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L’arribada

Tot és negre i tinc fred, molt de fred. No sé
on sóc. El meu sistema d’orientació no fun
ciona. Dormo.
Una estirada gravitacional em desperta.
Veig llum. Una estrella groga m’atreu. Em
deixo portar. Encara és molt lluny. Dormo.
Un cop molt fort em desperta. He xocat
contra una roca gegant; sembla un asteroide.
He rebotat i he canviat de trajectòria. No he
patit danys personals. L’estrella groga és més
a prop, però ja no m’hi dirigeixo directa
ment. El sistema d’orientació continua sense
funcionar. No reconec l’estrella. No reconec
el camp estel·lar. Torno a dormir.
Sento unes quantes estrebades gravitatò
ries, però no en faig cas. Dormo.
Una pressió lleu em desperta. Alguna cosa
m’està tocant. On sóc? Miro. Un bellíssim
planeta de color blau amb taques blanques

11

12

m’acarona amb la seva atmosfera. Composi
ció: 78 % de nitrogen, 21 % d’oxigen, 0,9 %
d’argó i més gasos en proporcions ínfimes
(diòxid de carboni, ozó i vapor d’aigua). De
tecto camp magnètic. Detecto senyals elec
tromagnètics amb patrons d’intel·ligència.
Giro el cos per tal que una de les meves
arestes fregui més l’atmosfera. Començo a
frenar i a caure. La pressió augmenta. Els ga
sos es comencen a compactar sota meu. La
temperatura del meu cos puja. La meva tra
jectòria descendent em porta cap a la part
fosca del planeta. No tinc por. El meu cos
comença a brillar amb intensitat. La pressió
de l’atmosfera cada vegada és més forta; l’es
calfor, també. Estic incandescent. Començo
a girar perquè la temperatura no es concen
tri en una sola part del meu cos. Un espetec
molt fort m’anuncia que he trencat alguna
mena de barrera sònica. Estic fent molt de
soroll. Les flames envolten el meu cos. D’ai
xò, se’n diu una entrada triomfal!
Xoco amb matèria més densa. Estat lí
quid. Anàlisi molecular. Composició: hidro
gen, oxigen, clorur sòdic i altres sals. El meu
cos es refreda ràpidament. Sóc conscient que
la col·lisió ha aixecat una columna d’aigua
i vapor. La caiguda és més lenta.
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Topo amb matèria sòlida. Anàlisi molecu
lar: sílice, majoritàriament quars, restes de
feldspat, ferro... Tot molt disgregat i esmico
lat. Partícules orgàniques.
Vida orgànica!
Rastreig de senyals electromagnètics ne
gatiu. Temperatura corporal disminuint. No
es detecten danys estructurals. El sistema
d’orientació continua sense funcionar. No sé
on sóc. Dormo.

