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Lila sobre negre 

Aquí estic un altre cop, amb un dels grans èxits de David Bowie de fons, Space Oddity. 

Les seves cançons plasmen perfectament la soledat que se sent viatjant per l’espai. Des 

d’aquí, les coses es veuen tan llunyanes, tan perfectes... I pensar que, en realitat, està tot 

destruït, que la Terra tal com es coneixia ja no existeix! La gent ja no viu al planeta 

blau. La “gent” consisteix en un grup de menys de deu milions de persones que vam ser 

escollides segons la nostra informació genètica per colonitzar l’espai, per terraformar 

els altres planetes. 

Durant els primers anys de vida, et fan creure que la terraformació d’un planeta és 

d’allò més fàcil. Aleshores, madures i t’adones que no ho és. Descobreixes que ets un 

mutant, que els gens dels teus avantpassats van ser modificats per poder sobreviure en 

altres planetes, perquè les partícules emeses pel Sol que no poden ser aturades per cap 

camp magnètic no et provoquin mutacions. Et diuen que tu mateix vas ser modificat 

genèticament quan eres un simple embrió per corregir qualsevol error del teu DNA. 

Entens que ets artificial, que, totes les teves característiques, les ha escollit una màquina 

perquè encaixis en aquesta societat. Ets un simple engranatge en un mecanisme infinit, 

amb l’únic objectiu de fer possible la vida humana en un altre astre. T’envien a una 

estació espacial propera a un planeta d’un altre sistema solar que va ser descobert fa 

anys: les seves roques són més obscures que el negre de la nit. T’ensenyen a utilitzar la 

maquinària, t’expliquen que, perquè la vida sigui possible, cal aconseguir unes 

condicions òptimes: una temperatura adient, una atmosfera adequada i la presència 

d’aigua en el seu estat líquid. Et mous d’un lloc a un altre mitjançant una nau 

claustrofòbica, fas possible la terraformació. I, sobretot, et preguntes, dia rere dia, si 

realment ets tan útil com et fan creure. 

Avui, però, és un dia diferent. Ens envien a una zona del planeta per veure’n les 

condicions. Jo mai no hi he baixat, però gran part dels meus companys sí. 

- Potser avui és el dia! -diu un d’ells pel sistema de comunicació intern. Tots desitgen 

que avui sigui el dia. 

- Jo no em faria tantes il·lusions... Porten gairebé cent anys treballant amb aquest 

planeta; és massa aviat per trobar-hi alguna cosa, -comento jo des de la meva petita nau. 

Em diuen que sigui més positiu. Jo sóc realista. 



Ja estem arribant a la superfície, al punt d’aterratge 221B, i, per això, faig encaixar el 

casc en el meu vestit espacial. Em preparo per a l’aterratge, que acaba sent més violent 

del que m’imaginava. Sortim tots de les nostres naus i tardem uns minuts a acostumar-

nos a l’acceleració de gravetat de 4,1 m/s
2
 d’aquest lloc. Comencem amb l’exploració 

dividint-nos en quatre grups; a nosaltres ens toca anar cap a l’est del punt d’aterratge. 

Aquest planeta és solitari i tenebrós, però, a la vegada, és bell i misteriós a causa de la 

foscor de les roques. 

Els meus companys caminen davant meu, observant cada roca amb molta precisió, per 

si hi ha alguna cosa no esperada. Quan portem tres hores deambulant, decidim tornar on 

tenim les naus. Aleshores, la veig: en contrast amb les obscures roques, una petita flor 

de color lila, pràcticament invisible si no t’hi fixes. M’agenollo i aparto les pedres que 

l’envolten. És impossible! Com he dit abans, porten massa poc temps terraformant 

aquest planeta com perquè hi hagi vida. 

- Has vist alguna cosa? -em pregunta el meu amic, que està tres metres per davant. 

M’afanyo a cobrir la planta amb les pedres fosques i a contestar-los amb un no rotund. 

Sospiren i tornem al punt d’aterratge, on ens estan esperant els altres. Ningú no ha 

trobat res, que és el que caldria esperar si no fos per aquella petita mostra de vida. Si hi 

ha una planta, hi ha aigua per força: la vida no és possible sense ella, és això el que la fa 

màgica. 

Tornem a l’estació espacial i abandonem les nostres naus per anar a descansar als 

dormitoris. M’estiro al matalàs i em quedo pensant en la flor. Sé perfectament el que els 

humans vam fer amb la Terra, com la vam destruir amb la nostra contaminació, amb el 

nostre egoisme. Vam arribar massa tard per salvar-la: els nivells del mar van pujar 

desproporcionadament menjant-se grans ciutats, les tempestes eren tòxiques pels 

contaminants de l’aire i la capa d’ozó va quedar destruïda. Per això he ocultat la flor: no 

vull que passi el mateix amb aquell planeta, no vull que, en veure que ja és possible la 

vida allà baix, comencin bojament a construir-hi, a destrossar-ho tot, just com va passar 

amb la Terra. No confio que la humanitat hagi canviat. 

Demà serà un altre dia, i tothom seguirà sense saber res. Jo flotaré per l’espai amb la 

meva nau i amb en Bowie de fons, preguntant-me si el que he fet era el correcte. Demà 

serà un altre dia.  


