les vesprades.
Tres anys més tard, en aconseguir els primers avenços es-
perançadors, van decidir abandonar el treball professional
i dedicar totes les hores del dia al projecte que els treia el
son. Hi van invertir els seus estalvis, esperançats en una
propera i imminent rendibilitat.

Després de llargs anys d’investigació, van aconseguir
abocar completament i neta al disc rígid de l’ordinador,
per primera vegada al món, la informació enregistrada al
cervell d’una rata ensinistrada i, des d’aquest, transferir-la
al cervell d’una altra rata verge. I aquesta segona rata va
assimilar les experiències de la primera. Havia deixat de
ser ella mateixa!

El doctor Onasaki es va acostar al frigorífic, en va trau-
re una ampolla de xampany, va agafar dos gots de plàstic
que hi havia en un dels armaris de paret, i hi va abocar el
daurat líquid. Li’n va oferir un a Pierre i va dir:

—Brindem!
Van alçar els gots, els van fer xocar entre ells, tot i que

el seu so va ser apagat, sec, i van beure. Es van mirar inte-
rrogativament, perquè sabien que, una vegada havien
aconseguit fer realitat el tan desitjat projecte entre ani-
mals, era hora d’enfrontar-se a l’autèntica raó del seu pro-
jecte: fer-lo possible entre persones.

Perquè, si s’havia transferit la informació del cervell
d’una rata a una altra, després de l’abocament al disc rí-
gid, també ho devia ser de qualsevol altre cervell a un ter-
cer…, i, naturalment, del cervell d’un animal al d’un hu-
mà, o viceversa. I la transferència entre humans. El repte
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que havien assumit feia set anys era d’una gran trans-
cendència i complexitat. El seu descobriment, usat inade-
quadament, de manera perversa, podria causar autèntics
estralls. 

—Ara que hem aconseguit el nostre propòsit, em sent
aclaparat –va murmurar el doctor Onasaki.

—Què vol dir?
—Per tota la gamma de possibilitats, algunes bones i

d’altres dolentes, que se’ns obrin… Ja m’entén… Si el féi-
em públic, moltes d’elles xocarien amb la moral establerta.

—Per exemple?…
—Si s’abocava la informació d’un animal a una perso-

na o a l’inrevés…
Pierre va arrufar la cara. Va beure un glop de xampany

i va dir:
—Sí, ja l’hem comentada alguna vegada, aquesta pos-

sibilitat… I d’altres que no podem ni entreveure… Però la
feina de l’investigador és obrir camins. Després ha de ser
la societat la que els vulga seguir o no… –va dubtar en
veure el semblant del seu soci i va preguntar–: Potser
dubta que hàgem de continuar la nostra investigació? 

—Mai! –va exclamar el doctor Onasaki.
Pierre es va tranquil·litzar.
—De tota manera, com ens ho farem per a experi-

mentar amb persones? No podem demanar a ningú que
s’oferisca com a voluntari… Ni pagant-li una bona suma
de diners… –va afegir el doctor Onasaki.

—Jo m’hi puc oferir, una vegada hàgem comprovat
que aquest resultat d’avui es pot repetir amb èxit… No
tinc cap responsabilitat, ja que sóc solter.

El doctor Onasaki el va mirar sorprés. En un acte de ge-
nerositat extrema, Pierre estava disposat a arriscar-se a fi
de comprovar amb ell mateix les possibilitats del desco-



briment. El doctor Onasaki sabia que, com a amic, s’hi
hauria d’oposar, per les incògnites que calia acabar de re-
soldre. Però com a científic, no podia desaprofitar l’oferi-
ment del seu soci. 

—Farem proves exhaustives abans que accepte el seu
oferiment voluntari… –va dir.

—És de veres que, si algun dia fem públic el nostre des-
cobriment, la pressió que haurem de suportar serà terri-
ble, tant si es miren les seues possibilitats positives com
les negatives.

—Espere que siguen les positives les que òbriguen pas
a la nostra descoberta –va desitjar Pierre.

Aquest li havia explicat al doctor Onasaki en un gran
nombre d’ocasions que la descoberta podria tenir tan
gran transcendència en molts camps, com en el tracta-
ment de les neuropaties, que eren incapaços de preveure-
la: prevenció i tractament de malalties degeneratives,
tractament de depressions, extracció de part de la infor-
mació neuronal, transferència d’informació positiva,
canvi de personalitat…

—Com a científics ens pertoca arribar al fons de la
qüestió per saber fins on podem arriscar-nos, quins bene-
ficis o perills comporta… Si algun dia decidim fer pública
la nostra descoberta, o una part, la seua utilització, bona
o dolenta, ja no dependrà de nosaltres. Pense vosté en
totes les descobertes produïdes al món, que en el seu mo-
ment van alçar una terrible polèmica i que han estat re-
butjades o s’han consolidat al llarg del temps. En la bom-
ba atòmica, concretament. Va ser responsabilitat d’Albert
Einstein, amb la seua fórmula sobre l’energia, que Oppen-
heimer la fabricara i que els nord-americans la feren ser-
vir per a devastar dues ciutats del seu país i acabar amb la
Segona Guerra Mundial?
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—Doncs continuem, talment com ens hem proposat
des d’un primer moment –assegurà el doctor Onasaki–.
Fem proves exhaustives. Quan el sistema d’abocament del
cervell al disc rígid i de transferència d’aquest a un nou
cervell siguen segurs, el sotmetré a l’experimentació… Si
tot va bé –va dir amb un to esperançat–, hauré de decidir-
me a experimentar en mi…

—En vosté? –va preguntar Pierre.
—Si vosté s’ha oferit tan desinteressadament a sotme-

tre’s a un dels experiments, per què no puc fer jo el ma-
teix? 

—Però vosté és casat i té dona i tres fills… –li va recor-
dar–. Si no dóna el resultat esperat…

—Si jo no confie en el nostre projecte, qui hi confiarà?
–el va tallar i tranquil·litzar el doctor Onasaki.

Pierre se’l va quedar mirant. Havien d’arribar al límit:
experimentar en el seu propi cervell les vivències d’un
animal o d’una altra persona. Experimentar com reaccio-
naria una tercera persona si ells li transferien les seues
dades personals

Tot un repte. Un risc de conseqüències imprevisibles.
Però mentre les rates els miraven amb els seus ullets i mo-
vien constantment el musell, ells estaven decidits a ser els
primers a córrer aquest risc i a enfrontar-se amb les seues
conseqüències.

—Crec que haurem de començar –va indicar al doctor
Onasaki.




