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David  s’aixecà  sobresaltat  pel  despertador  d’abord.  Les 
llums  de  la  seva  habitació  s’encengueren  al  uníson 
mentre ell encara es recuperava de l’ensurt. Notà als pocs 
instants  que  el  cansament  encara  li  passava  factura. 
S’endugué la mà al front i amb els dits s’eixugà els ulls 
amb l’esperança d’endur-se la son amb les lleganyes. Es 
calçà les sabatilles i amb gran peresa es va aixecar del llit. 
“Fins a quina hora vaig estar treballant ahir a la nit?” Es 
preguntà.  Ja  feia  molt  de  temps  que  en  David  havia 
perdut la costum de portar un horari regular en les seves 
activitats. L’eterna sensació de nocturnitat feia que l'anar 
a dormir es demorés amb l’excusa de que mai hi hauria 
una llum d’un sol que no el deixés dormir. L’espai no era 
un  lloc  on  es  pogués  portar  la  rutina  diària  fàcilment. 
Mentre es dirigia al bany contigu, l’alarma s’aturà gràcies 
al  detector  de  moviment  de  l’habitació,  i  a  través  dels 
altaveus, l’ordinador d’abord, en Wheatley, es dirigí amb 
molta correcció:

—Bon dia David. Són les dotze hores del dia vint-i-dos, 
del mes de novembre de l’any dos mil setanta dos, segons 
l’horari  terrestre  de  la  franja  d’origen.  Avui  no  has 
abonyegat el sostre del teu habitacle amb el cap al llevar-
te. No obstant, t’informo que has arrancat sense adonar-
te’n  les  fotografies  penjades.  Si  la  melodia  del 
despertador  ara  et  resulta  molesta,  es  obligació  meva 
informar-te  del  seu  possible  canvi.  Procedeixo  amb  el 
menú d’esmorzar establert? Requereix confirmació.

—Sí Wheatley, procedeix i canvia també el despertador. 
Fica la Primavera de Vivaldi, almenys no hem posarà de 
mala llet.

—Rebut.  L’esmorzar  estarà  llest  en  deu  minuts  al 
menjador.
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—Gràcies Wheatley.

En David es dutxà en un tres i no res, gràcies al sistema 
automàtic  que  regula  la  pressió  de  l’aigua  i  la  seva 
temperatura,  netejant  a  l’usuari  com  si  estigués  en  un 
dels  vells  túnels  de  rentat  de  cotxes.  Les  tovalloles  no 
eren  necessàries  amb  els  secadors  incorporats,  que 
aprofitaven les corrents d’aire generades pel sistema de 
ventilació  de  la  nau.  Tot  seguit,  es  vestí  amb la  cura  i 
pulcritud acostumades la seva roba de feina: el mono de 
treball  blaumarí  amb  el  pegat  de  la  ESA,  les  botes 
reforçades amb soles magnètiques per a casos de gravetat 
zero i la consola de monitorització de la nau, estri similar 
a  un  rellotge  que  li  permetia  visualitzar  amb  poques 
polsades en la seva pantalla tàctil,  l’estat de la nau, els 
paràmetres  del  viatge  i  establir  la  inestimable 
comunicació  amb  Wheatley.  Un  cop  llest,  es  mirà  al 
mirall una vegada més, aquest cop sense pressa i amb un 
posat seriós, quasi preocupat alhora. Sabia perfectament 
el que havia de fer avui, molt al seu pesar. I ho faria. Li 
devia.

En David arribà just a temps per a l’esmorzar. Tal i com 
aparegué  a  la  cuinamenjador,  l’habitacle  del 
muntacàrregues  situat  al  costat  de  la  nevera  s’obrí  per 
desplegar una petita safata de plàstic tapada. Les gotes de 
condensació  s’acumulaven  en  les  parets  de  la  mateixa. 
David retirà la safata i la situà a la petita taula del centre, 
amb cura i prou rapidesa per no cremar-se. Al destapar-
la, emergiren els vapors del menjar calent. Tot i la bona 
olor a carn rostideta i ous que feia, la realitat distava molt 
dels sentits. La safata estava dividida en tres apartats. El 
més gran estava ple d’una massa estranya, similar al puré 
de  patata,  però  de  color  verd  i  de  textura  més  aviat 
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llefiscosa. En l’altre apartat hi havien uns petits granets 
grisos,  semblants  a  l’arròs,  suspesos  en  un  líquid 
transparent  espès  com l’oli.  Finalment  l’últim espai,  el 
més  petit  de  tots,  estava  ple  quasi  a  vesar  d’un  líquid 
vermell  semblant  a  un  suc,  però  sense  gust  a  res.  En 
David portava tota la vida, des de que va néixer menjant 
aquest tipus d’aliments d’origen sintètic,  processats per 
aportar  al  cos humà tots  els  nutrients necessaris  per  a 
bona part del dia, a costa es clar, del sabor genuïnament 
propi  del  menjar  terrestre.  Devorà  tot  en  qüestió  de 
minuts i desà la safata dins del muntacàrregues, que al 
tancar el compartiment, es posà en marxa després d’un 
breu trontolleig. Sortí a través de les portes automàtiques 
i  avançà  a  pas  decidit  pel  petit  i  corb  passadís  que  el 
portaria  fins  a  la  sala  de  comandament.  A  unes  vint 
passes,  s’aturà  sobtadament.  Un  continu  rau-rau  de 
màquines sonava a la seva dreta. Es va girar suaument i 
contemplà la petita porta pressuritzada coronada per una 
gruixuda  finestra  ovalada.  A  la  part  superior  de  la 
frontissa  s’hi  podia  llegir  en  un  brillant  panell  digital: 
“NOMÉS  PERSONAL  AUTORITZAT”.  A  l’interior, 
l’ambient restava molt fosc, tan sols atenuat per les dèbils 
i  intermitents  llums  vermelles  de  seguretat  situades  al 
sostre i les de les màquines en funcionament. Tot i així, 
en David pogué distingir perfectament les vint cel·les de 
criogenització  desplegades formant la  lletra  u.  Els  seus 
hostes  restaven  (com  calia  esperar)  profundament 
dormits, amb una expressió pàl·lida, quasi mortuòria. La 
costum no li ha fet esborrar de la seva ment la impressió 
que  es  va  endur  la  primera  vegada  que  va  veure  la 
Càmera  de  Criogenització  amb  el  seu  pare,  quan  amb 
prou feines tenia 8 anys:

“—Estan molt blancs pare, vols dir que dormen?”
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—I tant que si fill, porten dormint set anys i encara els hi 
queda molt fins despertar-se.”

—I no els fa falta menjar mai?

“—No  cal.  Les  màquines  s’encarreguen  de  que  no 
necessitin res. Unes màquines que un dia aprendràs com 
funcionen.”

En aquells moments en David va començar a recordar tot 
el  que  li  havia  ensenyat  el  seu  pare  mentre  creixia  en 
aquella llar feta de titani i carboni. La cura en que li va fer 
estimar la ciència durant la infància observant els astres. 
Les classes de matemàtiques i química. La física quàntica 
i l’enginyeria. Però no només procurà de formar-lo com a 
científic.  A mesura que la  curiositat  i  la  raó  avançaren 
junts amb l’edat, li ensenyà les passions i el drama de la 
nostra  condició  amb  Homer,  Sofocles,  Eurípides, 
Shakespeare... Aprengué amb La República que no tot el 
que veiem és el que sembla. De les virtuts de la humilitat 
amb San Agustí.  D’aprendre  dubtant  amb Montaigne  i 
Hume.  De  com  coneixem  amb  Kant.  Del  rebuig  per 
raonar  críticament  (i  per  embolics  de  faldilles)  de 
Voltaire. Del nostre germanet interior amb Freud. I com 
amb Kafka, Camus, Dostoievski, i un llarg etc, la ficció es 
serveix de la mentida per explicar-nos veritats que d’altra 
manera seria impossible conèixer. Aprengué l’energia de 
Mozart, l’alegria de Strauss i la melancolia de Chopin. A 
la  sala  de  projeccions  hologràfiques,  admirà  l’evolució 
pictòrica,  des  d’Altamira  fins  Francis  Bacon.  En 
definitiva, el pare d’en David es va procurar que la ESA 
heretés el millor científic i humà per la important tasca 
que requeria la humanitat. El viatge duraria molts anys i 
algú tindria que cuidar d’ells i del viatge de tornada. Si ni 
havia. En cas de final feliç, estaria llest per adaptar-se al 
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món  que  descobriria  a  l’aterrar  i  de  gaudir  una  bona 
pensió de jubilat.

En  David  va  apartar  la  mirada  de  la  finestreta  i  re 
emprengué el pas. Als pocs metres, pujà per tres esglaons 
i  s’encarà  a  una  enorme  comporta  circular,  que  al 
detectar  la  seva  presència,  s’obrí  replegant-se  imitant 
l’obertura d’un ull reptilià. Davant seu, la enorme cabina 
de comandament es desplegava oferint tot un espectacle 
de  maquinària,  llums i  pantalles  de  la  grandària  d’una 
paret  de  saló  on  informaven dels  detalls  de  la  nau.  Al 
centre,  s’ubicava  sobre  una  tarima  de  tres  esglaons  el 
panell de control. En forma semicircular, oferia tots els 
instruments per interactuar la gran majoria de màquines, 
motors i enginys que feien aquests colós solcar l’espai. El 
sostre  estava  col·lapsat  de  enrevessades  canonades 
excepte  la  meitat  nord  de  la  sala,  on  començava  la 
exuberant  volta  de  vidre  de  sis  capes  que  finalitzava  a 
pocs metres del  panell  de control.  El  panorama que es 
podia contemplar era doncs, colpidor. L’univers oferia a 
semblança del mar, una bellesa serena i continuada que 
calmava a qui es prenia el seu temps per a contemplar-la. 
David s’acostà fins que el vidre no el deixà avançar més i 
observà l’objectiu del batejat Projecte Caronte: el planeta 
Zarmina, el planeta més semblant i proper a la terra. Fent 
pinça amb els dits, feu veure que podia subjectar-lo com 
si  d’una  bombeta  es  tractés.  Semblava  tan  a  prop  que 
resultava increïble que fóra necessari quasi dos anys més 
de viatge abans d’entrar al seu camp gravitatori i aturar 
els propulsors. Abaixà el braç i sospirà amb una mescla 
d’esperança i rebuig. “No hem acabat de consumir un que 
ja pensem amb un altre” pensà. Girà el cap i amb veu alta 
i ferma digué:
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—Wheatley, obre l’escotilla vuit.

—Rebut. Procedint.

A l’instant, aparegué per la part inferior de la finestra un 
taüt  metàl·lic,  brillant  com  la  plata,  avançant  lenta  i 
inexorablement  seguint  una  línia  recta,  com  si  algú 
estigués  tirant  d’ell.  M’entre  s’allunyava  poc  a  poc,  en 
David contingué les llàgrimes, acotxà el cap i va pensar en 
perquè estava en aquella nau i en el sacrifici que feia la 
seva  família.  No  era  per  cuidar  els  vint  científics  més 
importants del món que s’encarregarien de confirmar o 
no les esperances de la raça humana. No era per l’anhel 
infantil de treballar a l’espai. L’alta tecnologia. Tot això, 
en el fons li donava igual. L’havia afartat. La humanitat 
havia  comés  masses  errors  per  a  creure  en  un  nou 
renaixement. El que de veritat havia après i l’importava, 
era el que havia heretat del seu pare.

“Pot ser que tot en general et sembli injust fill, però això 
no ha d’impedir que deixis de creure amb els demés. Amb 
els que tens més a prop. Cuida’ls com si ells fossin jo.”

“Ho faré”, es digué. Acte seguit, es girà amb el cap encara 
mig acotxat i ordenà:

—Wheatley, tanca l’escotilla vuit i estableix les rutines de 
supervisió d’avui.

—Rebut.  Per  cert,  ja  he  canviat  la  melodia  del 
despertador, espero que el teu cap ho agraeixi.

—Gràcies Wheatley... no sé que faria sense tu.

En  David  emprengué  de  nou  la  marxa  disposat  a 
enfrontar-se a un nou dia de feina, rutines i manteniment 
d’equips. No obstant, volgué aturar-se un cop més, girar-
se, contemplar de nou l’espai i mirar per últim cop el taüt, 
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però aquest ja només era un petit i brillant punt blanc, 
semblant  a  una  estrella,  en  mig  de  la  immensitat  de 
l’univers.
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