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PRÒLEG 

 

 

La qüestió de si existeixen altres llocs amb vida a l’univers ha 

acompanyat la humanitat des que tenim consciència. En són dos 

exemples les especulacions abstractes dels filòsofs grecs fetes 

més de dos mil anys enrere o les afirmacions més concretes res-

pecte de la possible diversitat d’altres planetes habitats, com les 

que va fer Giordano Bruno el 1600 i que, per cert, el van portar 

a ser cremat a la foguera per la Inquisició. A mesura que els co-

neixements astronòmics van progressar, i els planetes del siste-

ma solar es van anar interpretant com a altres “mons”, van 

sorgir especulacions sobre si algun d’ells podria acollir vida. Un 

cas paradigmàtic és l’apassionat debat de finals del segle XIX i 

principis del XX sobre la possible civilització marciana cons-

tructora de canals i aqüeductes.  És evident que aquesta hipotè-

tica civilització mai no va existir, però la recerca científica de 

vida a Mart (passada o present) continua ben activa. 

Però la veritable expansió del marc mental va esdevenir durant 

la segona meitat del segle XX, quan la humanitat es va adonar de la 

immensitat del cosmos, composat per bilions de galàxies amb mi-

lers de milions d’estrelles cadascuna. I encara més quan hem anat 

sabent que moltes d’aquestes estrelles, segurament més de la mei-

tat, tenen planetes al seu voltant, alguns dels quals semblants a la 

nostra Terra. Molt serà que en alguns d’aquests planetes no hi hagi 

aparegut la vida, com aquí, oi? I no només això. La nostra galàxia, 

la Via Làctia, té una edat d’uns 13 mil milions d’anys, i el Sol va 

néixer “tot just” fa uns 5 mil milions d’anys. Per tant, hi ha estrelles 
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que ens porten fins a 8 mil milions d’anys “d’avantatge”. Si assu-

mim que algunes d’aquestes estrelles tenen planetes, que en alguns 

hi va sorgir la vida, i que aquesta vida podria evolucionar fins a fer-

se “intel·ligent”, la Galàxia podria estar plena de civilitzacions que 

serien capaces de fer viatges interestel·lars o si més no comunicar-

se a grans distàncies, per exemple, amb nosaltres... Aquesta argu-

mentació va portar a la famosa pregunta formulada espontània-

ment pel físic Enrico Fermi el 1950: “però, on és tothom?”. Se l’ha 

anomenat la paradoxa de Fermi i per a la qual, evidentment, no 

tenim resposta... per ara... 

Durant els anys 1960 i 1970 es va despertar un gran interès 

pel tema de la cerca d’intel·ligències extraterrestres i va sorgir el 

programa SETI, promogut per Frank Drake. A ell li devem la 

famosa equació de Drake, que pretén calcular quantes civilitza-

cions comunicatives hi ha avui dia a la nostra galàxia. Dissorta-

dament, aquesta equació no té cap capacitat predictiva perquè 

desconeixem els valors de molts dels seus factors clau. El núme-

ro final tant pot ser 1 (nosaltres sols) com 10000, que és el que 

va proposar Drake. Els programes relacionats amb SETI han 

anat sobrevivint, amb més o menys vigor, fins als nostres dies, i 

s’han succeït anuncis d’alguns senyals prometedors (com ara el 

famós “Wow!”) però que mai no han estat validats. Tanmateix, 

la inquietud sobre la possible existència de civilitzacions extra-

terrestres i l’especulació sobre un eventual contacte ens acom-

panya sempre. L’acalorat debat sobre la possible naturalesa 

alienígena del visitant interestel·lar ‘Oumuamua, que ha creuat 

fa poc el sistema solar, o bé les estranyes disminucions de bri-

llantor de l’anomenada “estrella de Tabby”, que s’han relacionat 

amb possibles megaestructures artificials, en són dos bons 

exemples que demostren que el tema és plenament vigent.  
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Tornant a la paradoxa de Fermi, s’han proposat nombroses 

explicacions. Algunes d’aquestes són ben poc encoratjadores, 

com ara la possibilitat que la durada de la fase tecnològica d’una 

civilització sigui molt curta a causa de la seva pròpia autodes-

trucció. Caldria prendre’n nota? També hi ha, clar, qui pensa 

que ja hem estat visitats, fins i tot regularment... Són innombra-

bles els casos de suposades “proves” de contactes extraterres-

tres, amb les formes i característiques més variades. Seria 

increïblement emocionant descobrir que aquestes visites s’han 

produït però, dissortadament, la hipòtesi “alienígena” associada 

a fenòmens aparentment inexplicables s’ha descartat sempre 

després d’estudiar-los en detall i amb rigor científic.  

Una altra possible resposta a la paradoxa de Fermi és que el 

contacte ha estat deliberadament evitat per part dels nostres 

companys galàctics. Els motius per justificar-ho poden ser vari-

ats, però s’assumeix que si una civilització té capacitat de viatge 

interestel·lar serà tan avançada que qualsevol contacte amb nos-

altres durant aquesta etapa tan primitiva de la nostra evolució 

tecnològica podria ser contraproduent. Al cap i a la fi, només 

hem de mirar la mateixa història de la humanitat per veure com 

han estat de catastròfics aquests encontres per a la civilització 

tecnològicament menys avançada... Per tant, i si, efectivament, la 

Galàxia bull de civilitzacions que juguen a fet i amagar amb nos-

altres? 

Construït sobre aquesta premissa, El Somni de Júria ens expli-

ca l’apassionant aventura que viuen uns terrícoles i un explora-

dor extraterrestre que té un accident al nostre planeta i no pot 

evitar ser descobert. Aquest explorador pertany a una civilitza-

ció molt més avançada que la nostra que ha eludit el contacte, 

fins que aquest es produeix de forma no intencionada. La no-
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vel·la descriu la cursa contra rellotge per aconseguir que el nos-

tre visitant pugui retornar amb els seus congèneres i continuar el 

seu viatge. La cara fosca de la humanitat està representada per 

uns perseguidors sense escrúpols que malden per capturar 

aquest ésser tan avançat i treure’n profit amb finalitats militars.  

Tot i tractar-se d’una novel·la, l’autor, el Jaume Mas, no des-

aprofita l’ocasió per explicar conceptes d’astronomia, del qual 

n’és un apassionat, i també per abordar qüestions filosòfiques 

profundes. A través de les converses (mentals) entre els terríco-

les i el visitant extraterrestre es tracten molts dels problemes que 

afecten el nostre planeta i a nosaltres com a civilització, a partir 

d’un enfocament global. Hi trobareu material per a la reflexió 

profunda sobre el sistema capitalista, sobre la competitivitat, 

sobre l’ús dels recursos, sobre els desequilibris socials, sobre 

l’emergència climàtica, sobre l’ús del temps...  

Hi ha dos aspectes que a mi m’han ressonat especialment. 

Un d’ells és la definició de la por com a un sentiment paralitza-

dor que ens altera la capacitat de raonar. Tot i que la por pot 

tenir una utilitat de “preservació”, crec que hem de treballar per 

tal que sigui el respecte o la precaució i no pas la por la que 

condicioni els nostres actes. La por s’ha utilitzat sempre per a la 

dominació de les persones i per a restringir-nos la llibertat. Com 

diu el llibre “La por paralitza. La por no deixa viure. La por no és una 

bona companya.” L’altre aspecte amb el qual m’he sentit plena-

ment identificat és la reflexió sobre la necessitat d’una conscièn-

cia global de la humanitat. La concepció egoista i individualista 

de l’ús dels recursos i la forma com ens relacionem els uns amb 

els altres és garantia de portar-nos a la destrucció. Només un 

canvi del paradigma basat en la competitivitat cap a un de basat 

en el cooperativisme durant les properes generacions pot aturar 
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la catàstrofe. Tant de bo el fet de dir-nos-ho un visitant extrater-

restre ajudi a fer que el missatge es difongui... 

A les vostres mans hi teniu una novel·la entretinguda, diver-

tida i de lectura molt amena, que de ben segur us “enganxarà”. 

Però ja veureu que no només és un passatemps sinó que us farà 

rumiar sobre temes de gran transcendència.  Fins i tot aprendreu 

una mica d’astronomia, de geologia, de tècniques de supervivèn-

cia en entorns hostils... I  us podreu transportar a uns paisatges 

fantàstics de l’interior d’Islàndia que es descriuen amb tant de 

detall i entusiasme que serà ben bé com si els haguéssiu visitat. 

O potser se us despertaran les ganes d’aventura per viure’ls en 

primera persona! 

Ah! I gairebé m’oblidava de dir que també hi ha un altre as-

pecte que em fa una il·lusió especial! I és que el nostre amic 

extraterrestre es disposa a instal·lar-se, juntament amb la seva 

gent, a un sistema planetari que sento molt proper al meu cor. I 

no us explico res més perquè us convido que descobriu de quin 

es tracta tot llegint el llibre. Tal com m’ha passat a mi, espero 

que gaudiu d’aquesta obra i que ajudeu a escampar el missatge 

que cal tenir cura del nostre planeta i de nosaltres mateixos que 

hi trobareu reflectit. 

 

Ignasi Ribas 

Director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) 

Professor d’investigació de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE, CSIC)
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ovint els humans no som conscients de la fragilitat de la 

nostra vida. Vivim en un equilibri absolutament fictici, ali-

mentat per la rutina quotidiana, en la que cada matí sona el des-

pertador a la mateixa hora, seguim el ritual de la dutxa, vestir-

nos, transportar-nos al lloc de treball, saludar a les mateixes per-

sones, discutir sobre els mateixos temes, menjar els mateixos 

àpats rotatoris de la setmana, i quan tornem a casa, acabem els 

dies intentant desconnectar dels problemes amb distraccions 

semblants. 

I, de sobte i sense previ avís, un dia succeeix un fet sorpre-

nent que canvia la nostra vida per sempre. 

De fet, a cada instant estem sotmesos a aquesta possibilitat, 

malgrat que no en som gens conscients. Tan sols calen uns pocs 

segons per fer desaparèixer aquesta falsa i alhora sovint insana 

estabilitat a la qual ens sotmetem, potser per vagància, potser 

per deixadesa, potser per què ni tan sols som capaços 

d’observar-nos des de fora amb la perspectiva necessària i ser 

jutges de la nostra pròpia existència. 

Ni per un instant en Marc podia sospitar que estava a punt 

de viure un d’aquests dies tan singulars. 

Ara mateix, en Marc mirava la muntanya de papers que es 

mantenien en fràgil equilibri ocupant tota l’amplitud de la seva 

taula. L’esperava un llarg cap de setmana per corregir tots 

aquells exàmens dels seus alumnes. Si hi havia una cosa que el 

preocupava, era ser capaç de preservar la capacitat per jutjar-los 

S 
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equitativament a tots. El cansament era un factor que jugava en 

contra dels darrers exàmens a revisar,  i no li agradava gens ni 

mica sentir-se culpable de les frustracions dels seus alumnes. 

En Marc era professor d’una escola d’Olot, un poble situat al 

cor de Catalunya, envoltat de muntanyes i volcans, on resultava 

fàcil traspassar mentalment el llindar dels finestrals i esvair-se 

dels problemes diaris resseguint amb els ulls els cims de les 

muntanyes que es retallen a l’horitzó. Com si estigués ara mateix 

davant de la finestra, durant uns breus instants va contemplar 

absort aquella paperassa, amb la ment absolutament en blanc, 

fins que finalment una genial idea el va tornar a la realitat: aquell 

cap de setmana se n’aniria al mas que tenia al bell mig del bosc. 

S’aïllaria de la resta del món i es concentraria en fer net de tot el 

treball acumulat. 

Decidit, no va trigar gaire a sortir del seu despatx, per creuar 

de cap a cap el passadís de la planta baixa de l’escola. A l’altre 

extrem  hi havia la biblioteca, que també es feia servir de magat-

zem de material. Pretenia agafar un parell de caixes per trans-

portar més còmodament els seus exàmens. A falta d’un parell de 

passes per arribar al llindar de la porta, una ombra de dubte el 

va fer aturar tot just abans d’empènyer-la. A aquesta hora, enca-

ra hi seria la Cecília. Aquella dona, que mirava de dissimular la 

seva maduresa feixugament a força de capes de maquillatge, feia 

de bibliotecària, i aprofitava per acorralar amb avidesa a qualse-

vol  infeliç que s’atrevís a entrar en els seus dominis. Les conse-

qüències de trobar-se-la eren acabar sotmès a una estona 

interminable dels seus monòlegs sense interès, als quals no valia 

la pena dedicar cap atenció, ja que la Cecília obtenia plaer amb la 

simple presència d’algú que justifiqués la seva verborrea, absolu-

tament mancat de diàleg. 
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Encreuant mentalment els dits, va entreobrir en silenci la porta, 

i va veure la taula de la Cecília buida. Sense dubtar-ho ni un instant, 

es va abalançar al passadís que començava tot just al costat de la 

taula, amb l’objectiu d’arribar a la porta del magatzem, que era al 

final d’aquelles fileres de llibres. Un cop oberta, la va tancar darrere 

seu sense fer soroll. Va encendre el llum i va prendre dues capses 

de cartró plegades, de les dimensions que li va semblar que acom-

plirien satisfactòriament amb les seves necessitats, i sense perdre 

més temps va tornar al passadís. Gairebé podia sentir la brillantor 

de la porta de sortida, que li oferia la salvació. I tot just quan tenia 

la mà al mànec de la porta, va sentir darrere seu, a unes quantes 

passes de distància, la veu de la bibliotecària dient: 

—Marc, ets tu? 

En Marc es va fer el distret i, empassant-se qualsevol remor-

diment de mala educació, va deixar la Cecília a l’altra banda de la 

porta amb un pam de nas. 

Amb una correguda va tornar al seu despatx, on va  emple-

nar les caixes amb els exàmens pendents de corregir. Anava més 

carregat del que esperava, i malgrat estar a escassos 10 metres de 

distància del pàrquing, el trajecte fins a  la porta de sortida de 

l’escola es va fer molt pesat. Tres esglaons van ser el darrer obs-

tacle fins a arribar al cotxe. Va dipositar les caixes a l’interior del 

maleter del seu Nissan Patrol i es va allunyar d’aquell edifici. Per 

aquella setmana ja n’havia tingut prou. 

Tot just mitja hora més tard arribava a la seva masia de la 

muntanya. Era una casa aïllada, antiga residència de la seva famí-

lia, fins que la ramaderia va deixar de ser un negoci rendible 

amb el qual poder viure. Ell, després de la mort dels seus pares, 

s’havia encarregat de restaurar-la i condicionar-la per disposar 

d’un lloc on refugiar-se.   
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L’entorn era fabulós. Davant de la casa hi havia una esplana-

da d’herba d’un verd brillant, que acabava en un petit penya-

segat des d’on podia veure, si la boira ho permetia, la Vall d’en 

Bas en tota la seva extensió. 

El que més li agradava era asseure’s al porxo de la casa, con-

templant el verd intens de l’herba que contrastava amb les mun-

tanyes que es perdien en la distància. Aquest paisatge 

multiplicava la seva força quan la pluja es precipitava des dels 

núvols a la tardor. L’olor de terra mullada i aquelles masses gri-

ses i espesses, carregades d’humitat, que fregaven la vora del 

penya-segat donaven un toc de misticisme que el fascinava. 

Pel que fa a la casa, era totalment de pedra i s’assentava en 

una base de roca dura i massissa, i el seu interior era confortable 

i acollidor. Immenses bigues de fusta creuaven el sostre, i una 

xemeneia de grans dimensions dominava l’espai de la planta 

baixa, que feia de cuina i saló menjador. Només arribar, en Marc 

va encendre la llar de foc, perquè la foscor creixent començava a 

escampar el fred i la humitat de forma precipitada. 

Mentre la llenya espurnejava amb timidesa, va pujar per les 

escales fins a la primera planta, on tenia les habitacions i el seu 

despatx. Una taula de fusta noble davant d’un gran finestral, on 

sovint passava hores de treball, va ser la destinació final de les 

caixes. 

Mentre estava buidant-les, va sonar el seu mòbil. La tonada 

del timbre delatava que era la Ruth. 

—On ets Marc?, t’he estat buscant per anar a dinar junts. 

La Ruth era una amiga molt especial. Es coneixien des de la 

infància, i encara que mai havia passat res entre ells, tots dos 

sabien que la línia que separava la seva amistat d’alguna cosa 

més era gairebé inexistent. 
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—Ho sento Ruth, he marxat abans d’hora. Tinc un munt de 

correccions per fer i necessito concentrar-me durant tot el cap 

de setmana. 

—Ets a la masia? 

—Sí, correcte. 

—Alguna estona de descans faràs! Hauràs de menjar, i pot-

ser de tant en tant fins i tot respiraràs, no? 

—Si Ruth, segur que ho faré, però aquest cap de setmana el 

necessito per a mi. 

—Entesos. Però si en algun moment necessites desconnec-

tar, truca’m. Estaré per aquí. 

—Gràcies, Ruth. Fins després. 

En Marc feia temps que pensava en la seva relació amb la 

Ruth. En els darrers mesos, ella semblava buscar un espai més 

consolidat a prop d’ell. Potser era perquè la noia havia acabat de 

fer els vint-i-set anys i, encara que obertament no ho reconeixia, 

volia assentar la seva vida. Però també podien ser imaginacions 

seves, i  que la seva amiga sentís senzillament amistat. El que 

tenia ben clar era que s’estimava a la Ruth. Formava part de la 

seva vida, i sempre havia estat al seu costat. No estava en condi-

cions de saber què sentiria si ella desaparegués de sobte de la 

seva vida. Aquest risc de perdre-la el feia sentir insegur. Tant 

com per no donar una primera passa. 

El cel es feia fosc. A la tardor el sol s’amagava cada cop més 

aviat. Era el moment de tornar a la planta superior de la casa, on 

tenia un indret màgic i personal: el seu observatori astronòmic, 

amb un munt d’instrumental que havia anat adquirint peça a 

peça fins a configurar un respectable equipament. L’observatori 

es componia de dues sales contigües. La primera d’elles estava 

dominada per una columna metàl·lica vertical en el seu centre, 
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sobre la que hi havia una muntura equatorial i un telescopi de 

trenta centímetres de diàmetre, ple de cables i aparells connec-

tats, configurant un aspecte robòtic que semblava desproveït 

d’ànima. I per sobre d’aquell instrument, hi havia un sostre cor-

redís que s’obria per deixar a l’abast de la mà l’Univers sencer. 

La segona sala estava separada de la primera per una paret feta 

amb panells de fusta i una gran finestra de vidre, i s’hi accedia 

per una petita porta. El seu contingut era ben simple: una taula 

amb un ordinador, un monitor de vint-i-dues polzades,  una 

cadira de cuir ben còmoda, un sofà de tres places que feia la 

funció de llit, i un equip d’alta fidelitat amb quatre altaveus. 

Aquest era el seu centre de control. 

Tot i que la seva professió era fer de mestre d’estudiants de 

dotze anys, dedicava una gran part del seu temps a fotografiar el 

cel nocturn en les solitàries nits a la masia, al ritme de les simfo-

nies de Bach o Strauss que usava per emplenar el silenci sota un 

mantell infinit d’estrelles. 

Va prémer el botó esquerre del ratolí i el motor del sostre 

corredís es va posar en marxa per obrir la coberta. Així, mentre 

l’instrumental astronòmic s’anava aclimatant a la temperatura 

ambient, podria preparar un breu àpat. Quan anava a iniciar una 

sessió fotogràfica havia de calcular, ben bé, d’una mitja hora a 

una hora sencera d’aclimatació. Si no respectava aquest temps, 

l’aire creava turbulències tan dins del tub del telescopi com a la 

mateixa sala, i la conseqüència eren unes imatges amb menys 

definició i qualitat. 

Com el cansament podia més que la fam, es va preparar un 

sopar fred, a base d’embotits de la terra i pa amb tomàquet. I 

mentre anava rosegant l’espetec, va començar a corregir exà-

mens al costat de la xemeneia. 
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Per un moment, va sentir dins seu aquella pau que havia es-

tat buscant, aquell temps perdut en un parèntesi de la vida quo-

tidiana, que permet gaudir sense rellotges que marquin el ritme. 

Una pau que va anar envaint el seu cos, fins al punt què els seus 

ulls, pesadament, van tancar-se mentre el cap es recolzava en el 

coixí del sofà. 

Al cap d’una bona estona, en Marc es va despertar pel fred. 

La llar de foc gairebé s’havia apagat, i alguns fulls d’exàmens 

havien acabat escampats per terra. Eren quarts de deu de la nit. 

Va recollir amb cura els papers i després de dipositar-los a la 

taula de centre, va decidir pujar a l’observatori per mirar de des-

vetllar-se una mica. Quan va obrir la porta tallafocs que separa-

va l’observatori de la resta de la casa, va sentir un fred gèlid que 

li travessava el cos. El cel estava immens, desbordat d’estels. Les 

Plèiades brillaven a la part alta, i Betelgeuse començava a albirar 

per l’horitzó. Va entrar a la sala de control i va connectar l’equip 

per dirigir-lo a les Híades. Volia fer una sèrie de fotografies del 

cúmul obert d’estels, per ensenyar-lo als seus alumnes a classe 

de medi. Tot i no ser una zona del cel on hi hagués objectes 

astronòmics molt espectaculars, sí que tenia la peculiaritat de 

contenir estels de colors ben diferents, que anaven del taronja al 

blau, passant pel blanc, i li permetria explicar algunes de les ca-

racterístiques físiques dels estels. 

La muntura va iniciar el seu desplaçament en els eixos 

d’ascensió recta i de declinació, mentre el tub del telescopi gira-

va i, simultàniament, un braç mecànic que hi havia en el seu 

extrem superior obria la tapa del tub, deixant les òptiques de 

l’instrument preparades per captar la llum que venia de remots 

indrets de la nostra galàxia. 
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Va sortir de la sala de control per revisar si la càmera CCD 

s’havia posat correctament en funcionament. El sorollet de la 

seva refrigeració peltier li va confirmar que tot estava correcte, i 

el tub apuntava al seu objectiu. 

Va ser aleshores, mentre mirava les Híades a ull nu, quan de 

reüll va veure un esclat de llum a la seva esquerra. No podia 

creure el que estava veient... 
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n Joan Vilamalla estava a punt d’acabar la seva jornada 

laboral. El seu Land Rover baixava per la revirada carre-

tera de l’àrea dels Xenachs, per on havia patrullat tota la tarda 

d’aquell divendres, procurant que la zona estigués en condicions 

a l’espera de l’onada de boletaires que, aquell cap de setmana, de 

ben segur envairien la muntanya. Era agent forestal des de feia 

uns vint anys, i a Olot quasi tothom el coneixia. 

Estava comunicant per ràdio la fi dels seus serveis quan de 

sobte va veure aquell llampec. El primer que va pensar, donada 

la brillantor inusual que va aparèixer en el cel nocturn, va ser 

que es podia tractar d’un avió en flames. Va aturar el vehicle 

gairebé sortint de l’asfalt, i d’un salt va baixar per no perdre el 

rastre de la lluentor. Encara va poder veure aquella bola de foc 

blanc, que es desplaçava de sud-est a nord-oest, a punt de creuar 

la seva vertical. A mesura que avançava, s’anava fent més evi-

dent que no es tractava d’un avió. No se sentia cap mena de 

soroll, i a més aquella bola de foc, per anomenar-la d’alguna 

manera, no semblava tenir una forma totalment definida. 

En poc més de deu segons va desaparèixer de la seva vista, 

perdent-se per sobre de l’ombra immensa que el Puigsacalm 

retallava en el cel. El rastre de llum blanca encara era observable 

travessant fantasmagòricament una bona part del cel estrellat. 

Va ser mentre mirava aquest rastre que va veure aquella extra-

ordinària nova fulguració lluminosa. 

E 
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Un estrèpit va arribar uns segons més tard, tenint com a ori-

gen el Puigsacalm, mentre tremolors lluminosos dibuixaven el 

contorn de la muntanya, just en el punt per on havia desapare-

gut la traça del bòlid. 

En Joan estava encara bocabadat, amb un calfred que recor-

ria la seva espatlla, sense saber del cert si era per aquell especta-

cle insòlit o per la humitat de la nit, quan de sobte va pensar que 

molt probablement es podia haver iniciat un incendi. Va atansar 

la ràdio del Land Rover en un acte reflex. 

—Central, aquí Joan, des dels Xenachs. Em sentiu? 

—Hola, Joan, et rebem. No deies que ja havies acabat per 

avui? 

—Central, ha passat alguna cosa. Crec que podem tenir un 

focus de foc sobre el Puigsacalm. 

—Joan, tens confirmació visual d’això? 

—No, però he vist com una cosa incandescent queia per so-

bre de la muntanya. S’ha sentit com una explosió. Fa tot just dos 

minuts ... 

—Ok, enviem algunes unitats. Gràcies, Joan. Fins ara. 

Un clic va tancar la conversa per ràdio amb la Central. Va 

tornar a alçar els ulls i se seguia podent veure una suau lluminà-

ria que no era normal. 

Va pujar de nou al Land Rover i girant les darreres corbes de 

la carretera va arribar fins a la N-152, prenent el sentit a les Pre-

ses. Estava cansat, preocupat i famèlic. Va girar  a l’esquerra per 

sortir de la carretera a l’alçada del restaurant Can Morera. Al 

pàrquing hi havia un grup de persones que gesticulaven anima-

dament i, sens dubte, comentaven l’experiència que acabaven de 

viure amb la caiguda d’aquell objecte. 

—Era un meteorit, segur. 
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—Doncs diuen que donen molts diners per les restes d’un 

meteorit ... 

—Escolta, i si demà ens acostem, a veure si veiem alguna 

cosa ...? 

En Joan va escoltar la breu conversa mentre passava a prop 

d’aquella gent, anant cap a la porta del local. Va buscar una taula 

solitària i s’hi va acomodar amb el desig, difícil d’assolir, 

d’oblidar aquella jornada i moltes anteriors que torturaven dar-

rerament la seva vida. 

Des que la seva dona havia mort per una malaltia devastado-

ra, només el treball li feia desconnectar la ment. Però tenia mol-

tes hores de solitud, i els records el consumien. 

—Vols un menú, Joan? —Li va preguntar la sempre seduc-

tora Sophie des del frontal de la barra del local, amb aquell ac-

cent lleugerament afrancesat. 

—Sí, gràcies. 

La mirada d’en Joan va quedar per uns segons fixats en els 

malucs de la Sophie, que s’allunyava contornejant el seu cos en 

direcció a la cuina. Feia molt de temps que no estava amb una 

dona. Cada cop que havia pogut donar la passa endavant, apa-

reixien a la seva ment flaixos de records de la Júlia, que el feien 

retrocedir i el deixaven en un etern estat de melangia que li ro-

bava les forces. 

Com soroll de fons, se sentia a l’encarregat del restaurant 

maleir per les interferències que patia la televisió. Ja feia més de 

deu minuts que els quadradets envaïen la pantalla, i era impossi-

ble veure cap canal en condicions. 

—Aquest maleït repetidor s’ha d’haver espatllat. Ens han 

deixat altre cop tirats. 
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En Joan va mirar el seu rellotge, un vell Tissot mecànic here-

tat del seu pare, i el va sorprendre veure que estava aturat. Mai 

s’havia espatllat. Marcava les 21 h 42 minuts. En silenci, va re-

passar el temps transcorregut, i va adonar-se que l’hora que 

marcava el rellotge era tot just el moment en què havia aturat el 

Land Rover baixant dels Xenachs. 
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n Marc va baixar corrent les escales, i quan estava a punt 

de fer el darrer salt fins al llindar de l’entrada del mas, va 

sentir la tremolor i la terrible força d’aquella explosió. Va córrer 

fins a l’esplanada de gespa gairebé ensopegant amb el mobiliari 

del jardí, i encara va ser a temps de contemplar aquella boira 

fosforescent de color blanc que surava en l’aire, amb un refulgir 

groguenc que venia del vessant oposat del Puigsacalm. 

Deu meu, què és això? 

No s’ho va pensar dues vegades. Va obrir la porta que donava 

al garatge, va tirar d’una lona protectora d’humitat, i va deixar a la 

vista la seva vella Honda CR500, i d’una puntada va fer rugir el 

seu motor. Va prendre el camí de baixada cap a la carretera per 

anar en direcció a Sant Privat d’en Bas, des d’on pensava iniciar la 

pujada al Puigsacalm pels senders que coneixia de tota la vida. 

A cada sot, notava com la humitat li anava amarant els bai-

xos dels pantalons. S’estava començant a penedir de deixar-se 

portar, un cop més, pel  seu ímpetu, i no haver dedicat uns mi-

nuts més a vestir-se adequadament. Sabia que la humitat era 

l’inici del fred, i no tenia gens de ganes d’acabar aquella nit amb 

una pulmonia i calfreds davant del foc.  

L’única excusa que passava pel seu cap era que quan va veu-

re caure aquell objecte va tenir clar que, a cada minut que pas-

sés, les probabilitats de localitzar-lo disminuirien. 

La moto estava arribant a la Creu de la Freixeneda, a uns 

1.200 metres d’altitud. Ara ja li calava el fred al cos, però aquella 

E 
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lluminària palpitant que podia veure darrere d’algunes corbes 

més enllà, l’animava a seguir. Finalment, al Coll de Manter va 

veure un rastre de flames a la malesa que hi havia a l’extrem 

d’un prat. Va deixar la moto a peu de sender, i es va obrir pas 

entre la mala herba per arribar fins aquell prat. No hi havia  més 

de 100 metres en línia recta. Estava a punt de sortir dels matolls 

quan alguna cosa el va deixar immobilitzat ... 

Mai no havia sentit una paràlisi com aquella. Un calfred va 

recórrer la seva espatlla, esclatant-li al bell mig del clatell. Alguna 

cosa li deia que aquella nit era increïblement especial i, sobretot, 

que no estava tot sol en aquell indret. 

Prop de les flames, una silueta humana semblava esforçar-se 

a apagar el foc. Però el que va deixar-lo paralitzat de debò era 

que aquella silueta brillava per si mateixa, com si fos plata in-

candescent. Es va quedar allà mateix en silenci, agenollat entre 

les herbes i concentrat en tot el que estava veient. No semblava 

que aquella figura es definís perfectament. Amb les seves mans, 

mig congelades pel viatge en moto, es va fregar els ulls per asse-

gurar-se que no estava veient borrós. Però no..., allò era una 

cosa difícil d’explicar. Com si la silueta de llum tingués una con-

tinuïtat amb els moviments, i sols quan es quedava totalment 

aturada es pogués observar més definidament. Les flames es van 

anar apagant, i la silueta va desaparèixer de la seva vista, darrere 

uns matolls, tot i que encara s’entreveien alguns reflexos de llum 

en moviment en aquella zona. Inesperadament, la silueta va tor-

nar a aparèixer davant la seva atònita mirada, creuant el prat de 

pressa en la direcció oposada a on hi havia les restes d’aquella 

brillantor. I mentre estava concentrat observant, li va arribar la 

força d’una ona expansiva brutal, que va tombar el seu cos cap 

enrere enmig d’un silenci absolut. Una llum blanca intensa com 
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mai havia vist va acabar desapareixent en mig de la nit estrellada, 

i per quan va poder incorporar el seu cos de nou, amb el cap ple 

de terra i de branques, ja no va ser capaç de veure res que no fos 

una total i absoluta foscor. 

Després d’esperar uns minuts que li van semblar una eterni-

tat, es va aixecar i, procurant no fer cap soroll i amb una gran 

dosi de prudència, va anar avançant passa a passa cap al lloc on 

havia vist el foc. La Lluna brillava per sobre del seu cap, 

il·luminant el terra. Una enorme rasa creuava el camp, al final de 

la qual hi havia un forat d’uns vint metres de diàmetre. Un au-

tèntic cràter d’impacte, al voltant del qual els arbres apareixien 

tombats. Una muntanya de terra s’acumulava a l’extrem del crà-

ter que quedava oposat a la rasa, i resultava ser d’unes dimensi-

ons considerables. Va mirar al seu voltant. Tot semblava massa 

tranquil, però estava espantat. Tenia la desagradable sensació de 

ser observat. Tot i això, va obrir la llanterna i va enfocar 

l’interior del cràter. No hi havia res ... Ni rastre de metall, de 

roca ni de foc. Només terra i pedres. Se sentia fracassat. 

L’objecte no hi era. 

Contrariat, va apagar la llanterna i va recórrer a peu el perí-

metre del cràter, fins a ascendir pel seu extrem més alt. Des 

d’allà va enfocar cap avall, fora del cràter, i no va veure res que 

no fos totalment normal, excepte els arbres tombats i zones 

ennegrides pel fugaç foc que feia uns minuts hi havia hagut en 

aquell indret. 

Anava caminant de nou cap a la seva moto quan una llum 

encegadora va aparèixer per darrere d’uns arbres. El soroll era 

ensordidor. Era un helicòpter! Semblava estar rastrejant la zona 

a la recerca d’alguna cosa, i va suposar que aquella cosa era el 

que havia provocat l’impacte. Va dubtar per uns instants sortir a 
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camp obert i fer uns senyals a l’aparell, però sense saber per què, 

va pensar que probablement allò li acabaria suposant més pro-

blemes que altra cosa, i va preferir quedar-se sota la coberta 

d’arbres, amagat a la vista dels recentment arribats. 

Va atansar-se la moto, i aixecant-la va anar empenyent en si-

lenci pel sender totalment a les fosques, desfent el camí de puja-

da mentre veia com l’helicòpter donava cercles al cel, buscant 

signes a terra que donessin pistes del lloc on podien haver-hi les 

restes d’aquell meteorit. El focus escombrava la zona, cada cop 

més a prop d’aquella tènue i estranya fosforescència que encara 

semblava surar en l’ambient. 

Quan li va semblar que estava prou allunyat de l’indret, va 

arrencar la moto i va desaparèixer del lloc sense llums. 

De tornada a la masia, l’escalf de la llar va acaronar el seu 

cos. Fins aquell moment no havia estat prou conscient del fred 

que sentia. Tantes emocions l’havien deixat insensible a tot, ex-

cepte al que havia estat veient amb els seus propis ulls. Va posar 

un parell de troncs més a la llar de foc i va pujar les escales cap a 

la seva habitació. 

Aquella nit, en el seu llit,  va reviure un i un altre cop aquella 

experiència. I no podia parar de donar-li voltes al cap i pregun-

tar-se sobre la naturalesa d’aquella misteriosa silueta brillant que 

havia vist... 
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ot just havia començat el segon plat, en Joan va sentir el 

soroll de diversos helicòpters sobrevolant la zona. Es va 

aixecar de la taula i deixant el plat a mitges, li va fer l’ullet a la 

Sophie. 

—Tranquil, Joan. T’ho apunto en el compte. Només et co-

braré el primer plat. 

Va sortir del restaurant,  i caminant des del mateix aparca-

ment va poder veure tres helicòpters amb els seus llums rastre-

jant el Puigsacalm. No hi havia rastre de foc. Tot semblava 

indicar que les unitats dels bombers havien fet la seva feina de 

pressa i eficient. No era gens habitual que les unitats aèries 

s’enlairessin un cop s’havia posat el Sol, però en tractar-se d’un 

indret tan proper a poblacions habitades semblava un motiu 

raonable per, almenys, donar-hi un cop d’ull. Va pujar al seu 

Land Rover, i  enfilant la carretera, va dirigir-se a casa. Estava 

cansat, desitjava estirar-se al seu llit, fullejant alguna revista fins 

que la son el vencés. I mentre la seva ment divagava perduda en 

l’horitzó de la carretera, va sentir com un feix de llum intens 

feria la seva mirada. Instintivament va aixecar la mà dreta per 

protegir els seus ulls, i en un instant, abans d’arribar al trencant 

que el portava a casa, van passar a fregar del Land Rover i a 

gran velocitat, tres vehicles tot terreny idèntics, pintats de negre 

i d’unes dimensions espectaculars. Mentre maleïa entre dents, en 

Joan va trepitjar a fons l’accelerador del Land Rover, que tremo-

lava sense control mentre l’agulla del velocímetre anava pujant. 

T 
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Els llums vermells dels tres automòbils es feien cada vegada més 

i més petits, quan de sobte van girar per la carretera en direcció 

a Sant Privat. 

—Qui nassos deuen ser aquests animals? —Remugava per 

dins. 

A manca de 700 metres per arribar a l’entrada del poble, va 

poder veure com els llums serpentejaven per la pista asfaltada 

que sortia de Sant Privat en direcció al Salt de Sallent i el Puig-

sacalm. 

No va poder evitar seguir-los la pista. Estava intrigat per les 

dimensions d’aquells tot terreny que es dirigien a la muntanya, 

on aquella nit estaven passant coses una mica estranyes. 

Va ser un quilòmetre més endavant on va haver de frenar el 

Land Rover en sec. Una tanca metàl·lica barrava el pas de banda 

a banda de la pista. 

—Però ..., què diantres .... Això no hi era aquí! 

Va sortir del cotxe amb la intenció d’apartar la reixa, quan de 

sobte va sonar un tret. 

—Stop! —va cridar un individu alt, vestit amb un uniforme 

d’aspecte militar, totalment negre, mentre mostrava una arma 

semiautomàtica a la mà dreta. 

—Qui és vostè? —va interrogar-lo en Joan. 

—Calle y lárguese de aquí, si no quiere problemas  —va en-

tonar l’individu en un castellà amb un estrany accent. 

—Però, amb quina autoritat em parla vostè així?, sàpiga que 

soc forestal d’aquest municipi, i tinc autoritat i responsabilitats 

sobre aquesta zona. 

—Aquí y ahora, usted no es nadie! Váyase de aquí! La zona 

está controlada por el ejército. Seguridad Nacional. Muévase 

hacia el coche o disparo! – va deixar anar aquell individu de dos 
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metres d’alçada per un d’ample, amb un aspecte d’estranger 

nòrdic que no acabava d’encaixar a les terres de la Garrotxa. 

Va pujar al cotxe maleint aquell individu. Però aquella acti-

tud el va deixar més intrigat encara pel que estava passant en 

aquell lloc. Mentre maniobrava el cotxe podia veure aquell mili-

tar plantat davant de la reixa, amb la seva arma a punt, sense 

treure-li ni un instant els ulls de sobre. 

Mentre baixava per la pista, va trucar a la Central. 

—Central? Central?, aquí passa una cosa molt estranya. Han 

tancat la pista del Salt de Sallent.  Sabeu qui és aquesta gent? 

—Aquí Central. Joan, fa uns deu minuts ens han donat l’avís 

de què l’exèrcit era a la zona. Pel que sembla podria haver una 

fuita de gasos tòxics sobre el Puigsacalm, i estan acordonant el 

perímetre. 

—Gasos?, Quins gasos? 

—Ens han comentat que ha caigut un meteorit sobre el cim, 

i que en esclatar ha deixat un núvol tòxic a causa de la composi-

ció del mineral. Oblida-ho. No és cosa nostra. 

El pobre canvi de marxes del Land Rover era qui pagava el 

cost del mal humor d’en Joan, que rondinava trasbalsat i empre-

nyat, mentre el vehicle desfeia el camí fins a casa. 

L’agent forestal vivia en el nucli antic de Les Preses, molt a 

prop de les instal·lacions esportives on sovint anava per mante-

nir-se en forma. La seva quarantena ben entrada estava molt 

ben dissimulada per un cos proporcionat i racionalment muscu-

lat. Els seus cabells ondulats deixaven veure alguna cana, do-

nant-li un punt informal que contrastava amb les seves faccions 

d’home culte i educat. Era un agent rural que vestia amb rigoro-

sa elegància un uniforme de treball que no semblava fet per a 

ell. 
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De jove havia estudiat a la Universitat de Barcelona, i va 

passar uns anys entre exàmens, gimnasos, i anades i tornades a 

Les Preses, per veure la família.   Va ser en un cap de setmana 

d’aquella època de la seva vida que va conèixer a la Júlia, la noia 

que amb el temps acabaria essent la seva esposa i millor amiga. 

Estava conduint sense parar atenció al camí, guiant-se per 

l’instint, mentre la seva ment repassava imatges i records mai 

desapareguts, en un gest que semblava voler evitar perdre els 

detalls de la seva vida anterior, traumàticament segada. 

El motor es va quedar remugant en ralentí, mentre la porta 

del garatge  s’obria. Els fars il·luminaven el basculant, mentre la 

part inferior de la porta anava deixant al descobert el terra 

d’aquell espai que era a mitges el seu garatge i taller. El cabàs de 

la Mildret, la seva gata, va aparèixer de la foscor, i unes potes 

s’estiraven mentre la seva companya de pis arquejava mandro-

sament l’espatlla. 

Encara no havia introduït el Land Rover dins, que la Mildret 

ja estava esperant-lo al costat de la porta del vehicle i, com cada 

dia quan tornava a casa, en posar el primer peu a terra, la gateta 

ja estava buscant el contacte del seu amo, refregant el seu llom 

amb els baixos dels pantalons. 

—Hola, preciosa! 

Va agafar-la en braços. Aquella nit la Mildret dormiria al cos-

tat d’en Joan. Un luxe que no era habitual, però que en aquells 

moments d’especial enyorança envers la Júlia, estava del tot jus-

tificat. 

Els ulls se li tancaven, i el cansament va escombrar el mal 

humor, l’enyorança, i també el ronqueig de la Mildret, per fer-lo 

entrar en el món dels somnis que l’estava esperant per consolar-

lo.
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