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 JÚPITER   
 
 
     I 
 
 Sortosament la Revolució triomfà al planeta Júpiter, es 
proclamà la Vuitena República i els darrers supervivents de l’imperi 
foren executats com passà als hereus de la mítica dinastia dels 
Kasarun. El nou govern, format per un fràgil Senat, escollí un cònsul 
per dirigir la política per espai d’un any. Dos personatges 
destacaren en aquells moments difícils, la princesa Atenea i el 
guerriller Sergius, els quals enfortiren amb el seu valor aquesta 
nova època en l’agitada història del planeta. 

Atenea, formosa noia, descendent d’una família rival dels 
Kasarun s’encarregà de mantenir el favor del poble i dels senadors 
gràcies a la seva quantiosa fortuna. Es mantenia allunyada de la 
política oficialment i vivia a un immens palau prop dels deserts. 
Aquell any, amb motiu del neixement de la Nova República es 
celebraren uns jocs, pagats per ella i que agradaren als desconfiats 
polítics. I les activitas consistiren en representacions d’obres de 
teatre a l’amfiteatre, lluites de gladiadors i carreres de quadrigues al 
Circus de Fal-Sarr, la capital. 
 També per aquells dies un altre esdeveniment sacsejà el 
govern i havia estat la captura de Sergius pels soldats de la 
princesa. Certs sectors del Senat no el volien quan ell realment els 
havia assegut al palau gràcies a la seva rebel.lió contra l’imperi, 
quan volà ferrocarrils militars als groguencs deserts, quan dirigí els 
saquejos a ciutats, magatzems de menjar i armes dels enemics i 
assetjà la capital amb els seus mercenaris durant dos anys.  
 Ara Sergius es trobava davant de la princesa. 
 -No entenc per què quatre senadors volen que abandonis 
Júpiter i que t’instal.lis en alguna colònia, quan el poble et veu com 
un heroi -deia Atenea des del seu tron. 
 -Precisament perquè temen que un dia arribi fins al poder -
contestà ell amargament-. Estúpids! No recorden el que lluitàrem els 
mercenaris i jo per arrasar Fal-Sarr i fer presonera a la família 
imperial. Per què m’heu portat aquí? No seria millor deixar-me a 
mans del Senat? 
 -Sembles fort i astut. Un heroi de la guerra no pot marxar 
d’aquí. Et quedaràs i et nomenaré capità de la meva Guàrdia, així, 
ells no podran fer res contra tu. 
 Orgullós com al seu antic cognom corrrespon, Sergius no 
estava d’acord amb aquella ajuda, però s’havia d’adaptar a les 



circumstàncies ja que tampoc no desitjava abandonar el planeta tan 
aviat. 
 
 Aquells dies d’estiu, mentre la princesa Atenea de Júpiter feia 
un viatge per tal de veure a un dels seus nombrosos amants, 
l’aristòcrata Surnius dels regnes del sud, el capità Sergius acomplia 
la seva missió amb fidelitat i encapçalava el seguici amb la seva 
guàrdia per protegir a la noia.  

Els esmentats moments de relaxament foren aprofitats per 
tres homes encaputxats que en una nit plujosa s’endinsaren amb 
els seus carruatges daurats pels ensorrats carrers de Fal-Sarr, una 
ciutat que lentament s’aixecava després de quatre guerres civils els 
darrers cinquanta anys. Aquests baixaren dels seus respectius 
vehicles i s’aturaren davant d’una gran mansió de columnes de 
marbre que semblava perdonada curiosament pels enfrontaments. 
Un majordom de pell negra obrí les grans portes i de seguida 
entraren a una àmplia cambra plena de veles, on esperava un quart 
home assegut davant d’una petita taula d’ivori. 
 -Senadors Lepus, Tacius i Asrok! Heu arribat tard -digué 
mentre s’aixecava. 
 -Ens heu de perdonar, senador Nalus -respongué el més alt-, 
però les tempestes dels darrers dies han deixat els camins 
malament, els quals de fet ja hi eren així per la guerra. 
 -Anem per feina. Preneu seient i preneu també aquest bon vi 
importat de la Terra. La jove República no sobreviurà i abans que 
torni un altre enfrontament, proposo que proclamem un Triumvirat i 
que es dissolgui el Senat. Tú, Asrok tindràs el comandament de 
l’exèrcit i ens ajudaràs a mantenir-nos al poder i a repartir-nos els 
territoris del planeta. També tindràs la teva part, amic. 
 -Però... -digué Lepus-. Abans el Senat ens destruirà i haurà 
una altra guerra civil. Ara els herois de Júpiter són aquesta maleïda 
princesa i el seu capità, al que havíem d’haver desterrat abans de 
que acabés el setge de la capital. Sap masses coses de nosaltres i 
si diu que abans, nosaltres quatre col.laboràvem d’amagat amb 
l’imperi... 
 -No et preocupis per això. He aconseguit subornar a la meitat 
dels senadors i el cònsul pot morir qualsevol dia en un atentat 
preparat pels nostres agents. I després caurien Atenea i Sergius. 
 -Em fa por aquesta conspiració. El poble ja suspirava feia dos 
segles pel retorn de la República. Recodeu que fa dos mil anys 
passà el mateix, hi hagué un triumvirat i després Zarus de Kasurán 
proclamà l’imperi. 
 -Aquest cop ens repartirem el poder. 



 La conversa s’allargà la resta de la nit fins la sortida del sol i 
traçaren els seus plans. Després, els encaputxats s’acomiadaren de 
l’amo de la mansió i abandonaren corrent la ciutat. Des d’una de les 
torres de l’edifici, Nalus es reia de la precipitada fugida dels 
senadors, ja que no volien que es veiessin junts per la futura 
conspiració. Aleshores sortí al balcó una formosa noia. 
 -No són estúpids -digué ella suaument. 
 -Ho sé, i temen que després del triumvirat em proclami 
emperador, la qual cosa faré quan els assassini. Ah! Seran els 
meus instruments per arribar al poder, perquè així són les coses, 
petita Sondra.   
 Després d’una cínica rialla, el conspirador i la seva amant 
entraren a la torre. 
  
 La princesa Atenea havia tornat de nou al seu palau del 
desert, després d’una ardent setmana en companyia del seu darrer 
amant i amb ella retornà també el seguici capitanejat per Sergius. 
Però a l’antic revolucionari no li preocupaven els assumptes 
amorosos de la seva protectora perquè, a més a més, havia 
conegut una hàbil espadatxina que es deia Alea, la qual de seguida 
fou contractada com a component de la Guàrdia Personal de la 
princesa perquè es murmurava que la pensaven assassinar. 

Així, el capità i la seva nova amiga, Alea, passejaven per l’oasi 
de Kéfeer, prop del palau, mentre Atenea dormia el somni del Zarg, 
una potent droga que, quan la despertava, la feia embogir amb la 
flama de la passió fins i tot feia l’amor amb els soldats.  
 Alea era una noia bonica. Portava coronant la seva cabellera 
negra una daurada diadema, botí de saquejos del mític tresor de 
l’emperador Sajurus de Kasurán, mort feia dos mil anys. Aquell 
objecte fou robat quan ella era pirata i manava la seva flota de 
galeres pels gelats mars del nord. Després de la guerra s’havia 
convertit en una mercenària més. Havia format una bona parella 
amb Sergius i de vegades bromejaven, reien i fins i tot provaven en 
to amistós els seus acers. En aquell moment el capità parlava com 
s’havia guanyat el favor del poble. Abans del setge de Fal-Sarr, el 
mariscal Radov es proposava defensar la capital amb la seva dura 
estratègia. Havia estat conegut per assassinar a camps de 
concentració a cinc mil insurrectes, nens, dones, ancians, i homes 
del poble indefensos que no tenien res a veure amb la rebel.lió i 
l’emperador el reclamava per defensar la capital. Es murmurava que 
el militar pensava afusellar als quatre-cents rebels de la ciutat per 
donar exemple. Mai arribà perquè els bandolers de Sergius volaren 
el ferrocarril al desert quan ell anava amb soldats disciplinats, 



canons i rifles. Allò fou un cop dur per a l’emperador i per això, quan 
Sergius entrà a la capital assetjada, fou clamat com un heroi per 
l’enfervorit poble que tenia por de la venjança del mariscal.  
 -Jo també era temuda al mar pels meus constants abordatges 
a naus mercants -prosseguí la noia. 
 -Els dos estàvem units per una causa comú -digué el guerrer 
secament-. Eh! Què passa ara? Els camells... 
 Aleshores sortí entre la vegetació de l’oasi un vell ferit cobert 
amb parracs, i immediatament Alea desmuntà del seu animal per 
agafar-lo. Tot seguit sentiren un rugit semblant a un petit tro. Del 
mateix lloc aparegué un animal banyut, amb aspecte de rèptil. 
Sergius havia llegit en antics llibres que era un triceratops, una 
bèstia que es movia pesadament a la Prehistòria de la Terra, però 
certes espècies no havien evolucionat a Júpiter encara.  

La noia s’apartà del lloc amb l’ancià i Sergius es llançà contra 
aquella bèstia amb el seu acer. Esquivà l’escomesa de les seves 
banyes i es posà al seu costat de seguida. L’excesiva corpulència 
del monstre no el permetia gaire moviment i Sergius clavà al costat 
del seu cor la seva espasa. Allò morí després de fer un llarg i 
anguniós rugit. 
 -Fugia de la capital per parlar amb Atenea -s’explicà el vell-, 
però quan volia apropar-me al llac, aquest rèptil aparagué i...  
 Donaren de beure a l’ancià i aquest descansà. La ferida del 
seu pit no semblava perillosa i ràpidament el portaren al palau de la 
princesa per què l’atenguessin de presa. Havia de contar coses 
interessants de la capital on es preparava la conspiració. 
 Quan el vell es recuperà, es trobava a una àmplia habitació, 
envoltat dels millors metges d’aquella regió desèrtica, d’Atenea, del 
guerrer Sergius i la seva companya Alea. 
 -Et conec -digué la princesa-. Ets Marcius, el tresorer del  
Senat. Què ha passat? 
 -Oh! -exclamà l’ancià-. Desitjaria haver mort abans de veure el 
que ha passat a la capital aquests darrers dies. El nostre honrat 
cònsul ha estat assassinat. Si, és cert, no poseu aquesta cara! De 
fet es murmurava això a la ciutat, però ell confiava en la seva 
política. Dies abans, havia presenciat una desfilada de les noves 
tropes que defensarien la Vuitena República, i uns homes armats 
sorgiren entre la resta dels soldats i dispararen contra la llotja. 
Sortosament els components de la Guàrdia Personal el protegiren i 
mataren als insurrectes. Hi hagueren morts i ferits però el cònsul 
sortí sense perill del lloc.  

“Després un boig intentà disparar-lo amb les primitives 
pistoles quan anava amb el seu carruatge i també fracassà. 



Decidírem reclutar més homes per a  la seva protecció. Al Teatre de 
la capital escoltava el sonor Rèquiem de Berlioz, un compositor del 
planeta Terra del segle XIX. A la llotja un altre home intentà matar-
lo, però abans un soldat prohibí la seva entrada. A la setmana 
següent hi havia una carrera de quàdrigues al Circus Maximus. 
Quan els carros corrien davant del representat de la nostre jove 
república, un misteriós auriga alçà un braç, del qual sorgí una estela 
de foc i cremà la llotja. Aleshores, després de tants intents, el cònsul 
morí amb els seus amics i part de la Guàrdia Personal entre les 
flames. Ah! I l’havíem avisat per que no aparegués gaire en públic 
des del primer atemptat! 
 Després des seus funerals al peu del mateix palau, Lepus, 
Nalus i Tacius, amb el recolzament d’Asrok i seu exèrcit 
proclamaren un Triumvirat per evitar el desordre en el govern. Han 
portat a la pressó als antics partidaris del cònsul, han dissolt el 
Senat, han hagut execucions als carrers de Fal-Sarr... Quan fugia 
per anar als deserts, i contar-vos què passava, a l’Avinguda del 
Lleons Alats, un home cridà: “Visca la República!” i hi hagué tot 
seguit enfrontaments amb pistoles i espases entre gent civil i 
militars.  
 Mentre escoltaven a l’antic tresorer, Atenea, Sergius i Alea es 
quedaren perplexes. 
 -I ara una petita columna de soldats, dirigida per Asrok, es 
preparava per assetjar aquest palau i fer-vos presonera, senyora -
va cloure el vell.  
 Després d’escoltar les paraules de l’ancià, el deixaren 
descansar i es posaren en contacte per telègraf amb la capital, però 
aquest estava tallat. I per una emissora de ràdio sabien entre 
música triomfal que l’antiga república havia caigut i s’havia format 
un nou govern, un Triumvirat compost per tres senadors. 
 -Atenea -digué Segius-, aquest palau no està preparat per a la 
vostra defensa. És un lloc per passar les vacances i res més. 
Marxeu immediatament amb tots els vostres majordoms i soldats 
cap al sud on hi ha una ciutat en ruïnes que per por ningú es vol 
apropar. Allí estarèu protegida. 
 -I tu... Què faràs? -preguntà ella. 
 -Jo aniré amb la meva amiga, uns escassos homes i explosius 
per frenar de moment l’avanç d’aquests fastigosos nostàlgics de 
l’imperi. Després ens reunirem a aquesta ciutat per organitzar una 
millor defensa. 
 
 
 



 
     II 
 
 -Allí es troben les tropes. 
 La veu d’Alea expressava por mentre Sergius i ella s’ajupien 
darrera d’unes dunes per veure uns petits tancs, dues naus Delta i 
uns cinquanta soldats. A la tenda principal es notava que 
descansava Asrok, després de preparar aquell contingent militar. 
 -Ah! Quant m’agradaria tallar el coll de Lepus, Tacius i la resta 
de traïdors a la Vuitena República -digué Sergius-. Però ens 
conformarem amb sabotejar les seves armes. Vingueu Abdulla i 
Ericsser, els experts en explossius! Mentre posem les càrregues, 
marxeu la resta a on hi és la princesa Atenea. Després ens 
trobarem tots plegats.  
 La noia es lliscà entre l’escalfada sorra dels deserts de Júpiter 
i donà les ordres de Sergius. Els dos homes anaren cap al guerrer 
mentre la resta es dirigí al sud, però la noia no estava gaire 
convençuda de l’èxit del seu amic, per tant es quedà amagada 
darrera d’una petita duna, esperant a que arribés victoriós. 
 Silenciós com un tigre i sense ser vist, l’antic revolucionari 
posà les càrregues prop dels tancs i prop de les tendes del soldats. 
Però no hi havia prou per les naus Delta. Abdulla i Ericsser 
començaren a fugir i tot seguit ho feia Sergius quan fou descobert 
per un soldat. Les bales passaren per damunt del seu cap i ell en 
una desesperada carrera s’ajupí darrera d’unes roques. Mentre 
sonaven els crits d’alarma, amb una cínica rialla d’home venjatiu, el 
guerrer accionà els detonadors i immediatament les explosions, 
grans boles de foc escarlata, causaren importants destrosses entre 
els tancs i les tendes, de les quals sortiren soldats envoltats per les 
flames.  
 El guerrer es quedà uns segons per comprovar l’aspecte de 
desolació del lloc, quan notà a la seva esquena el soroll d’uns rifles i 
l’altiva figura d’Asrok amb una pistola que l’encanonava. 
 -Imaginava que eres tú -digué el general-. Et podria matar 
aquí mateix, gos, però vull que et vegin abans el nou govern que 
s’ha format per garantir l’ordre del planeta. 
 -Voldras dir que em vegin els traidors a la República  -aclarí 
Sergius. 
 Però el guerrer no acabà la frase ja que un cop de rifle el 
deixà sense sentit. I entre el caos del campament fou portat a Fal-
Sarr en una petita comitiva, mentre uns altres intentaven 
reorganitzar les armes que els quedaven i les naus per tal d’atacar 
el palau d’Atenea. Alea vigilava l’escena des del seu lloc a on 



s’havien reunit Abdulla i Ericsser, espantats per la captura del seu 
líder. 
 -Hem d’anar a la capital per salvar-lo! -exclamà la noia-. No el 
podem deixar així, el mataran. 
 -Tu estàs boja -afegí Abdulla-. No penso passejar-me per la 
capital i... 
 L’home d’origen àrab no acabà la frase perquè la formosa 
espadatxina posà la punxa de la seva daga a la seva gola. 
 -Tu vindras com la resta d’homes -va cloure ella seriosament. 
 -D’acord. Si et poses així... -digué l’individu atemorit mentre 
ella retirava la seva arma. 
 
 Sergius despertava lentament pels efectes del Qarq, una 
droga que l’havien subministrat perquè no s’escapés mentre era 
traslladat al palau de Fal-Sarr. I en una immensa cambra, envoltat 
per soldats, parlà amb Asrok. 
 -Gran imbécil! -exclamà el general-. Et pensaves que 
acabaries amb nosaltres amb escassos explosius. Estàs davant del 
futur emperador de Júpiter. Els altres tres es pensen que sóc idiota, 
però quan aconsegueixi el comandament de la resta de ciutats, ells 
moriran i jo seré el cap del planeta. Abans de matar-te, vull que els 
vegis, perquè prepararem una execució exemplar per a tu, que 
serveixi per als insurrectes, partidaris de la República. Per això t’he 
fet portar aquí. 
 -Tens deliris de grandesa -contestà Sergius lligat de mans-. 
Precisament tu ets un ninot al servei del Triumvirat i més tard, quan 
tinguin Júpiter sota el seu poder, tu seràs el primer en caure. 
 En aquell intant s’escoltà el so de clarins que volia dir el canvi 
de guàrdia, i després d’unes solemnes passes, uns nous soldats 
entraren per fer sortir als homes del torn passat. Aleshores Sergius 
reconegué disfressats entre la gent del nou torn a Alea, Abdulla i la 
resta de partidaris. S’havien introduït al palau! 
 -Estàs ressentit, amic, perquè Lepus, Tacius i Nalus eren 
abans funcionaris com tu, quan l’imperi començava a ensorrar-se -
prosseguí Asrok sense donar importància a la cerimònia de canvi de 
guàrdia-. Aleshores la teva promesa treballava a la Resistència, tu 
odiaves al mateix emperador i quan la teva amiga fou descoberta en 
una reunió clandestina, decidírem deportar-la a les mines de Marte, 
on treballaria. Morí a les poques setmanes per la forta calor.  

“Ah! Encara em recordo com vas demanar el seu perdó! 
Només calia el nostre segell del Departament al seus documents 
perquè no marxès, però nosaltres no ens podíem negar perquè els 
oficials ens havien promès pujar de categoria i, a més a més, 



perdonar la teva estimada, seria perdonar als altres i no es podia 
fer. 
 -I ara, maleïts, formeu un govern nou quan abans éreu 
seguidors cegs de l’imperi -digué Sergius.  
 -Ningú es recorda d’això. A veure.. A els 0:50 vindrà la nau 
amb... 
 En aquell moment Alea i els guerrers tregueren les seves 
espases i, davant de la sorpresa dels escassos partidaris d’Asrok, hi 
hagué una veritable matança. Quedaren vius els insurrectes mentre 
Sergius, ja alliberat, lluitava contra el general amb els seus acers. El 
metàl.lic so dominava l’escena i Alea patia pel seu amic, però ella 
sabia que el venjatiu soldat volia lluitar contra l’esgarrifat militar. 
Finalment l’espasa del guerrer travessà les costelles del general. 
 -Sempre vas ser un gos faldiller de Lepus, no ets intel.ligent, 
per tant et correspon morir el primer -va cloure Sergius. 
 Disfressats, els falsos guerrers abandonaren el palau  mentre 
a l’horitzó vermell, entre les torres de la ciutat, es veia com 
s’apropava la nau de Lepus. 
 
 
     III 
 
 Els mesos transcorregueren en Júpiter com un fred vent del 
gelats turons del Nord. El Triumvirat s’acabava de consolidar amb 
solemnes execucions i dues ordres es decretaren immediatament, 
primer localitzar el nou cau dels rebels i, segon, la captura, viu o 
mort, de Sergius. Molts caçarrecompenses sortiren en grup, 
muntats sobre els seus Lost-Laums -estruçus amb escames- i 
recorregueren el desert. Però ningú s’apropava a les ruïnes de la 
ciutat de Sarlia, per temor a les supersticions. I allí, entre els 
ensorrats murs i torres, s’havia instal.lat la nova resistència.  

La princesa Atenea s’havia alegrat amb el retorn del guerrer 
que s’havia convertit en una mena d’heroi per al poble després de la 
mort d’Asrok. Però el mercenari no volia honors i només volia fer 
mal als antics enemics de la seva promesa morta i de la llibertat, per 
tant continuà posant explossius a les línies ferroviàries al desert 
com abans. Aleshores l’astut Tacius recomanà que posessin als 
vagons de davant nens, nenes, nois, dones, ancians i així ell no 
s’atreveria a atacar. Havien aconseguit el seu objectiu, perquè 
Sergius no volia fer mal a la població. Només perseguia als 
components del Triumvirat que continuaven pentinant el planeta per 
saber d’on sorgia la seva propaganda perillosa i les seves 
emissions de ràdio.  



 Es murmurava entre les nombroses llegendes que envoltaven 
a Sarlia que a les seves criptes descansaven les mòmies de antics 
reis de Júpiter i que per això, de vegades, la insaciable princesa 
Atenea no es podia dedicar amb temps suficient als seus amants 
perquè patia espantosos malsons en els quals fantasmes 
caminaven per la seva habitació i es posava malalta. Però 
pensaven que eren deliris de la noia per prendre tanta droga. 

Sergius, Alea i dos dirigents més pensaven com atacar 
objectius militars sense fer mal a la població.  
  

Per aquells dies Lepus muntà els Jocs d’Estiu i aquests 
començaren amb una lluita de gladiadors a l’Amfiteatre de Fal-Sarr. 
Entre els convidats hi era l’ambaixador de Marte, Titus. Els 
insurrectes estigueren pendents per un radar a la seva base i 
esperaren que la seva nau penetrés a l’atmosfera de Júpiter i, des 
d’una duna, un potent canó llançà un raig de calor que destruí les 
màquines i feren aterrar d’emergència la nau del diplomàtic en una 
espessa selva.  

Sergius i vint homes més s’endinsaren entre la vegetació 
seguint l’estela de fum i foc que deixava aquell sofisticat avió. 
Aleshores a un immens clar veieren com un gegantesc rèptil  
semblant a una serp de quatre potes lluitava contra un Tiranosaurus 
Rex per menjar-se a l’atemorida escorta que acompanyava a 
l’ambaixador. Els raigs de calor espantaren als monstres 
prehistòrics, els quals no acabaren la seva particular baralla entre 
rugits, i desaparegueren entre unes grans falagueres.  
 -Exigeixo que em portin davant de Lepus i... -cridà Titus. 
 Un cop sec a l’estòmag per part de Sergius el deixà ajegut a 
terra sense parlar per uns moments. 
 -Tú i jo ens semblen físicament -digué el guerrer-. Em 
proporcionaràs el teu uniforme. Després, un mica de maquillatge i 
les cuirassses del teus homes ens deixaran entrar a la capital per 
tallar el coll de Lepus mente vegi els jocs. Alea! Que els lliguin de 
peus, de cames i veneu els seus ulls! Que els portin a les 
masmorres. Doneu-lis dinar i beguda i no els feu cap mal. D’aquí a 
quatre dies, quan acabi aquest intent, els deixeu en llibertat al 
mateix lloc. 
 
 La comitiva formada per Sergius, disfressat de l’ambaixador 
de Marte, i la seva escorta personal, formada per Alea i els rebels 
amb uniformes del presoners capturats desfilà per la ciutat de Fal-
Sarr davant de la gentada. El gegantesc mamut que arrosegava el 
daurat carruatge del diplomàtic se sentia fatigat per tants dies de 



viatge, però l’animal mostrà encara que el quedaven forces per 
arribar al palau.  

Allí l’ambaixador Zarus fou rebut per Lepus i demanà 
disculpes perquè al sopar de la nit encara no haguessin arribat 
Nalus i Tacius ja que estaven en unes campanyes militars per fer 
presoners a uns insurrectes de les províncies del nord.  
 Després de saludar-se, pujaren les escales i creuaren les 
diferents cambres per anar a la Sala d’Audiències. 
 -Com es troba la seva esposa? -preguntà Lepus amb un cínic 
somriure-. Després d’agafar aquell virus de Marte... 
 -Bé... bé... -contestà de seguida Sergius dissimulant la 
sorpresa pel comentari-. Com pot veure, no ha vingut perquè encara 
està recuperant-se. 
 Soparen amb la resta de diplomàtics i governants d’altres 
sistemes solars i felicitaren irònicament al nou Triumviat desitjant 
que tingués llarga vida. En aquell moment notaren una tremolor a la 
terra, les copes i els mobles es mogueren... Quan s’aturà, Lepus 
digué als convidats amb rialles que portaven dies amb petits 
terratrèmols per culpa d’un volcà proper a la ciutat. 
 En les seves cambres, Sergius es va treure la falsa barba que 
el molestava mentre la seva guàrdia vigilava la porta, que a la 
vegada també era observada pels espies i soldats de Lepus. 
Paralel.lament a aquells Jocs d’Estiu, la Sekuras o policia de la 
capital s’encarregava d’investigar als carrers i de netejar-los de 
possibles conspiradors. Alguns queien assassinats sense cap 
motiu. 
 -Des de la mort del cònsol, l’any passat, hem pres les nostres  
mesures -digué Lepus a l’ambaixador de Marte mentre 
contemplaven els durs mètodes al carrer per detenir a suposats 
sospitosos-. He nomenat la Sekuras com a nou cos per mantenir 
l’ordre al planeta. 
 -Sembla una imitació dels Karuos, les tropes de xoc de 
l’imperi -afegí Sergius amb sorna arriscada davant de la seriosa 
mirada de Lepus. 
 Per la tarda començà a l’Amfiteatre la petita batalla de 
gladiadors, la sorra s’omplí de guerrers, desertors, presoners i 
experts en el combat. Després de llançar un petit mocador de color 
escarlata des de la llotja, s’escoltà el so d’espases i crits ofegats. 
 -Què us sembla? -preguntà Lepus-. Fins i tot hi ha delinqüents 
del planeta Venus. Digueu-me la vostra opinió, senyor ambaixador. 
O haig de dir Sergius, el rebel? 
 -Ah! M’he reconegut per fi! -exclamà mentre s’aixecava de la 
seva cadira de marbre i treia el seu acer. 



 -Sí, l’estúpid comentari sobre la vostra esposa fou una trampa. 
Ereu vidu feia quatre anys i després us vam reconèixer, però he 
pres les meves mesures. Com pots veure a la llotja només hi ha els 
meus soldats. Els teus hi són en una falsa llotja on es pensen que 
arribaràs. Guàrdies, Mateu-lo! Eh! Què passa? 
 De sobte un nou terratrèmol sacsejà la ciutat. Els edificis i els 
fonaments del palau patiren greus esquerdes, i les columnes de la 
llotja es mogueren. Els guàrdies espantats fugiren i quedaren sols 
Lepus i Sergius. Quan el guerrer desembeinà la seva espasa, 
només tingué temps de sortir corrent de l’Amfiteatre, ja que una 
llosa de la teulada esclafà a Lepus sense entrar en combat.  

El caos i el terror dominaren en aquells minuts i durant la 
confusió, Sergius, Alea i els seus homes fugiren de la capital. 
Mentre s’ensinsaven de nou als deserts pogueren comprovar que la 
terra s’havia calmat de nou. 
 Nalus i Tacius es trobaven a la seva llotja presidencial, 
envoltats per la seva escorta personal mentre observaven tots 
plegats els cerimoniosos funerals de Lepus, el qual reposava sobre 
una pira, amb el seu uniforme. Després d’un solemne ritual, en el 
qual se sentí una orquestra i uns cors amb fragments del Réquiem 
de Mozart, l’emocionada gent va veure com un bruixot llançava als 
troncs perfumats i al cadàver una torxa. Allò es cremà de seguida. 
 -No em crec que hagi mort pel terratrèmol -digué Nalus a les 
oïdes de Tacius-. Els meus espies s’assabentaren que el rebel 
Sergius el volia assassinar abans. I ara ha tornat el veritable 
ambaixador que havia estat segrestat per ell. 
 -Aleshores l’hem de buscar -digué Tacius tremolant mentre 
abandonaven la llotja-. Perquè si no ho fem aviat, els següents 
serem nosaltres. 
 -Tranquil. He pres les meves mesures... 
 
 
     IV 
 
 Per la nit, una comitiva d’encaputxats deixava les muralles de 
Fal-Sarr i avançaren pel desert cavalcant sobre uns cavalls negres. 
Arribaren després de dues hores de camí fins a un petit temple en 
ruïnes i Nalus i Tacius desmuntaren amb els seus guardaespatlles 
per pujar els esglaons i arribar a una tomba que ocupava el centre 
de la construcció. 

Semblava que els calurosos vents de la zona no havien atacat 
el marbre, ni la seva inscripció, la qual fou llegida per Tacius i tornà 
a tremolar com als funerals del matí. 



 -Es la famosa tomba d’Urcano, un perillós general que morí fa 
quatre mil anys! -exclamà ell-. Ajudà als emperadors del moment 
per esclafar una rebel.lió.  
 -Així és -contestà Nalus-. A més a més fou conegut per 
practicar rituals de màgia negra i ara treballarà per a nosaltres. 
 Però no hi hagué temps per les paraules i els homes retiren la 
pesada llosa de marbre  per veure la mòmia d’Urcano. Després 
d’unes paraules que només es pronunciaren abans de la conquesta 
de Marte, el cadàver tornà a la vida i les seves benes 
desaparegueren. Davant d’ells es trobava un home normal que no 
era un mort ressec. 
 Els presents intentaren dissimular el pànic com pogueren, 
però l’astut Nalus el donar riques robes a Urcano mentre 
començava a recordar el seu passat i la Història actual de Júpiter, 
perquè el general encara semblava atordit i no sabia en quina 
època es trobava.  
 Quan el sol de l’enorme planeta començava a sortir, la 
comitiva arribà de nou a les portes de la capital, amb un personatge 
més, mentre els cavalls que els portaven no paraven de fer renills 
de nervis, per la proximitat d’un ser perillós. 
 
 L’arribada d’un nou general començà amb un regnat de terror, 
on les execucions de possibles sospitosos hi era present cada dia. 
Nalus, que signava qualsevol pena de mort sense empenedir-se, 
reia i se sentia tranquil, perquè part de les seves responsabilitats 
eren a mans d’Urcano i Tacius, per tant tenia menys treball i més 
seguretat en el seu govern, semblant a l’època dels antics 
emperadors. Un dia s’assabentaren que un ancià, antic amic de 
Sergius, vivia a una cabana als enfores de la ciutat i immediatament 
els Sekura el capturaren per possible complicitat amb els rebels. 
 A la cambra de tortures el vell parlà sota els bàrbars mètodes 
del general i confessà finalment que els insurrectes s’havien refugiat 
a l’abandonada ciutat de Sarlia. 
 -Bé, hem progressat -digué Urcano amb un somriure-. Doneu-
li la recompensa per aquesta valuosa informació, aconseguida tan 
aviat-. Mateu-lo ara, perquè de l’altra manera, l’hagués torturat dues 
setmanes més. 
 Urcano tancà la gruixuda porta de fusta de la cambra i, abans 
de pujar les escales, escoltà el crit d’agonia de la seva víctima. De 
seguida Nalus i Tacius s’assabentaren al seu palau de la bona 
notícia. 
 -Heu fet un bon treball -digué Nalus-. Ara  marxa amb els 
millors soldats del meu exèrcit i destrueix la ciutat, però vull que em 



portis amb vida a Segius, a la seva companya, Alea, i a la princesa 
Atenea. Si ho aconseguixes, formaràs part del nou Triumvirat que 
crearem molt aviat. 
 Després d’una solemne reverència el general abandonà la 
sala.  
 En aquella setmana a Sarlia, la princesa seguia tenint uns 
espantosos somnis a la seva cambra per la nit, es veia envoltada de 
mòmies i semblava escoltar en la foscor les seves veus. 
 -Tornarem per conquerir la nostra ciutat -repetien. 
 Després ella despertava atemorida i Sergius i la seva amiga, 
que descansaven a les habitacions del costat per protegir-la, 
entraren amb les espases desembeinades. 
 -Són els fantasmes de la nit - deia Atenea mentre plorava. 
 -Sí- afegí Sergius mentre mirava els racons de l’estança- 
Reconec que aquest lloc està ple de llegendes. Es deia que el mític 
Urcano feia quatre mil anys assetjà aquest lloc i assassinà als 
vençuts quan ja s’havien rendit. 
 -Jo vull marxar d’aquí -xiuxiuejava la princesa. 
 -Ara no podem. A Fal-Sarr tornen les execucions i les 
persecucions, imagino que pentinaran totes les zones dels voltants. 
Per ara les superticions són la milllor muralla per que no ens 
molestin. 
 Pero les paraules de Sergius es convertiren en una amarga 
frustació quan entrà a la cambra un guaita acceleradament. 
 -Noble senyor -digué-. S’apropen unes naus i més enllà de les 
dunes es veu una enorme comitiva de soldats. 
 Sergius pujà aviat les escales de cargol per arribar dalt de la 
torre i per veure junt amb un guerriller nerviós un grup de naus tipus 
Y que s’apropaven com abelles. Començaren a llançar raigs 
elèctrics que derribaren la torre sud i provocaren petites explosions 
a les muralles. Els rebels van treure de pressa els canons amb 
gegantesques bales de foc, però les hàbils naus esquivaren els trets 
i, quan tornaven, es divertien torturant el palau i la ciutat amb 
bombes. 
 Aquella escena de destrucció significava l’exterminació total 
d’un arriscat grup d’homes i dones que lluitaven per restaurar una 
nova república. Alea i Atenea s’encarregaren d’organitzar dins dels 
murs el petit esquadró de combat, però la rendició sense condicions 
era imminent. El palau es convertí en pedra i flames i el mateix 
Sergius, per evitar una matança, va sortir per la porta per treure la 
bandera blanca. 
 Urcano, des de la nau capitana, el “Minotaurus”, un gegantesc 
avió d’ales triangulars maná somrient que aterressin i que es 



retiressin les naus Y. A continuació per sobre d’una enorme duna ja 
arribaven els soldats acuirassats amb els rifles elèctrics. 
Paralel.lament anaven sortint amb les mans al cap els escassos 
rebels. Les seves cares destrossades mostraven por perquè sabien 
que moririen afusellats en qualsevol moment, no caldria portar-los a 
la capital, ni preparar cap judici.  
 El “Minotaurus” es posà verticalment sobre la sorra sota un 
fort soroll provocat pels seus reactors d’urani i, després de preparar 
una escala, baixà el militar amb el seu seguici de capitans. 
 -Et saludo, Sergius! -exclamà Urcano amb cinisme-. La teva 
resistència és heroïca i a la vegada patètica, però t’has equivocat de 
bàndol. Veig que estàs ben acompanyat per les teves meuques. 
Nalus m’ha dit que us porti a Far-Sal on sereu jutjats per rebel.lia. 
Però no vull carregar amb més presoners per tant... Soldats, 
prepareu els vostres rifles amb càrregues mortals! 
 -Espera’t! -cridà Sergius-. No pots... 
 -Què dius, imbècil? No saps qui sóc? Em diuen Urcano i un 
dels meus altres noms és el Botxí de Júpiter. Fa segles vaig ser 
conegut per la meva maldat i vaig arrasar ciutats senceres. Sarlia va 
caure també. Veus les seves ruïnes? I ara, on trepitjo, vaig afusellar 
els seus partidaris, nens, dones i pocs guerrers, i en la mateixa 
fossa que ells cavaren abans els vam enterrar. Què dius d’això, 
amic? Però no et preocupis, Nalus et reserva una millor sort per a 
les teves nimfes i a tu. Eh! Què passa? 
 En aquells instants la terra començà a tremolar i se sentí una 
veu d’ultratomba que recordava les paraules de la princesa Atenea 
en els seus somnis: “Tornarem per reconquerir la nostra ciutat.” 
 Aleshores de la sorra sorgiren unes mans primes, plenes 
d‘ossos, uns cranis... Uns esquelets emergiren del lloc com uns 
submarinistes dels mars del nord. Els bocabadats rebels es 
llançaren a terra i els soldats enemics començaren a disparar contra 
l’exèrcit de nous guerrers. I el seu xiu-xiu s’escoltà de nou: 
 -Urcano, ara ens venjem del mal que ens vas fer, perquè 
t’esperàvem. 
 Tot seguit s’inicià una veritable matança. Les mòmies 
llançaven des de les seves polssegosses mans uns raigs d’un 
desconegut color que cremaven a l’instant als partidaris d’Urcano. 
El seu general intentà reorganitzar les seves tropes, però el pànic 
dominà la situació. Aleshores el que manava la comitiva de 
cadàvers pronuncià unes paraules més antigues que la colonització 
de Marte i Urcano notà al seu coll com si unes invisibles ungles es 
clavessin al seu coll. L’ambiciós estratega es retorçà de dolor a la 
sorra i morí segons després amb el seu cos horriblement esquinçat.  



La princesa Atenea es desmaià per contemplar tanta sang. 
Alea, Sergius i els escassos rebels que quedaven vius observaren 
ajupits a terra amb la vista alçada com les mòmies i els seus raigs 
de foc convertien en torxes als soldats enemics. 
 A continuació regnà el silenci i aquelles resseques criatures 
del passat van somriure mentre un desagradable olor de morts 
cremats regnava a l’escena. Aleshores un cadàver momificat 
s’apropà a Sergius i ordenà que s’aixequés mentre l’allargava la 
seva fosca mà per ajudar-lo. El rebel tremolava però obeí les seves 
paraules, un gest que imitaren Alea i els supervivents. 
 -No has de tenir por de nosaltres, guerrer -digué la mòmia-. 
No ho veus? Us hem salvat de la mort que us tenia preparada 
Urcano.  
 Sergius encara no podia reaccionar. 
 -No ens agraeixis el nostre atac- prosseguí aquell home del 
passat-. Fa segles aquest general assetjà la nostra ciutat, quan 
tornà de nou l’imperi, i ens va prometre que si ens rendíem, ens 
perdonaria la vida. Mentida! Tots els homes que tenen poder mai 
acompleixen les seves promeses! No ho han fet abans, ni ho faran 
en el futur! Recordeu els polítics que hi hagué en la Terra en els 
seus moments! Urcano afusellà als nostres súbdits i nosaltres, els 
reis de la nostra dinastia fórem portats a bord de la seva mítica nau 
el “Minoutaurus” a la capital on vam ser torturats a les masmorres.  

“Morírem pel sofriment i ens momificaren per enterrar-nos a 
les criptes de la nostra ciutat. Hem esperat segles per venjar-nos. 
Sobre aquesta sorra s’han aixecat els que van matar i els deixaren 
a la fossa. No us espanteu. Ja veiem que vosaltres lluiteu per 
restaurar de nou la República, per tant marxeu i continueu amb els 
vostres fidels ideals. 
 Tot seguit les mòmies dels antics monarques es reverenciaren 
i, acompanyades dels cadàvers del desert, s’endinsaren a la ciutat 
en ruïnes amb la seva conciència tranquil.la per aconseguir els seus 
objectius. Quan el darrer apergaminat mort desaparegué pel fosc 
llindar de la porta principal, Sergius reaccionà: 
 -Ràpid! -cridà-. Som ara vint supervivents després de l’atac 
d’Urcano. Pugem a la nau “Minotaurus” on cabrem tothom i ens 
enlairarem per endinsar-nos a les terres del sud, per veure que hi 
hà més enllà d’aquestes regions. 
 El mateix Sergius recollí en braços a la desmaiada Atenea 
davant de les geloses mirades d’Alea, i la resta de partidaris pujaren 
a la gegantesca nau, la qual abandonà immediatament aquelles 
terres poc segures per a la causa rebel. 
 



 Al majestuós palau de Fal-Sarr, Nalus restava quiet  perquè 
esperava notícies sobre l’atac definitiu d’Urcano contra els seus 
enemics. Però a la Sala d’Audiències només aparegué un espantat i 
empal.lidit Tacius, el qual amb certa dificultat explicà la desastrosa 
missió del general reviscut. 
 -La sorra que hi havia als peus dels murs de la ciutat hi era 
plena dels cadàvers dels nostres soldats... Estaven carbonitzats! -es 
lamentava Tacius-. El nostre estratega també hi era entre els morts. 
Semblava que guanyava en el seu atac, però de sobte com si els 
republicans esperessin una sobtada ajuda, les nostres tropes han 
acabat abatudes i la seva nau ha desaparegut amb els nostres 
enemics.  

“Quan intentàrem recollir els cadàvers per preparar uns 
solemnes funerals, una veu d’ultratomba ens recomanà que 
marxèssim. Abans de donar la meva ordre, els homes espantats ja 
havien pujat a les naus esperant-me. 
 Nalus callava. Sabia que per aquella regió desèrtica 
circulaven moltes llegendes. 
 -D’acord. Que els xacals amortallin als nostres guerrers! -
exclamà enfadat-. Si el “Minotaurus” no hi és, es perquè els nostres 
enemics han fugit en la nau i segurament es dirigiran cap al sud. 
Ràpid! Porteu-me als cartògrafs! 
 Tacius desaparegué de la sala amb pas temerós i uns minuts 
després, al llindar demanaven permís per entrar uns homes prims i 
amb uns uniformes de color verdós. 
 -Karrius i el seu equip de geògrafs! Amics fidels al nou 
govern... -digué ell-. Passeu i expliqueu-me com són les terres més 
enllà del sud, perquè crec que tenim poques dades. 
 -Teniu raó, noble senyor- digué el cap del grup mentre extenia 
un gran mapa sobre la taula-. Pocs s’han endinsat per aquestes 
regions. Es suposa que hi ha una gegantesca jungla semblant a la 
que hi havia a la Terra fa segles. Concretament a un regne que es 
deia Brasil.  
 -Sí, crec que es deia el Mato Grosso pel que he llegit als 
llibres d’Història-. Després... No hi ha un gran llac? 
 -Sí, senyor. Però tindríem problemes per travessar una 
espessa selva de milers de Quilòmetres. A més a més, es 
murmura... 
 -El què...? 
 -Que es localitza una salvatge tribu de dones guerreres. Així 
ho va explicar el capità Atarias fa quatre-cents anys quan tornà 
d’aquella boja expedició. 



 -D’acord. Marxeu ara i digueu que vingui el comte Lukius i el 
seu germà Sandor. 
 Els cartògrafs feren una reverència a Nalus i abandonaren la 
sala. 
 
 
     V 
 
 La gegantesca nau d’ales triangulars, el “Minotaurus”, 
continuava volant sobre una gran regió d’espessos boscos, situada 
al sud del planeta Júpiter. 
 -Ja portem quatre dies així -digué el pilot Abdulla al rebel 
Sergius a la cabina dels comandaments perquè ells dos sabien 
conduir per torns un aparell ara una mica desfasat. 
 -Tens raó -es lamentà el guerrer-. A més a més queden pocs 
queviures i aigua-. Si almenys hi hagués un clar prou ampli per 
aterrar, descansar i agafar nous aliments. 
 Però ells dos i el reduït grup de supervivents, cinc homes i nou 
dones, entre elles la recuperada Atenea i l’escèptica Alea, sabien 
que per les rodalies podien haver perills desconeguts ja que 
Selvania encara no havia estat conquerida pels antics emperadors. 
Fins i tot Sajarún VIII s’endinsà amb les seves tropes feia segles i 
setmanes després foren expulsats per una tribu de dones. 
 En aquell instant un raig sortí entre les espesses copes i les 
branques i començà a cremar-se l’ala dreta. El “Minotaurus” 
començava a perdre el control malgrat els desesperats esforços de 
Sergius per mantenir l’estabilitat. Alea i Atenea entraren a la cabina 
atemorides, però era inútil... la nau queia en picat i era necesari 
abandonar-la. Es posaren uns petits coets a l’esquena lligats amb 
uns gruixuts cinturons de cuir. 
 -Estàs segur? -preguntaven contínuament els rebels-. Encara 
funcionen els Kamers? 
 -Podeu quedar-vos a la nau, si voleu -digué Sergius mentre 
començaven a saltar primer les noies. 
 Aquells aparells ajudaren a baixar a terra als passatgers. Uns 
s’enganxaren a les branques i tenien problemes per trepitjar el fang. 
Segons després, van veure com el “Minotaurus” s’estevellava contra 
la vegetació i entre els constants xocs entre els troncs del arbres 
tropicals s’escoltà la darrera explosió i es notà la calor de les 
flames. 
 Immediatament es reuniren tots els supervivents, ja que els 
Kamers els permetia major movilitat que els desapareguts 
paracaigudes de la Terra. Sergius ordenà que no es treguessin els 



coets encara, per si havien de fugir, perquè el raig que els havia 
derribat provenia d’un canó, venia d’una possible civilització. 
 Aleshores caminaren un parell d’hores entre l’espessa 
vegetació. Cadascú tenia una espasa per tallar les lianes i plantes i 
sovint acaronaven les seves pistoles de raigs elèctrics. En aquell 
moment el rugit d’una enorme bèstia esquinçà l’estrany silenci de la 
jungla. Entre unes gegantesques falagueres emergí el cap d’un 
Brontosaurus com ho faria una gran serp. I quan aquell monstruós 
rostre d’esmolats ullals es proposava menjar-se als primers rebels, 
s’escoltà un lleu soroll semblant a un xiulet. Per als humans no era 
desagradable, però per als rèptil sí, i de seguida marxà del lloc entre 
espantosos grunyits.  
 Quan Sergius i la resta es giraren, van veure com eren 
rodejats per un grup de dones de cuirasses de bronze i amb les 
seves llances i en antic Surka els ameneçaren per que estiguesin 
quiets. Desarmats i amb les mans lligades, la nova comitiva 
abandonà el lloc.  
 Els presoners i les dones avançaren per la jungla de Selvania 
durant quatre hores i, quan entre les copes dels gruixuts baobabs 
s’entreveia el carmesí verpre de Júpiter, una altra fantàstica visió els 
deixà bocabadats. Davant d’ell es veia una àmplia carretera de 
lloses que a la manera de pont sutilment s’aixecava entre 
poderoses columnes com una rampa i seguia entre els troncs fins 
arribar a un grup d’arbres acolpats. Entre les branques hi havia 
cases de fusta, palla i fulles gegantesques. Foren arrosegats fins 
una de les edificacions, els tancaren i Sergius i la resta no saberen 
quan temps estiguren aclaparats entre la sinistra penombra de 
l’estança. 
 De sobte, la porta s’obrí i la mateixa capitana de la comitiva 
que els portà captius, els ordenà que s’aixequessin perquè la reina 
els volia veure. Amenaçats una altra vegada per aquelles llances, 
caminaren per aquella immensa carrera, entre les curioses mirades 
de les nadives i els homes esclaus, fins arribar a unes  grans 
escales que conduíen a la caban més luxosa. D’allí sortí una altiva 
dona de cabell negre amb el rostre cobert per un vel. 
 -Qui sou? -preguntà ella-. Tan agosarats sou que heu desafiat 
el poder de Selvania? Feia segles que no ens molestaven. Jo, la 
reina Sarjia, no us puc rebre com a convidats. Potser us mereixeu la 
Mort per venir aquí. 
 -Som rebels que fugíem dels enemics de Fal-Sarr -contestà 
Sergius en Surka, l’única llengua per poder-se comunicar amb 
aquella gent. I tot seguit el guerrer contà la història, però la dona es 
mantenia quieta com una estàtua.  



 Escoltà les seves lluites i ordenà que els donessin carn i una 
beguda semblant als sucs de pinya. En una cambra, els rebels 
anaven contant amb detalls els seus enfrontaments contra els antics 
partidaris de l’imperi.  
 Aleshores Sarjia, sempre amb el seu rostre amagat, 
reconegué el valor dels misteriosos estrangers i, per deixar-los en 
llibertat, els parlà d’una missió que havien de dur a terme. 
 -Fa anys una altre civilització, els Kalemus, que viuen en una 
ciutat de marbre i or, ens volem exterminar i nosaltres també 
desitjaríem destruir-los -digué la reina-. Per tant mantindren les  
vostre amigues com a hostatges mentre vosaltres acompliu el 
vostre deure. 
 -Som pocs contra... -digué Sergius indignat. 
 -No t’espantis tan aviat, amic-. Tenen punts febles. Es diu que 
hi ha un temple subterrani amb uns túnels, a la vegada conectats 
amb unes muntanyes d’aquest paratge. Si aconseguiu entrar, 
podreu alliberar les nostres presoneres que encara tenen a les 
seves masmorres i prendre amb elles la ciutat per la nit. 
 El guerrer callà mentre pensava en una situació que es 
complicava per moments i que res tenia a veure amb la lluita contra 
Nalus, però estava en joc la vida del seus, per tant acceptà amb la 
condició de marxar aviat d’allí. La reina va fer un picament de mans 
i, després de respondre afirmativament, Sergius i grup descansaren 
uns dies per preparar-se amb les seves armes i planificar un atac 
per sorpresa. 
 
 
     VI 
 
 -Magoda! 
 L’exclamació d’Abdulla era convincent. Davant del petit 
escamot dirigit per Sergius s’alçaven els murs d’una ciutat de 
marbre amb incrustacions d‘escultures daurades i sobre els seus 
edificis i teulades emergien les cúpules d’un immens palau.  
 Els rebels s’amagaren entre la vegetació i miraren un mapa de 
la regió. El capità aixecà la seva vista per contemplar unes 
muntanyes al sudest. Allí podria ser l’entrada dels túnels! Però quan 
es proposaven caminar a l’esmentat lloc, sentiren que per les 
branques dels arbres els perseguien unes ombres simiesques. 
Abans de reaccionar, foren atacats per una nombrosa banda de 
mones cridaneres, tan altes com els humans. S’inicià un combat 
contra aquelles sinistres feres i Sergius ordenà que només usessin 
els ganivets Bowie per matar-les, però el pànic dominava a aquells 



soldats torturats per les penúries dels darrers dies i un disparà amb 
el seu petit fusell. El tret i el resplendor es van notar des de les 
muralles de Magoda i immediatament els sentinelles donaren la veu 
d’alerta. Obriren les grans portes i en pocs segons uns genets 
coberts amb cuirasses argentades sortiren per veure què passava.  
 Aleshores al clar de la selva hi hagué un intercanvi de trets, i 
els components de l’escamot i els magodins acabaren amb la 
resistència dels simis, la resta fugí amb gran ferides i constants 
crits. 
 -Per Kranoks! -digué el capità-. Si tú ets Sergius, el rebel que 
ha desafiat al mateix Nalus. 
 -Karum! -exclamà el guerrer-. Així quan començà la revolució 
no vas morir... 
 -No! Senzillament la meva nau no arribà mai a la capital per 
unir-me a la rebel.lió i aterrà forçosament en aquesta desconeguda 
regió de Selvania. Els habitants de la ciutat m’acolliren i el seu 
bondadós rei Sakurs IV, ja envellit, morí mesos després, i com no 
tenia succesor, pel meu valor m’anomenaren l’hereu de la corona 
de Magoda. I tu... Què fas tan lluny de Fal-Sarr i els seus deserts? 
 Sergius contà tota la història, fins i tot, el veritable objetiu de 
l’ambiciosa Sarjia. Entraren a la ciutat, es dirigiren al palau i a la 
Sala d’Audiències acabà la seva narració. 
 -Conec a la Dama Velada, com així es diu -continuà 
seriosament Karum-. Nosaltres vivíem pacíficament amb elles, però 
un dia la seva germana es va enamorar de mi i el nostre prometatge 
i posterior casament era una realitat desagradable per a l’envejosa 
Sarjia. Matà a la seva rival i aleshores començà aquesta estúpida 
lluita contra les amazones de Selvania. Porta el rostre cobert perquè 
es murmura que és tan formosa que només la pot veure l’home que 
sigui el seu marit. Però us penso ajudar en record de la nostra vella 
amistat. Pensarem un pla per alliberar a la princesa Atenea, a Alea i 
la resta de presoneres. 
 Sergius veia que certs problemes tenien solució i es mostrà 
per uns moments més tranquil, però encara no es sabia com 
podrien derrotar a les astutes amazones i la seva intrigant reina. 
   
 
     VII 
 
 -Comte Lukius! -exclamà falsament Nalus en veure com 
entrava una criatura deforme a la Cambra d’Audiències del palau de 
Fal-Sarr-. Heu trigat dues setmanes fins arribar aquí. 



 -No em doneu ordres -digué arrogantment el noble-. Ara sou 
el governant del planeta, però recordeu que abans éreu un 
enganyós funcionari com jo que pujà de categoria gràcies a una 
sospitosa puntuació i perquè fou amic personal del desaparegut 
emperador. Per tant, no em parleu en aquest to. 
 En escoltar les paraules de l’aristòcrata, la fúria de Nalus es 
notà en els seus ulls i ordenà que la seva Guàrdia Reial el 
travesessin amb les seves llances. Però aquell individu va treure 
una pols blava de les seves petites mans i, després de ser aspirada 
pels soldats, es caigueren a terra i es quedaren com a fòssils. 
 -Com veureu, oh, gran Nalus, la meva malaltia em donà 
poders posteriorment -digué el noble rient de les circumstàncies. 
 El rival de Tacius mirà a aquell ser. Abans havia estat un 
home normal que havia tingut moltes aventures amoroses, però 
quan esclatà la revolució, marxà al planeta Marte, on hi hagué una 
epidèmia de Peste Vermella i, malgrat va sobreviure a les febres, es 
convertí en una criatura amb un cap gros amb grenyes, un cos,   
braços i cames espantosament petits, per la qual cosa anava en 
una sofisticada cadira que podia volar i que el traslladava a 
qualsevol lloc gràcies a uns reactors sota el seu seient. 
 Calmat després de la ràpida matança, Nalus parlà 
seriosament i el recordà que quan ell era funcionari, abans de la 
darrera guerra civil, el concedí una llicència per construir al sud de 
Selvania una base dedicada a l’explotació de petroli, un bé escàs en 
Júpiter, però es necessitava per mantenir les antigues naus V i els 
creuers J espacials, que es portaven quan encara existia la Quarta 
República. 
 Lukius va somriure, tothom sabia que s’havia fet ric a més a 
més per tenir tractes comercials amb Urano, que precisament 
estava empobrit per l’embargament que l’havien imposat la 
Federació de planetes per qüestions de política.  
 -La gent pacta amb enemics i fins i tot amb criminals per 
mantenir-se al poder, per tant... Per què no podia parlar amb els 
pirates uranians? -preguntà jactaciosament el noble. 
 Nalus callà per uns segons i digué el veritable motiu de 
l’estada de l’aristòcrata a la Cort. Havia de buscar i matar a Sergius 
i als rebels, els quals havien de ser a Selvania. Aleshores Lukius va 
riure de nou i aquet gest posà més nerviós al governant. El monstre 
explicà que els seu satèl.lits espies estaven endarrerits de notícies. 
El rebel fou abatut per les amazones de Sarjia i fou escollit per 
atacar al rei de Magoda, però aquest havia estat abans amic del 
rebel i junts formaren una ferma aliança. Una setmana després 
llançaren les seves tropes contra l’ambiciosa monarca, arrasaren 



part dels seus llogarrets i, abans de prendre el centre de Selvania, 
les dones es rendiren i Sarjia es suicidà tallant-se les venes a les 
seves cambres. 
 Nalus restava sorprès, però el ràpid objectiu era matar a 
Sergius, per tant el va prometre que quan ell fos el nou emperador 
Lukius seria el seu fidel general.  

-A més a més penso fer una visita a la teva base per veure 
com va l’extracció del petroli –digué Nalus. 

El noble callà i acceptà la nova missió i després marxà de la 
sala entre rialles. 
 
 Aquelles setmanes estaven destinades per a la pau i les 
constants festes de Magoda. Després de la sorprenent derrota de 
les amazones i la seva maleïda reina, Karmus celebrà luxosos 
banquets al seu palau i decretà -una mica borratxo- el perdó de les 
noves esclaves si convivien pacíficament amb els magodins. I així 
va passar, ja que elles també estaven cansades de la maldat de 
Sarjia i la meitat dels homes es traslladaren a viure a Selvania per 
conèixer la possible esposa i iniciar una nova vida, i dones de la 
jungla anaren a la capital per trobar estabilitat econòmica i 
sentimental. 
 Però Sergius es mostrava inquiet en les cambres de les festes 
perquè sabia que Nalus i el seu corrupte seguici de traïdors 
continuaven cometent injustícies en Fal-Sarr i la resta del planeta. 
Però Karmus el demanà que descansés uns dies més a la seva 
Cort. En realitat el rebel i Alea van veure que el seu retardament es 
debia perquè es murmurava entre les donzelles que la princesa 
Atenea s’havia enamorat del nou monarca de la regió i si ella 
marxava de nou amb els insurrectes, la podria perdre. Sortosament 
per al rei, la noia no trigà gaire en manifestar els seus sentiments i 
després de celebrar la caiguda de les amazones, es farien unes 
noves festes per al cassament de Karmus amb Atenea, la qual cosa 
també volia Alea, perquè així tenia les mans lliures per aconseguir 
l’endurit cor de Sergius. 
 Una setmana després al Temple de les Cent Columnes, el 
bruixot Rajmés fou el testimoni de la boda. I el poble s’alegrà davant 
de nous banquets. 
 Però la nit de noces de la parella sempre seria recordada a les 
Cròniques de Júpiter, ja que patiren un atemptat. Per la nit, després 
de vi, dolços petons... aparegué una sinistra boirina pels voltants, la 
qual cosa era estranya en una zona calurosa com Selvania. I allò es 
solidificar per convertir-se en segons en uns vuit guerrers armats 
amb llances i espases, que entraren al palau i concretament 



irrompiren a la cambra reial entre crits de guerra per assassinar als 
reis.  
 Aquella escena era temuda per l’astut Sergius i la fidel Alea, 
els quals, en sentir el fort soroll a les habitacions properes, també 
aparegueren per defensar als nous monarques. Els criminals es 
quedaren sorpresos i aquests segons foren aprofitats pels 
mercenaris. Les espases i destrals transformaren una estança 
d’amants en un camp de batalla i la sang de les víctimes es lliscà 
per les lloses mentre se sentien alarits d’agonia. Finalment Sergius i 
Alea s’alçaren com a gegants recordats en llegendes de la Terra i 
miraren el lloc ple de cadàvers. L’espantat Karmus i Atenea, que hi 
eren arraconats, començaren a reaccionar i parlaren de bruixeria, 
mentre la boira desapareixia. 
 El rebel agafà el braç d’un mort i va veure el tatuatge d’un petit 
crani. 
 -Són els partidaris del comte Lukius -digué el rei-. Ara tenim 
un enemic més. 
 -No m’ho puc creure –va respondre Karmus-. Sabia pels meus 
espies que aviat Nalus el visitarà a la seva estació i... 
 -Això és molt interessant. Podríem afegir-nos nosaltres també. 
-va cloure amb un cínic somriure Sergius. 
 
     
     VIII 
  
 -Darrera d’aquells matolls es troba la immensa llacuna de 
Lucumus. 
 Les paraules de Karmus estaven carregades de por i el 
guerriller Sergius apartà, fusell elèctric en mà, la cortina de 
vegetació per veure una allargada extensió d’aigua bruta, en el 
centre de la qual,s’aixecava un gegantesc cilindre de ferro de vuit 
pisos. Els llums de petites finestres començaven a rivalitzar amb els 
primers estels de la nit que queien sobre Selvania. 
 Nombroses llanxes envoltaven per torns les vores del llac. 
 -Serà molt difícil ensorrar aqueixa torre amb Nalus i la seva 
guàrdia personal dins –comentà Sergius. 
 -Estàs boig? –preguntà Karmus espantat. Apa, noi! Tornem al 
nostre campament amb la resta i oblida aquesta idea! Marxeu de 
Magoda i ja veureu com ens deixaran tranquils. Jo... 
 Però el rebel no escoltà les paraules del rei i, quan sopaven a 
les tendes de campanya, ja preparaven l’atemptat definitiu contra la 
base del comte Lukius i la mort de Nalus. 



 Al matí del següent dia una llanxa s’aturà davant de la petita 
platja de fang i dos soldats baixaren i s’endinsaren per la vegetació 
perquè havien vist uns moviments sospitosos. El conductor de la 
nau esperà mentre fumava una cigarreta. Després un fusell colpejà 
el seu cap per deixar-lo sense sentit. Tot seguit pujaren a la llanxa 
els impostors, Sergius, Karmus i Eruk, un nou guerrer que s’havia 
afegit a ells feia poc temps. L’últim dirigia l’allargada nau com si res 
passés. 
 -Són senzilles de manejar –digué el guerriller ros. 
S’assemblen molt a les embarcaciones de la Terra, abans de 
desaparèixer la Cinquena Federació. 
 Lligats de peus i mans i amordassats estaven els tres soldats 
de Lukius. Les pistoles làser d’Alea i Soger els vigilaven a la vora, 
amagats entre espessos matolls. 
 -Tanta tranquil.litat em preocupa –murmurava Sergius mentre 
baixava el cap per no creuar-se amb les mirades dels altres 
patrullers que el saludaven-. Ja no podem tornar endarrera. 
 En aquell instant s‘escoltà un soroll semblant a un tro. Quan 
alçaren la vista miraren una gegantesca nau tipus H. En ella anava 
el mateix Nalus, la seva escorta personal i més soldats per reforçar 
la base. Era el moment de la desitjada visita per Sergius. El coet 
d’ales triangulars aterrà sobre una enorme platafoma que 
sobresortia segons abans de la torre. 
 Però els intrusos continuaren el seu recorregut en cercle per 
les aigües del Lucumus i així transcorregueren les dues hores 
restants del primer torn del matí, ja que els guerrillers havien 
observat la mateixa operació durant dies. 
 Una trucada per radio avisà que havien de tornar al petit port 
mentre els rellevava una altra nau. Entraren amb marxa lenta i 
aleshores contemplaren bocabadats a la planta baixa de la base 
Torre-Lakenia, un gegantesc moll on cinc grans vaixell petrolers 
rebien or negre d’oleoductes conectats a un pou i sofisticada 
maquinària que perforava constantment la terra, sota la vigilància de 
molts soldats. 
 Eruk reduí la velocitat amb certa inquietud i deixà la nau entre 
altres que també estaven aturades. 
 -Un dia els teus nervis ens portaran a la perdició –xiuxiuejà 
Sergius. 
 A continuació el cap de la resistència i Karmus pujaren per les 
escales de pedra mentre el pilot es quedava portant unes cordes a 
coberta. Els dos guerrillers es barrejaren entre la resta de 
treballadors, com si coneguessin aquell lloc feia temps. Després se 
separaren i, en amagats racons del port, tregueren dels seus 



uniformes uns Vamuks C-9, unes potents bombes tan petites com 
els botons d’una xaqueta, però tenien el mateix poder destructiu de 
quatre granades de la Segona Guerra Mundial a la Terra del segle 
XX. Tot seguit les posaren al costat d’aparells, cotxes i per les 
diferents plantes. Per això es repartiren en els cinc ascensors que hi 
havia a la torre. 
 Caminaren pels passadissos entre els cansats obrers amb 
normalitat i mantenien la calma. S’estranyaven perquè ningú 
demanés que es identifiquessin o mostressin algun document 
acreditatiu.  
 Mentre colocaven la resta dels explossius Eruk posà en marxa 
la seva llanxa i s’apropà a un dels petrolers dissimuladament, però 
un sentinella observà la sospitosa acció i trucà de seguida amb la 
seva petita ràdio. Aleshores un grup de soldats sortien del pont de 
commandament amb pas accelerat. 
 Karmus s’aturà a la cinquena planta, on hi havia la pista 
d’aterratge i petites naus Delta per realitzar desplaçaments més 
llargs a través de la regió. També destacava la impresionant nau H 
de Nalus. El feia efecte que era observat i ajudà a uns treballadors a 
posar carburant a uns dipòsits. Vuit soldats s’aproparen a ell, fusells 
en mà. 
 Per la seva banda Sergius entrà en una fosca cambra del 
quart pis amb la intenció de deixar una altra bomba, quan la porta 
es tancà de sobte. S’encengueren les llums i aparegué en un 
extrem el comte Lukius, assegut a la seva cadira de coets i, envoltat 
de la seva escorta personal, un somrient Nalus. 
 -T’esperaven feia dies, Sergius –exclamà el governant amb 
cinisme-. En realitat no us crèiem tan agossarats, però fins i tot els 
meus sofisticats satèl.lits espia poden sentir el soroll de petjades a 
cents de quilòmetes. Ara donaré l’ordre de capturar a la teva amiga 
Alea i a Sorge que tenen presoners al guerrers a la vora del llac. 
 Va fer un picament de mans i entraren més soldats amb Eruk i 
Karmus. 
 -Com pots veure, ens heu estalviat la feina de buscar-vos per 
Selvania –prosseguí Nalus-. Ah! I no confieu en les Vamuks perquè 
les càmares ocultes ja us vigilaven des de la vostra entrada al moll. 
Han estaran desactivades i retirades oportunament. Comte Lukius... 
Utilizeu la vostra màgia i mateu als rebels! Eh! Però... Què és 
aquest soroll. 
 En aquell moment s’escoltà una forta explossió davant dels 
bocabadats Nalus, el noble i el seus partidaris. Els guerrillers van 
somriure perquè encara no havien vist les darrers bombes que 
havien posat. Aprofitaren aquells preciosos segons de confusió per 



colpejar als sentinelles. Amb els fusells dispararen als components 
de l’escorta dels nobles. Tot seguit hi hagué un intercanvi de raigs 
elèctrics. Nalus es va fer a un costat i abandonà la cambra, però 
Lukius no es queda atemorit i reaccionà amb les seves armes. La 
seva mà dreta començà a brillar i sortí un raig que cremà en pocs 
instants a Eruk. Sergius i Karmus es quedaren impotents mentre 
veien com el cos del seu amic es retorçava entre les flames. 
 Continuaren més explossions al moll. 
 -Què significa això? -preguntà l’aristòcrata-. Pensava que 
havien desactivat totes les bombes.  
 -Però no han agafat la potent dinamita importada de la Terra 
que estava amagada en un bossa en la nostra llanxa –digué 
Sergius-. La mateixa nau que es posà al costat del petroler més ple 
d’or negre. 
 Allò desencadenà més detonacions als gegantescs dipòsits de 
combustible i els fonaments de la torre de ferro començaren a 
trontollar. Furiós per la intel.ligent idea del guerriller, Lukius apuntà 
amb la seva mortífera mà al pit de Sergius, però una altra explossió 
destrossà la base de la construcció i unes bigues d’acer van caure 
sobre el monstre. La seva cadira i ell quedaren esclafats. 
 La torre es començava a ensorrar. El capità dels rebels 
comprovà que els seves possibilitats de salva-se eren escasses, 
aleshores Karmus recordà que a la cinquna planta hi era la pista 
d’aterratge i quedaven encara algunes naus. 
 Nalus baixà precipitadament per les escales i entrà a una 
immensa cambra del primer pis on hi havia enormes dipòsits d’àcid. 
Sonaren unes altres explosions i els esmentats dipòsits trontollaren i 
el corrossiu líquid esquitxar molt al desesperat governador. 
S’escoltaren els seus esquinçadors crits de dolor mentre la seva pell 
es cremava. I en la bogeria es llançà per una finestra, per caure a 
l’aigua. 
 Entre el caos i la fugida del treballadors, els dos intrusos 
pujaren les escales. Una part dels passadís s’ensorrà, pero 
s’agafagen amb força a una barana i reprengueren amb 
desesperació el recorregut. Es posaren a la cabina d’una nau Delta i 
tocaren el convenients botons per sorti d’allí amb la hipervelocitat. 
 Les detonacions seguiren i quan l’esmentada nau salpà de la 
base, la torre va caure en pocs minuts sobre el llac que de fet ja 
estava envoltat de flames pel petroli. 
 Els guerrillers van fer crit d’alegria i es dirigiren de seguida a la 
vora on esperaven uns preocupats Alea i Soger. Però entre les 
fortes abraçades no poderen dissimular la profunda tristesa per la 
pèrdua del company Eruk. 



 -I Nalus? -preguntà la noia. 
 -Aconseguí escapar davant de nosaltres, però no crec que 
hagi sobreviscut  a aquesta  tragèdia –contestà Sergius-. Ara hem 
de marxar d’aquí. Allibereu als patrullers i prenem la seva nau. 
 
 La Delta s’apropava a les muralles de Magora mentre el capità 
i el seu escamot respiraven tranquils. 
 En aquell instant una mà cremada emergí de les aigües del 
llac i un home convertit en una veritable despulla humana i cobert 
de parracs s’arrosegava pel fang mentre cridava de dolor i ràbia a la  
vegada. Aleshores els soldats alliberats per Sergius s’aproparen per 
ajudar-lo. Es quedaren perplexes en reconèixer a Nalus, malgrat 
tingués el rostre desfigurat. Havia sobreviscut a la caiguda de la 
torre. Immediatament cridaren per ràdio perquè vinguessin més 
naus d’auxili de la capital perquè a més a més la vora de la llacuna 
s’omplí de soldats malferits que havien arribat nedant o flotant en 
fustes. 
 
 
     EPÍLEG 
 
 A la Cambra d’Audiències Sergius va ser sincer amb les seves 
paraules davant del seriós Karmus i del silenciós ancians del 
Consell. 
 -Ho sentim -s’explicava el rebel-, però haurem d’abandonar 
Magoda molt aviat ja que la nostra presència fa perillar la vida 
d’aquesta ciutat. Els partidaris de Nalus intentaran localitzar aquest 
reducte de pau per buscar-me només a mí. L’ajuda rebuda de 
Lukius és una prova. Nosaltres agafaren una potent nau i amb els 
nostres companys d’armes, escassos, però fidels a una causa, 
continuaren la lluita per la llibertat. De moment anirem al planeta 
Plutón, el més allunyat de la Via Láctea i allí instal.larem una nova 
base per prosseguir la nostra tasca i no ens aturarem fins que torni 
la República a Júpiter. 
 El rei acceptà el discurs del guerriller entre els forts 
aplaudiments de la gent i durant els següents dies prepararen un 
gegantesc coet amb aigua, molts queviures, armes, tancs i 
helicòpters en peces per muntar després. S’acomiadaren de 
Karmus i de la feliç Atenea. Sergius, Alea i vint guerrers, entre 
homes i dones, pujaren l’escala. El reactors s’escalfaren i el “Aquilla 
I” despegà de la improvisada pista per perdre´s entre la boira del 
matí. 



 -Ens dirigim a Plutón –recordà el capità a Soger en la cabina- 
Però ara poseu el pilot automàtic ja que ens  esperen hores de 
trajecte. Allí volarem sobre els foscos mars que dominen el planeta 
fins trobar una illa per aterrar. 
 I el coet deixà les jungles de Selvania i els penyasegats 
davant de grans onades. Després augmentaren la velocitat per 
vèncer la gravetat i s’endinsaren en el negre espai de l’exterior. 
 
 A Fal-Sarr el poble estava conmogut perquè el furiós líder hi 
era a l’hospital i temien qualsevol venjança sobre els súbdits. 
Mentre el “Aquilla I” s’allunyava de Júpiter, Nalus era operat per 
substituir la pell cremada per pell artificial, però fracassaren. El 
gobernador, que a tants inocents va torturar i matar, ara patia dolor 
per primera vegada. Quedà d’ell un cos terriblement demacrat i els 
millors metges decidiren instal.lar-li un armadura per cobrir el seu 
pit, braços i cames. Un màscara amagaria el deformat rostre. 
Transcorregueren uns setmanes de repòs i Nalus cridava a la seva 
habitació quan veia que havia de viure la resta de la vida amb allò 
posat. 
 Quan es recuperà, sortí al balcó del palau i allí donà un 
venjatiu discurs. 
 -...I com ja comprovareu, els rebels no han dubtat en causar-
me irreparables ferides, per tant decreto que a partir d’avui no quedi 
res del Triumvirat. Proclamo l’imperi per portar l’ordre i la justícia al 
Júpiter. He estat massa generós amb els insurrectes. Els 
perseguirem i pagaran el que han fet –deia Nalus amb un metàl.lica 
veu per la seva màscara. 
 El  vespre es posava sobre les teulades de Fal-Sarr, ciutat 
encara castigada per les constants repressions. En la seva fúria 
ordenà més execucions mentre el poble es preguntava què passava 
amb a resistència encapçalada per Sergius. Esperaven que en 
qualsevol moment tornés per restablir la República. Però les 
Jupiterianes o Cròniques de Júpiter acaben aquí. Només els 
Pergamins del príncep Sarleus V de Plutón parlen de llibertat en 
una nova època, en la qual Sergius matava al seu enemic Nalus i 
tornava la pau a Júpiter.  
 
     Francesc Xavier Parera Gutiérrez 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


