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La connexió amb la Terra feia temps que s’havia perdut. 
Però les colònies no deixen de ser mai colònies si no és 
que s’escindeixen de la pàtria mare. Feia anys que des 
de  l’estació  espacial  els  colons  llançaven  bombes  de 
manufactura pròpia, sense rebre cap resposta a canvi. Al 
principi sí que en rebien. Eren contestats amb míssils. El 
que no sabien del  cert  era  que els  colons treballaven 
molt bé sota pressió, i sense gravetat.
L’estació Damocles  havia  començat  essent  una  base 
científica i, a mesura que va anar expandint-se, es va fer 
més forta i segura. El pas del temps només va fer que 
consolidar aquell lloc com a una nació única i totalitària. 
Però tot té el seu preu i com que una colònia no deixa 
pas  de  ser-ho  fins  que  se  li  reconeix  l’autonomia, 
aquesta va tenir greus enfrontaments amb la terra mare. 
El primer líder, Don l’explorador, va potenciar la indústria 
armamentística de l’espai. Des d’allà dalt, la perspectiva 
del planeta era grandiosa, i només tenia en ment un únic 
objectiu:  experimentar  amb  armes  químiques. 
Malauradament,  les  matèries  primeres  aviat  van  anar 
exhaurint-se.  El  seu  successor,  Ford  l’afortunat,  va 
potenciar  la  investigació  genètica.  Tenia  una  altra 
perspectiva d’aquest greu problema. La seva solució, si 
més  no,  era  menys  costosa.  Consistia  a  recollir  unes 
quants  bacteris  i  virus  senzills  que  podien  trobar  en 
qualsevol intestí de la seva gent, i els va anar modificant 
fins que es van tornar agressius i corrosius fins a punts 
insospitats. Els bacteris assassines es cruspien tot el que 
trobaven al  seu abast,  i  ho  sintetitzaven en un residu 
translúcid i en un gas més dens que l’atmosfera. Quan 
els bacteris van ser incontenibles fins al punt que ja es 
menjaven el seu propi recipient de seguretat, que era el 
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que les preservava del món exterior, les van llançar a la 
atmosfera de la Terra, sense cap mena de remordiment. 
Des d’aquell dia, ja no van rebre cap resposta de ningú, 
mai més. Ni més contraatacs, ni més radiofreqüències... 
Res  de  res.  Tot  i  així,  ells  seguien  atacant  amb  més 
bombes.
I  el temps va anar passant.
L’objectiu  havia  canviat.  Ara  l’expansió  del  nou país  i, 
més  tard,  del  nou  continent  de  l’espai  era  primordial, 
però van haver de necessitar més matèries primeres que 
no  trobaven  en  l’asteroide  que  havien  adoptat  en  els 
seus  inicis.  Aquell  tros  de  pedra  capturat  al  vol  havia 
estat un regal dels déus. L’havien excavat, fusionat amb 
l’estació espacial i inclús colonitzat. Al cap d’un temps, ja 
no hi havia distinció amb la nau primogènita que un cop 
va ser posada en òrbita al voltant de la Terra. El Gegant 
Formós, tal  i  com la roca va ser batejada, i  el  satèl·lit 
eren un tot indissoluble. 
La gravetat d’aquell país espacial no era la mateixa que 
la de la Terra, i per un ésser pensat per ser terrestre, allò 
era un inconvenient. El cos humà requeria un temps llarg 
d’adaptació  a  les  baixes  gravetats.  Un  temps  que  no 
tenien, ja que les malalties òssies i circulatòries sorgien 
com a bolets. Al final, va ser més fàcil adaptar la seva llar 
que  ajudar-se  a  si  mateixos  amb  modificacions 
genètiques. A mesura que l’estructura s’anava fent més 
grossa, van anar-li aplicant una velocitat de rotació més 
elevada per guanyar gravetat.
Quan  la  Terra  va  deixar-los  en  pau,  o  bé  perquè  ja 
estaven  moribunds,  o  bé  perquè  aquella  colla  de 
terrestres estaven ja tots morts, van sorgir nous corrents 
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ideològics.  Els  qui  potenciaven  engrandir-se  just  on 
estaven, però amb la recerca de nous materials a la vella 
terra -això requeria un pressupost alt per adaptar vestits i 
maquinària  bèl·lica  especial-,  i  els  qui,  amb  un 
pressupost encara més alt, apostaven per nous motors 
per desplaçar el continent de metall i pedra cap a l’òrbita 
del  cinturó  d’asteroides.  Allí  es  podrien  expandir,  tot 
arreplegant  els  asteroides,  i  arribar  a  construir  un nou 
planeta,  si  fes  falta.  Algunes  teories  deien  que  aquell 
cinturó d’asteroides havia estat  antigament un planeta. 
Ara el podrien reconstruir. Fer una llar grandiosa i, des 
d’allà, expandir-se i anar assimilant tot el que trobessin. 
El  segon corrent  ideològic  és el  que va  arrelar  en les 
ments de Damocles.  La idea era ambiciosa, bona, molt 
bona, i, per sobre de tot, humana. 
No interessava estar a prop d’un planeta per agafar-ne 
els seus materials, ni de les seves llunes, ja que extreure 
material  d’un  objecte  amb  tanta  força  gravitacional, 
suposava un cost inassolible per l’estació Damocles. La 
idea era... marxar, allunyar-se’n. Malgrat tot, van enviar 
una expedició a la Terra per veure l’estat  amb el  qual 
havia quedat, tot i ser un tema tabú per aquella època.
L’atmosfera havia canviat. Els bacteris havien extingit tot 
rastre de vida. Quan aquells microbis van ser llançats, a 
la Terra hi havia altres bacteris i altres competidors. La 
lluita va ser terrible.  Mentre tot  s’anava podrint,  anava 
plovent  i,  en  aquell  caldo  putrefacte,  evolucionaven 
molècules noves i agressives. 
En el  planeta  feia  una calor  sufocant,  i  la  pluja  queia 
insistentment...,  tot  el  dia.  El  cel  estava  ennuvolat  i 
aquelles coses enganxifoses ho cobrien tot. Era com un 
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malson. 
No hi havia rastres d’edificis, ni de cúpules, ni de plantes 
ni de res de res. Els humans terrestres s’havien extingit. 
Aquell era un gran dia per l’estació Damocles. 
Quan l’expedició va tornar al continent espacial, ho van 
celebrar, i de quina manera! Els omplia una gran joia. Ara 
ells eren la nova raça, i  amb poc temps dominarien el 
sistema solar. S’aixecarien en un nou imperi.
Van passar un parell d’anys des d’aquella última visita a 
la Terra, i en aquell interval de temps, es van acabar de 
construir  el  que més necessitaven:  els  motors,  motors 
nous.  El  gran  dia  havia  arribat.  Els  connectarien  just 
quan la lluna terrestre estigués a prop per poder agafar 
un  impuls  òptim,  com  una  catapulta,  i  desplaçar-se 
ràpidament cap al cinturó d’asteroides.
Els  comandants  estaven  feliços  i  van  desatendre,  per 
uns moments, els seus llocs de comandament.
Quan  Damocles,  de  100  quilòmetres  de  diàmetre,  va 
passar just per la cara oculta de la lluna, la sorpresa va 
ser  majúscula.  La  gent  es  va  quedar  astorada,  els 
comandants,  tots...  Allà  rere,  una  llum  brillant  els 
enlluernà com si sorgís d’un potent sol. 
Com els  hi podia haver passat per alt? Tants anys, tant 
de temps... Els terrestres havien colonitzat la lluna, i molt 
efectivament pel que es veia. De la mateixa manera que 
ells havien colonitzat el gran asteroide i l’havien foradat 
amb conductes,  els de la Terra també ho havien fet,  i  
molt millor que ells. Poc a poc, amb tecnologia reflectant, 
havien enviat naus a la lluna, l’havien furgada i l’havien 
colonitzada.
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No  s’esperaven  un  esdeveniment  així.  Allò  era  un 
contratemps, un entrebanc per les seves aspiracions de 
ser l’única raça viva i existent. No els va donar temps de 
veure’ls a venir. Quan els terrestres els van tenir a tir, al 
seu punt de mira, no dubtaren ni uns segons a disparar 
la nova arma que, pacientment, havien construït durant 
tots aquells anys. Havien esperat massa temps. Havien 
patit tant!
Amb un gran esclat, van destruir Damocles...
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