
EL TAKIFOTÓ FONO DE XAVIER ALEMANY: UNA
ESTAMPA VISIONÀRIA DE LA TELEVISIÓ

JOAN MANUEL T R ESS ERRAS I GAJU

Entre les pàgines de l'Almanac de L'Esquella de/a Torratxa per a
l'any 1911, hi reposa la que deu ser aquestes coses sempre costen
de certificar i han de mantenir-se en permanent provisionalitat una de
les més reculades descripcions de la televisió. Sobretot, una de les
més reculades formulades des deis medis culturals catalans i mit-
jançant una publicació catalana. Em refereixo a l'explicació d'un
estrafolari però interessantíssim aparell anomenat takifotó fono, con-
cebut per la imaginació ¡les intuïcions de Xavier Alemany.

La pega periodístico -literària d'Alemany en aquest Almanac de
1911 porta per títol «Visió de la ciutat futura» i assaja —es tracta, si
és que un ~ere determinat li pot ser aplicat, d'un assaig
d'anticipació— una projecció visionària de Barcelona pels volts de
l'any 2000. Acompanyen el text, de poc més de dues mil paraules, uns
dibuixos de Picarol (pseudònim habitual del gran illustrador Josep
Costa), que arrodoneixen una intenció general de caràcter humorístic
i aguditzen la impressió d'anacronisme que les quatre pàgines pro-
dueixen de la talaia « Barcelona-92» estant.

L'esgarriada prospectiva es redactada en primera persona i pren com
a fonament una «meravellosa droga del segle xx», una «suprema
conquesta de la química farmacològica»: el morfeol [Morfeu, divinitat
grega del somni, fill d'Hipnos, apareix en forma humana als adormits].

Aclaparat pel efectes del morfeol, l'autor es veu transportat a
veure la «Ciutat nova», la «Ciutat del present»:

La immensa Barcino s'explana y aixampla en proporcions fora mida. Ja
no són el Llobregat y el Besòs les fites posades a tan superba creixensa.
Saltant per damunt dels rius s'extén per la Costa desde Mongat a Garraf
y són Ilurs barriades extremes Montcada, Rubí, Vallcarca y Olesa de
Bonesvalls [...] Y nos veu cap xemeneia, ni cap campanar: pals y
antenes y construccions metäliques atrevides per tot arreu.
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Amb aquesta arrencada, l'autor repassa aspectes diversos de la
vida ciutadana que aquí no poden ser tractats, però que constitueixen
un material valuosíssim sobre les obsessions temàtiques de les
persones mitjanament illustrades del començament del segle: milita-
risme, govern, treball, demografia, massificació (proposta del «ta-
tuatge obligatori»), ensenyament, llengua universal («Paulalio»),
igualitarisme, seguretat social..., la mort («No hi ha misses, ni
funerals, ni manifestacions de dol, ni seguicis fúnebres»).

Particularment interessant resulta l'apartat dedicat a indicar els
«avensos de la ciència»: aprofitament energètic del mar i del vent,
energia solar, acumuladors, ús generalitzat del paper, motxilles
voladores, control de la pluja..., fins les innovacions en comunicació.

Un cert interès tenen algunes formes de creació de noms nous per
als objectes que es descriuen, amb la referència constant a radicals
grecs i Ilatins, com el graf-fontak (la máquina que escriu al dictat) o
bé el mateix takifotó fono.

Centrem-nos en aquesta específica creació. Què és el takifotófo-
no? Em penso que la transcripció de la descripció d'Alemany estalvia
comentaris:

El Centre informatiu urbà comunica a les cases els principals succe-
ssos ¿De quin modo? De manera prodigiosa.

Cada pis o habitació té un takifotófono, una pantalla de cinematògraf
que funciona al voltar una clau. Mitjansant una corrent flufdica
apareixen a la tela, en escena viva, els fets culminants del dia,
mentres una bocina va explicant la relació dels mateixos. Aixfs un
hom se n'antera, fins bo i dinant si vol, com si ho hagués presenciat
al mitg del carrer.

Per a lograr tal objecte, al Centre informatiu urbà compta amb milers
de maquinetes receptores instalades per plasses i passeigs, jardins
i vies públiques, fixades en totes direccions. Al rebre's la comunicació
iluminosa la Central selecciona. Els mils i mils fets insubstancials
que's registran són retirats. En cambi els que tenen interés públic els
aprofita, posant les pel . lfcules impresionades en comunicació amb
les pantalles o receptors domèstics.

La volada general —mai més ben dit— d'Alemany, la seva perspi-
càcia, em sembla de tanta consistència com la de	 del gran
experiment (reportatges de l'any 2000), d'Onofre Parés, principal
mostra catalana de ficció científica dels anys vint. Allá les descrip-
cions de les novetats en comunicació comptaven amb els avenços
difosos per la Gran Guerra, i són, és clar, molt més afinats. Però, de
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fet, potser valdria la pena de comparar les imatges i l'estii de l'un i
l'altre (Alemany i Parés)..., i procurar descobrir no només els prece-
dents i els models indígenes de Parés, sine, potser alguna clau
d'accés a la seva veritable personalitat.

Pel que fa a la personalitat d'Alemany, poc coneguda però menys
misteriosa, sabem que era un habitual del cercle de L'Esquella de la
Torratxa i de La Campana de Gracia. La presència a L'Esquella fou
habitual al començament del segle i continuà força temps. Pel que fa
a La Campana, la seva presència habitual sembla anterior. Ho
certifica la mateixa publicació en el seu famós número 2000 (7 de
setembre de 1907), on, repassant autors que hi han corlaborat, es
refereix a les contribucions de Xavier Alemany des del 1890. També
s'esmenta Alemany explícitament per la seva corlaboració especial
en el número extraordinari del 13 de juliol de 1895.

Pena qüestió, penso, de procurar saber-ne alguna cosa més.
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El moled, la maravellosa droga del segle is, la
itiprema conqueata de la quimba farmacolbgica, rema-
aya llore afectes. Jorn deixondava suaument; de mica

'ca aentia el retorn de la vida. ¿Aont era? ¿Aont

ne cobaya? No no aabia. ¿Quant havia durat el meu

,On? Ho ignorava enaempe. Sola feia esment de que al
:0118 de mon cervell s'aclarien lee potencies y ala sentita,

:om retorna a la Hura el viatger d'un tren que ix en ple

mejora de lee foiquedata d'una foradada.

Dret a mon costal un vell de cara afable y sanitosa,

.le barba y caballa blanca abundosa', ab atent eaguard

átava mon rastra.
—Tre hopee olio mero ton desvetllament—dirrue.

Tot segun. fregantmele poleas ab una eaponjeta
mullada en deaconeguda y flairosa menda, revifà mon
ear, y agetfantrot pel braa va enduraeme'n d'aquella
cambra, aont anys y mes uva pase ensopit y cense

coneixementa el tempa.
se.

He vist la Ciutat nova, la Ciutat del present, la ni
remotament somniada en abres jorns Clotat del pervindre.

La immenaa Barcino s'explana y ailaropla en pro-
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porciona ¡Ora de mida. Ja no sen el Llobregat y el Besäe
lee fitee polladas a tan auperba oreizensa. Saltant per
damunt dele rius e'exten per la Cena desde Mongat a
Garraf y eón llore barriades extremes Moncada, Rubi,
VaUcarca y Olesa de Boneevalle, Y entre caseriue y edi-
ficio publica verdegen paree y hoscos y jardine y prate.
Y nos ven cap xemeneia, ni cap campanar: pala y en-
tense y conetrucciona meteliques atrevides per tot erren,
Y a dreta y a eaquerra, fine a l'horitzó, tuberies extra
nyes, zarzas ¡antitanque@ de fil-ferros, agulles coloesala
enlairades. Y encara Mil amunt, un volejar perpetuu
de recadera y Remanente, proveite de lee eevee aletee
individuals, venint y marxant com un mosquer mona.
cruda o un vol de rata penate divagant per l'espai inter-
minable.

*4*

Tot ea nou: inetitucione, governs, costume, eta El
amiti direetiu internacional ha suprimit les guerree.
No existeixen exercits: ni militarieme, ni antimilitarisme.
El Cenia direetiu internacional ha auprimit d'una plo.
macla el Cel, l'Infern y el Purgatori. No hi ha, dones,
maltee ni religions. No existeixen clerical& ni anticleri-
cal.. Ningó poma en morir; tothom angla viure. Això
ea la Ciutat nova: l'imperi de la Vida.

En tallare espaiosoa, dotata de tot confort, sane, ale-
gres, ele treballadore fan llore qnefere. Labora'l poble:
l'amo ea la Ciutat. Ele veina nene distinció cada joro
fan la aova tasca: duce horca d'ocupació que la moderna
maquinaria ha convertit en distraoaió agradosa,. aenzilla
y Heu.

Les ,coetume d'avui eón ben diferentes de lee d'altre
tempe.

El recent nateut, abetos del tercer dia ea conduit a
Oftaina demogràfica del Districte. Se l'inscriu, anotant

totes les condicione personale: mida, pee, constitució,
anomalie, o senyee caractertatiquee y fotografia; una ve-

riteble y completa fitza antropometrica.Deeprds, en lloc de
batejarlo, pasea a la Seeei6 de tatuatge. A I' eaquena le li
tatúen ele cognoms, patern y matern, la data del isaixe-
tuent y el nombre d'ordre: una especie de segell de co.
rreua de caracter indeleble. Sobre d'aizto tingueren lloo
aeries, !largues y embrolladas discuitione, roes al cap y
a la fi's reeolgud 1 tatuatge obligatori, en Ad a que l' boina
honrat ni pot ni den desmentir jemai la cava personalitat,
y menos en una Societat perfecta; y d'altra banda, gen
molla ele beneficia que 'I Cona* pot reportarne y escame
els perjudiaie que pot produir a l'individuu.

Ele val: primera die. de la vidas dediquen a inocu-
lacions preventiva.: vacuna de la verola, del garrotillo,
del tifus, del earampid, de la tuberculoeie, etc., y queda
l'infant a cobert de qualsevulga malaltia infecciosa.

Fine ale vuit anys, vida vegetativa. Dele vuit ale dotze
oomensa l'inetrucció: una inetrucció concentrada, imenellla
y divertida. Lee aules eón a l'aire Ilinre y en ple jardi,
a l'ombra de frondosas arbredes.

Allí ieneenya desde petit a parlar el -PaulaZio, llengua
internacional Inés fach l que'l nostre Esperanto, que es tot
lo que's pot dir.

La csligrafia es elemental: ara s'escriu ab el grqfjorg
-tak, una maquineta que no fa mea bulto que un joo de

cartea o una petaca. L'Inatrument ea perfeccionat: per
una banda hi ha un punzó que escriu y per l'alta e'en-
raona. La paraula parlada queda immediatament escrita
en virtut de la vibració especial de cada lletra. Tot paper
aizie manuscrit, poeat desprea damunt d'altre aparatet
dit el parlador, ea liegit en ven alta per la maquineta
ab mea claretat que'la entice corroo, fonografice.

Als divuit anys tothorn va al sevei obligatori; no al
cerval militar, entenga's be: al Aervel comunal. Un any
al aervei de la ciutat, un any al aervei de la comarca y
dos anye al eervei internacional.

El servei ea mixte: intelectual y Cateallie. Cerval y
Lomee se posen a contribució, aernpre din' d'un bon re-
gim higienio. Más que una anega ea un Sport que dura
viere anye, en plena confraternitat juvenil. El eervei
comarcal fa que'a conegui la regid propia, y linterna.
cincel dona llua a adquirir grane coneixements, gosar da
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zona viatgee y eetablir un tracte constant, recíproc
amistes que ',segura la fraternitat universal, en rae, a
que tothom eetima lo que coneix, y lee relacione d'ami,•
iat y fina d'amor eón freqüenti y ben-congervadee.

No hi ha matrimonia, però el reconeixement obliga•
;mi dele filie per part dele parea. En cae de chalote, la
mere elegeix. Com Metas menté a tothorn y no hi han

cianea «dale, la mar. no e interes en atribuir la pa.
iernitat a un rio, Y l'elegit tampoc té gaire empenyo en
negarho, puig al fill no té altra obligació que doneril el
congnom.

(luan un se mor se auprimeix l'enterrament. O len
cendra al forn crematori, o' , porta al diposit theol.

vent, una mena de eafreig gran ple decide que in poca
eetona deixaten el cadavre com un bolado en un yac

—ut. No hi ha ruinas ni funeral., ni manifeetacione
de uel, ni eegnicie ftinebree: ele &mies y coneguta envien
targetes de peea'm a la familia del difunt, y pron.

***

Ele aveneoe de la ciencia hau deeterrat de He comú
ei carbol, de pedra y al gae pobre com a forme monina y
productorea de llum. Peral. motora Waprofiten lee forme

del mar y lee del vent. L'iluminaoid'a fa per la llurn
eolar: de dia a'amagatzerna la llum que can dansunt de
la terra, y, coca qui recull laigua en una cutara, ele

de lee cases mitjaneant una conducció molt ben encen-
tada.

L'aigua y I' electricitat temen grane aplicacione en
medecina, millar dit, pera l'higiene ptiblica y prinda.
S'han suprimit ele remei, d'altree teinps: re. de drogues,
extractes, tintures, alcaloide, ni demée potingue,. Quasi
en desde ele xerigott animale, ela lograt ab conreue de-
ticadiseime que la uva tinga especiale propietate, tornant
microbioidee lee plantee. Y tuerces a tan hermon tre-
balla, certee Imites y verdurea eón preuate remeie pera
prevenir y fine curar determinadee malaltiet.

Cada quartel de la població oompta ab un vieurador
higienista ab mea peden quite governadors dele noten
tempe.

Lleneole, camine, eatovallee, en fi, tota la roba blanca
que conetituia el perament d'una ca ga, ara te de paper.
Un cop utilieada una pana, 'e llenita y's crema. Una (li-
breta molt bufong do papar de seda serveixen de moca.
dors. Ele falle unte pel cerrar eón reoullite en diposita
eep eciale,

Lee vies públiques y ele paeseige eón neta cota una
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plata. Com no bi corren lee cabree de la 'Jet. ni gOeeoß,

ni cavalleries, perquele veiculs van moguts pel radium,
no te res d'extrany.

No hi han ruines particular' y no hi han escombra-
das. Les ruines oomunala aerveixen ele menjars reme•
tenlos el bono o butlletí oorreaponent. La distribució de
rneujare se fa ab &inopia. Per una especie de xemeneia
ab ascensor bailen lea viandas y s'hi pugen ele plata
vuids, que eón recullits en la mateixa forma.

sea

La maquinaria arriba a l'extrem Inés inverossimil.
Ele automovils, lea mitquinea descriure y de calcular y

les auperbet locomotores del nutre temps eón joguines
de canalla en comparansa de les d'avui.

Ja wi he parlat de les aletea individuals. Sen una
maravella: una especie de inotxilla ab motor de radium,
ta diles ale" que penjen al costat com dos paraignes ple.
gata. Un late pera 'aura y un altre pera apoiarhi ele

peue, ajuntats atan una escala de corda, completen rapa•
ratet, que no pesa pire mes de dos kilos. Penjada la mot•

ulla a lee espatlles, se fa manar la maquina, l'extenen

les alee y l'hozar) yola com una rata pinyada.

Hi han maquines pera exteriorisar lee idees. El di.
buixant, l'eaculptor o el novelista, ab la maquineta apli-
cada al front, impresiona una placa, ont queda fotogra•
fiat el dibuix, reacultura o l'enana que imagina el seu
cervell.

Damunt dele campe plou, neva, fa boira o llu el sol a

voluntat de l'agricultor. Res de rogativas ad petendam

pluviam ¿Hi ha sequedat? Surt la maquina de fer rui•

xata. ,8•11 presenta un temporal? Rea de toca de bon
temps. Vinga la maquina d'aaserenar, un veritable bufa-

núvols que deixal firmament mes polit que un miran.
Un ilibre com un missal podria eacriure'e de volar

explicar una sola part de lo que porto vist,

*MI

No hi ha prempsa diaria. Ab el triomf de la Justicia
y de la Fraternitat nos parla de politice. El Centre infor-
matiu urbd comunica a lea cases ele principals auccesaos.

JI:Ie quin modo? De manera prodigiosa.
Cada pis o habitació te un takif oteorio, una pantalla

de cinernatograf que funciona al voltar una clau. Mitjan.
sant una corrent tedien apareixen a la tela, en escena
viva, els feta culminante del dia, mentres una bocina va

explicant la relació dele mateixos. Jala un hom se n'en-
tara, fina boi dinant si vol, com ei ho latiguee presenciat
al mitg del curar.

Pera lograr tal objecte, el Centre informatiu urbd
compta ab salero de maquinetes receptores Metaladas
per plassea y passeigs, jardins y vier pribliquee, Lindes
en totes direccione. Al rebre's la comunicadió luminosa
la Central selecciona. Ele milis y mili jets ineubstanciala

que's registren son retirats. En oambi ala que tenen inte-
rès public ele aprofita, poestnt lea película& impresio.
nades en comunicaci6 ab lee pantallas o receptora do-
meatica.

cae

Ajada l'he vista jo la Ciutat futura. Incomparable-
ment hermosa, quasi perfectament sana, en pie bellugeig
de progre:e, en plena fruició de Vida, y no he pogut

de menys que dirigirme al meu vell aoompanyant, al qui
va deixondarme de la secular catalepsia, y dichi entu-

aiaamat:
— Ditsosos de vosaltres que heu assolit tan alt grau

devane y de millora. i Vosaltres ei que podeu ben gaudir

y vanagloriarvos desear felissoa I—
El bon avrro dirig1 un euau cop d'ull amarat de fon-

da tristes*. y per sos llavis traspui una sola paraula de
dubte crudel y desesperador:

—¿l'aleto*?

( Iluetraclane te PLcarol.)

	 XAVCCA ALEMANY
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