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ELS	LLARGS	ANYS

Quan	el	vent	bufava	a	través	del	cel,	tota	la	família	es	quedava	a	la	barraca	de	pedra	i
s'escalfava	a	la	foguera.	Encara	que	el	vent	alcés	les	aigües	del	canal	i	quasi	fes	saltar
els	 estels,	 el	 senyor	Hathaway	hi	 seia,	 a	 fer	 petar	 la	 xerrada	 amb	 la	dona,	 les	dues
noies	i	el	noi,	i	els	explicava	coses	d'abans,	de	quan	eren	a	la	Terra,	i	cadascú	hi	deia
la	seva.

Feia	vint	anys	de	la	Gran	Guerra.	Mart	era	una	tomba	i,	en	aquelles	llargues	nits,
la	família	Hathaway	parlava	—força	i	tranquil·lament—	sobre	si	la	Terra	era	o	no	la
mateixa.

Aquella	nit,	una	de	les	violentes	tempestes	marcianes	de	pols	havia	espeternegat
sobre	els	cementiris,	sobre	les	antigues	ciutats,	i	havia	fet	volar	els	murs	de	plàstic	de
la	més	nova	de	les	ciutats	construïdes	pels	americans,	que	ja	no	era	més	que	un	runam
que	es	fonia	sota	la	sorra,	desolat.

La	 tempesta	 va	minvar.	 En	 Hathaway	 va	 sortir	 fora,	 va	mirar	 la	 Terra,	 que	 es
cremava	en	verd	en	aquell	cel	ventós.	Va	aixecar	la	mà	com	si	ajustés	una	bombeta
fluixa	 al	 sostre	 d'una	 habitació	 fosca.	 «No	 hi	 ha	 res	 viu	 en	 tot	 aquest	 planeta»,	 va
pensar.	Tan	sols	jo.	I	ells.	Va	mirar	enrere,	cap	a	la	barraca	de	pedra.

¿Què	estava	passant	a	la	Terra,	ara?	A	través	del	telescopi	de	trenta	polzades,	no
hi	havia	vist	cap	mena	de	canvi.

«Si	 em	cuido	—va	pensar—,	puc	arribar	 a	viure	vint	 anys	més.	Pot	venir	 algú,
pels	mars	morts	o	per	l'espai,	en	un	coet	amb	un	petit	deixant	de	flames	vermelles.»

—Vaig	a	fer	un	tomb!	—va	cridar	cap	a	la	barraca.
—Entesos	—va	dir	la	dona.
Va	caminar	per	les	runes.	Made	in	New	York,	va	llegir	—tot	passant—	en	un	tros

de	metall.
«Totes	aquestes	coses	terrícoles	—pensava—	duraran	molt	menys	que	les	ciutats 

marcianes.»
Va	mirar	cap	al	poblet	de	les	muntanyes,	vell	de	cinquanta	segles.
Va	arribar	a	un	cementiri	solitari	 i	marcià:	rengles	de	petites	 làpides	hexagonals 

sobre	un	pujol	batut	pel	vent.
En	 Hathaway	 va	 restar	 davant	 quatre	 tombes	 amb	 creus	 de	 fusta	 i	 uns	 noms 

gravats,	mirant-les.	 Ni	 una	 llàgrima	 no	 va	 brollar-li	 dels	 ulls:	 feia	 temps	 que	 se	 li 
havien	assecat.

—¿Em	perdoneu	tot	el	que	he	fet?	—va	demanar	a	les	creus—.	Estava	tan	sol… 
¿Ho	enteneu,	oi?

	Página	148



Va	tornar	cap	a	la	barraca	de	pedra	i,	un	cop	més,	abans	d'entrar,	va	mirar	cap	al
cel	amb	ulls	d'ombra.

«Sempre	esperant,	esperant	i	mirant	—va	pensar—.	Potser	alguna	nit…»
Al	cel,	hi	havia	una	petita	flama	vermella.
Es	va	allunyar	de	la	llum	de	la	barraca.
—Si	mirés	una	altra	vegada…	—va	mussitar.
La	flama	vermella	encara	era	allà.
—Anit	no	hi	era	—va	mussitar.
Es	va	entrebancar,	va	caure,	es	va	aixecar	i	va	córrer	cap	al	darrere	de	la	barraca.

Va	girar	el	telescopi	i	el	va	apuntar	cap	al	cel.
Un	 moment	 més	 tard,	 després	 de	 mirar-hi	 força	 estona,	 amb	 deteniment,	 va

aparèixer	a	la	porta	de	la	barraca.	La	dona,	les	dues	filles	i	el	fill	van	girar-se	a	mirar-
lo.	A	la	fi	va	poder	parlar.

—Tinc	 bones	 notícies	—va	 dir—.	He	mirat	 al	 cel.	Ve	 un	 coet	 per	 portar-nos	 a
casa.	Serà	aquí	demà	a	primera	hora.

Va	amagar	el	cap	entre	les	mans	i	va	començar	a	plorar	tranquil·lament.
A	les	tres	del	matí,	va	cremar	el	que	quedava	de	Nova	Nova	York.
Va	caminar	per	 la	 ciutat	de	plàstic	 amb	una	 torxa	 a	 les	mans	 i	 va	 incendiar	 els

murs	una	mica	pertot.	La	ciutat	es	va	obrir	en	grans	brams	de	calor	i	 llum.	Era	una
milla	quadrada	d'incendi,	prou	gran	per	ser	vista	des	de	l'espai.	Atrauria	el	coet	cap	a
la	família	Hathaway.

Bategant	dolorosament,	va	tornar	a	la	barraca.
—Mireu.	—Duia	una	ampolla	polsegosa	a	la	mà—.	Guardava	aquest	vi	per	avui.

Sabia	que,	algun	dia,	algú	ens	trobaria!	Prenguem-ne	un	glop	per	celebrar-ho!
Va	omplir-ne	cinc	gots	arran.
—Fa	molt	de	temps	—va	dir,	mirant	el	vi—.	¿Recordeu	el	dia	que	va	començar	la

guerra?	Fa	vint	 anys	 i	 set	mesos.	Tots	els	 coets	van	 tornar	a	 la	Terra.	Tu	 i	 jo,	 i	 els
nois,	 érem	 a	 les	 muntanyes,	 fent-hi	 recerques	 arqueològiques,	 recerques	 sobre	 els
antics	 mètodes	 quirúrgics	 marcians.	 Vam	 tornar	 al	 galop;	 gairebé	 rebentem	 els
cavalls,	 ¿ho	 recordeu?	Vam	 arribar	 a	 la	 ciutat	 una	 setmana	massa	 tard.	 Tothom	 se
n'havia	anat.	Amèrica	havia	estat	destruïda.	Els	coets	se	n'havien	anat	sense	esperar
els	 tocatardans,	 ¿ho	 recordeu?	Va	 resultar	que	vam	ser	els	únics	a	quedar-nos.	Déu
meu,	com	passen	els	anys.	No	haguera	pas	pogut	suportar-ho,	sense	vosaltres,	sense
tots	i	cadascun	de	vosaltres.	M'hauria	mort,	si	no	hi	haguéssiu	estat.	Amb	vosaltres,
però,	valia	la	pena	d'esperar.	Bé,	doncs	—va	dir	tot	alçant	el	got—,	per	tots	nosaltres!
I	per	haver	esperat	plegats.

Va	beure.
La	dona,	les	dues	filles	i	el	fill	es	van	dur	els	gots	als	llavis.
El	vi	es	va	escolar	per	les	goles	de	tots	quatre.
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De	matí,	la	ciutat	volava	per	damunt	el	fons	marí,	convertida	en	grans	volves	negres.
El	 foc	 s'havia	apagat,	però	 ja	havia	 fet	 el	 servei:	 el	punt	vermell	 al	 cel	 es	 feia	més
gros.

De	 la	 barraca	 sortia	 una	 flaire	 marronosa,	 com	 de	 pa	 de	 gingebre.	 Quan	 en
Hathaway	 hi	 va	 entrar,	 la	 dona	 col·locava	 els	 pans,	 encara	 calents,	 a	 taula.	 Amb
graneres	ben	fortes,	les	dues	filles	escombraven	suaument	el	nu	terra	de	pedra.	El	fill
netejava	els	coberts	de	plata.

—Els	prepararem	un	bon	esmorzar.	—En	Hathaway	reia—.	Poseu-vos	els	millors
vestits!

Fora,	va	córrer	cap	al	gran	hangar	de	metall.	Dintre,	hi	 tenia	la	congeladora	i	el
generador	 elèctric	que	durant	 tants	 anys	havia	 reparat,	 una	vegada	 i	 una	 altra,	 amb
ditets	nerviosos	i	eficients.	També	havia	adobat	rellotges,	telèfons	i	gravadores,	a	les
estones	 de	 lleure.	 L'hangar	 era	 ple	 de	 coses	 que	 havia	 construït.	 Alguns	 dels
mecanismes	semblaven	sense	sentit,	amb	una	funció	que	era	un	misteri,	fins	i	tot	per
a	ell,	ara	que	se'ls	mirava.

Del	fons	de	la	congeladora	va	treure	capses	de	mongetes	i	maduixes,	de	feia	vint
anys.

«Llàtzer,	aixeca't	i	camina»,	va	pensar	mentre	treia	també	un	pollastre.
Quan	el	coet	va	aterrar,	l'aire	era	ple	d'olors	de	cuina.
Com	un	noi,	en	Hathaway	va	baixar	muntanya	avall.	Va	sentir	un	sobtat	dolor	al

pit.	Va	seure	en	una	roca	per	prendre	alè.	Va	córrer	novament	tot	el	que	quedava	de
camí.

Dret,	a	l'atmosfera	càlida	que	generava	el	coet,	va	esperar.	Es	va	obrir	una	porta.
Va	treure	el	cap	un	home.

Amb	la	mà,	en	Hathaway	es	va	fer	ombra	als	ulls.
—Capità	Wilder!	—va	dir.
—Qui	és?	—va	demanar	el	capità	Wilder,	botant	del	coet	i	mirant-se	l'home	que

tenia	al	davant.	Va	allargar	la	mà—.	Déu	meu,	és	en	Hathaway!
—Exacte.
Es	van	mirar	l'un	a	l'altre,	a	la	cara.
—Hathaway,	de	la	tripulació	de	la	Quarta	Expedició.
—Que	en	fa,	de	temps!	¿Oi,	capità?
—Massa.	És	bo	de	veure'l.
—Estic	vell	—va	dir	en	Hathaway.
—Jo	tampoc	ja	no	sóc	jove.	He	estat	vint	anys	fora,	voltant	per	Júpiter,	Saturn	i

Neptú.
—Vaig	sentir	a	dir	que	l'havien	canviat	de	departament	perquè	no	interferís	en	la 

política	colonial	que	volien	dur	aquí,	a	Mart	—va	dir	en	Hathaway,	mentre	el	capità 
mirava	al	voltant—.	Ha	estat	fora	tant	de	temps	que	no	sap	què	ha	passat…
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—M'ho	 imagino	—va	 fer	 en	Wilder—.	 Hem	 fet	 dues	 voltes	 senceres	 a	 Mart.
Només	hi	hem	trobat	un	altre	home:	un	tal	Walter	Gripp,	a	deu	mil	milles	d'aquí.	Li
hem	 dit	 de	 venir	 amb	 nosaltres,	 però	 ha	 dit	 que	 no.	 L'hem	 deixat	 assegut	 en	 un
balancí,	al	bell	mig	d'una	carretera,	fumant	una	pipa	i	dient-nos	adéu	amb	la	mà.	Mart
és	mort	i	ben	mort,	i	no	hi	ha	ni	un	marcià.	¿I	què	ha	passat	a	la	Terra?

—Vostè	en	sap	tant	com	jo.	Molt	de	tant	en	tant,	enxampo	alguna	ràdio	terrícola,
molt	dèbilment.	Però	sempre	és	en	una	altra	llengua	i	 jo,	tret	de	l'anglès,	no	sé	més
que	 llatí.	 Només	 n'agafo	 algunes,	 de	 paraules.	 Em	 sembla	 que	 la	major	 part	 de	 la
Terra	és	en	runes	i	que	la	guerra	hi	continua.	¿Hi	torna,	capità?

—Sí.	Tenim	ganes	de	saber	què	hi	passa.	No	hi	teníem	pas	contacte	per	ràdio,	tan
lluny	com	érem.	Volem	anar-hi,	passi	el	que	passí.

—¿Ens	hi	durà,	amb	vostè?
El	capità	se'l	va	mirar.
—És	clar:	la	seva	dona…	La	recordo.	Fa	vint-i-cinc	anys,	oi?	Quan	van	fundar	el

Primer	Poblat	i	vostè	va	deixar	el	servei	i	la	va	dur	aquí.	I	fills…
—Un	noi	i	dues	noies.
—Sí,	ja	me'n	recordo.	¿Són	aquí?
—Dalt,	a	la	barraca.	Hi	ha	un	esmorzar	ben	bo,	esperant-los	dalt	de	la	muntanya.

¿No	els	agradaria	venir-hi?
—Amb	molt	de	gust,	senyor	Hathaway	—va	fer	el	capità	Wilder	i,	girant-se	cap

al	coet,	va	cridar—:	Abandonin	la	nau!

En	 Hathaway,	 el	 capità	 Wilder	 i	 els	 vint	 membres	 de	 la	 tripulació	 van	 pujar	 la
muntanya	inspirant	profundament	l'aire	prim	i	fresc	del	matí.	A	sol	llevant,	el	dia	era
bo.

—¿Se'n	recorda,	de	l'Spender,	capità?
—Mai	no	l'he	oblidat.
—Un	cop	l'any	passo	per	davant	la	seva	tomba.	Sembla	com	si,	finalment,	hagués

aconseguit	el	que	volia.	No	volia	que	vinguéssim	a	Mart	i	m'imagino	que,	ara	que	tots
n'hem	marxat,	deu	ser	feliç.

—¿I	què	en	sap,	de…?	¿Com	se	deia…?	Parkhill,	en	Sam	Parkhill.
—Va	obrir	una	parada	de	frankfurts.
—Molt	propi	d'ell.
—I	se'n	va	tornar	a	la	Terra	la	setmana	següent,	a	la	guerra.	—En	Hathaway	es	va

posar	 la	mà	 al	 pit	 i,	 sobtadament,	 va	 asseure's	 en	una	 roca—.	Perdoni.	L'excitació.
Veure'l	després	de	tants	anys…	He	de	reposar.	—Va	sentir	com	li	bategava	el	cor.	Va
comptar	els	batecs.	Malament:	en	tenia	massa.

—Portem	un	metge	—va	dir	en	Wilder—.	Excusi'm,	Hathaway,	 ja	 sé	que	vostè
n'és,	però	val	més	que	l'examini	el	nostre…

Van	cridar	el	metge.
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—Em	posaré	bé	—va	insistir	en	Hathaway—.	L'espera,	l'excitació…	—Amb	prou
feines	podia	respirar.	Tenia	els	llavis	blaus.	El	doctor	li	va	col·locar	l'estetoscopi—.
Sap?,	és	com	si	hagués	viscut	tots	aquests	anys	esperant	només	aquest	dia	i,	ara	que
són	aquí	per	dur-me	a	la	Terra,	estic	tan	satisfet	que	voldria	ajeure'm	i	oblidar-me	de
tot.

—Tingui.	—El	doctor	li	va	donar	una	píndola	groga—.	Val	més	que	reposi.
—No	cal.	Només	m'estaré	assegut	un	moment.	És	bo	veure'ls.	És	bo	sentir	veus

noves	una	altra	vegada.
—¿Li	va	bé	la	píndola?
—Perfectament.	Apa,	som-hi!
Van	continuar	pujant.
—Alice,	guaita	qui	hi	ha	aquí!
En	Hathaway	va	arronsar	el	front	i	va	entrar	a	la	barraca.
—Alice,	¿que	m'has	sentit?
Va	aparèixer	la	dona.	Després,	les	dues	filles,	altes	i	boniques,	i	el	fill,	encara	més

alt.
—Alice,	¿te'n	recordes,	del	capità	Wilder?
Va	 dubtar	 un	moment	 i	 va	mirar	 en	Hathaway,	 com	 demanant	 instruccions.	Va

somriure.
—És	clar,	el	capità	Wilder!
—Recordo,	 senyora	Hathaway,	 que	 vam	 sopar	 plegats	 la	 nit	 abans	 d'anar-me'n

cap	a	Júpiter.
Ella	li	va	encaixar	la	mà	amb	vigor.
—Les	meves	filles,	Marguerite	i	Susan.	El	meu	fill,	John.	Recordeu	el	capità,	oi?
Rient	i	saludant-se,	van	encaixar	mans.	El	capità	Wilder	va	ensumar	l'aire.
—¿És	pa	de	gingebre?	—va	preguntar.
—¿En	vol	un	tros?
Tothom	 buscava	 lloc.	 Va	 caldre	 treure	 taules	 plegables.	 Les	 van	 parar	 amb

tovallons	de	lli,	coberts	de	plata	i	plats	plens	de	menjar.	El	capità	Wilder	es	mirava	la
senyora	Hathaway,	el	noi	i	les	dues	noies,	altes	i	que	es	movien	en	silenci.	Mirava	les
cares,	 cada	moviment	 de	 les	mans,	 tan	 joves,	 anant	 com	 llamps	 d'un	 lloc	 a	 l'altre.
Quines	expressions,	les	d'aquests	rostres	sense	arrugues!	Va	seure	en	una	cadira	que	li
va	dur	el	noi.

—¿Quants	anys	tens,	John?
—Vint-i-tres.
En	Wilder	 va	moure	 els	 coberts	 amb	 poca	 traça.	 De	 sobte,	 la	 cara	 se	 li	 havia

empal·lidit.	L'home	que	seia	al	seu	costat	li	va	dir,	fluixet:
—Capità	Wilder,	no	pot	pas	ser.
El	noi	va	anar	a	buscar	més	cadires.
—¿El	què,	Williamson?
—Jo	en	tinc	quaranta-tres,	capità,	i	vaig	anar	a	escola	amb	en	John	Hathaway,	fa
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vint	anys…	Diu	que	només	en	té	vint-i-tres.	Sembla	que	els	tingui.	Però	és	mentida.
Pel	cap	baix,	n'ha	de	tenir	quaranta-dos.	Capità,	¿què	significa	tot	això?

—No	ho	sé.
—Sembla	marejat,	capità.
—No	em	trobo	bé.	Escolti:	amb	les	filles	passa	el	mateix.	Les	vaig	veure	fa	vint

anys.	 No	 han	 canviat	 gens:	 no	 tenen	 ni	 una	 arruga.	 Faci'm	 un	 favor:	 vull	 que
investigui	una	cosa.	Ja	li	diré	on	ha	d'anar	i	què	ha	de	fer.	Quan	l'esmorzar	estigui	a
punt	d'acabar-se,	marxi	dissimuladament.	Només	 li	portarà	deu	minuts.	No	és	gaire
lluny	d'aquí.	Ho	he	vist	des	del	coet,	mentre	aterràvem.

—Ei!	¿De	què	parlen	 tan	seriosament?	—La	senyora	Hathaway	omplia	els	bols
de	sopa—.	Ara	somriguin.	Estem	junts	i	s'ha	acabat	el	viatge.	Facin	com	si	fossin	a
casa!

—Sí.	—El	capità	Wilder	va	riure—.	Senyora	Hathaway,	està	molt	bé	i	molt	jove.
De	debò.

—Quin	home!
En	Wilder	va	observar	com	s'allunyava,	amb	la	cara	càlida	i	rosada,	tersa	com	una

poma,	 sense	 ni	 una	 arruga,	 acolorida.	 Reia	 a	 cada	 acudit,	 servia	 l'amanida	 amb
eficiència,	no	parava	ni	un	moment	per	respirar.	Tant	el	noi,	ossut,	com	les	noies,	amb
bones	 corbes,	 eren	 brillantment	 enginyosos,	 com	 son	 pare.	 Parlaven	 d'aquells	 anys
tan	llargs	que	havien	viscut	sols,	mentre	son	pare	feia	que	sí,	orgullós.

En	Williamson	s'allunyava,	muntanya	avall.
—¿On	va?	—va	demanar	en	Hathaway.
—A	 fer	 una	 comprovació	 al	 coet	 —va	 respondre	 en	 Wilder—.	 Com	 li	 deia,

Hathaway,	Júpiter	no	és	bon	lloc	per	als	homes.	Ni	Saturn,	ni	Plutó…
En	Wilder	 parlava	mecànicament,	 sense	 sentir	 què	 deia,	 pensant	 tan	 sols	 en	 en

Williamson,	ara	escolant-se	muntanya	avall	i,	d'aquí	a	una	estona,	pujant-hi	novament
a	dir-li	què	havia	trobat.

—Gràcies	 —va	 dir	 a	 la	 Marguerite	 Hathaway,	 que	 li	 omplia	 el	 got	 d'aigua.
Impulsivament,	li	va	tocar	un	braç.	Ella	no	en	va	fer	cap	cas.	La	carn	era	tèbia	i	suau.

A	 l'altra	 banda	 de	 la	 taula,	 en	Hathaway	 es	 duia	 sovint	 la	mà	 al	 pit,	 adolorit,	 i
continuava	 escoltant	 el	murmuri	 de	 la	 xerrameca,	 trencat	 de	 tant	 en	 tant	 per	 algun
comentari	en	veu	alta.	Ara	i	adés,	en	Hathaway	mirava	en	Wilder	amb	preocupació.
Semblava	com	si	no	li	agradés	el	pa	de	gingebre.

En	Williamson	va	retornar.	Va	asseure's	i	va	continuar	menjant.
—Què?	—li	va	xiuxiuejar	el	capità.
—Ho	he	trobat,	capità.
—I?
En	 Williamson	 tenia	 les	 galtes	 blanques.	 Mirava	 com	 reia	 la	 gent.	 Les	 noies

somreien	discretament	i	el	noi	explicava	un	acudit.
—He	anat	al	cementiri	—va	dir	en	Williamson…
—¿Hi	són,	les	quatre	creus?
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—Sí,	 totes	quatre.	Encara	duen	els	noms.	Els	he	escrit	per	no	equivocar-me.	—
D'un	paperet	blanc,	va	llegir:	Alice,	Marguerite,	Susan	i	John	Hathaway.	Morts	d'un
virus	desconegut.	Juliol	del	2007.

—Gràcies,	Williamson.	—En	Wilder	va	tancar	els	ulls.
—Fa	dinou	anys,	capità.	—La	mà	d'en	Williamson	tremolava.
—Sí.
—I	aquests,	¿qui	són?
—No	ho	sé	pas.
—¿Què	farà,	capità?
—Tampoc	no	ho	sé.
—¿Ho	direm	als	altres	homes?
—Més	tard.	Continuï	menjant	com	si	no	passés	res.
—He	perdut	la	gana,	capità.
El	tec	es	va	acabar	amb	vi	dut	del	coet.	En	Hathaway	es	va	posar	dret.
—Brindo	 per	 tots	 vostès	—va	 dir—.	És	 bo	 estar	 entre	 amics	 una	 altra	 vegada.

Brindo	també	per	la	meva	dona	i	els	meus	fills,	sense	els	quals	no	hauria	sobreviscut.
És	gràcies	al	seu	afecte	i	a	les	seves	atencions	que	he	viscut	fins	avui,	esperant	que
arribessin	vostès.

Va	alçar	el	got	cap	a	la	dona	i	els	fills,	que	el	miraven	pensarosos	i	van	abaixar	els
ulls	quan	tothom	va	beure.

En	Hathaway	no	en	va	deixar	ni	una	gota.	No	va	cridar	quan	va	caure	sobre	 la
taula	i	va	relliscar	cap	al	 terra.	Uns	quants	homes	el	van	ajudar	a	reposar.	El	metge
s'hi	va	ajupir	i	el	va	auscultar.	En	Wilder	va	tocar	l'espatlla	del	doctor,	que	va	mirar
enlaire	i	va	sacsejar	el	cap.	En	Wilder	es	va	agenollar	i	va	agafar	la	mà	de	l'home.

—Wilder.	—La	veu	d'en	Hathaway	era	feble—.	He	espatllat	l'esmorzar.
—No	digui	això.
—Digui	adéu,	de	part	meva,	a	l'Alice	i	els	nois.
—Esperi.	Els	cridaré.
—No,	 no,	 no!	—en	Hathaway	boquejava—.	No	ho	 entendrien.	No	vull	 que	 ho

entenguin.	No!
En	Wilder	no	es	va	moure.
En	Hathaway	era	mort.
En	Wilder	 s'hi	va	quedar	 força	estona.	Després,	es	va	aixecar	 i	 se'n	va	anar	del

grup	que	envoltava	en	Hathaway.	Va	anar	cap	a	la	dona,	la	va	mirar	a	la	cara	i	li	va
dir:

—¿Sap	què	ha	passat?
—¿Al	meu	marit?
—Acaba	de	traspassar.	El	cor…	—va	dir	en	Wilder,	mirant-la.
—Em	sap	greu.
—¿Com	se	sent?	—va	demanar	el	capità	Wilder.
—No	volia	que	ens	poséssim	tristos.	Ens	va	dir	que	algun	dia	passaria	 i	que	no
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volia	 que	 hi	 ploréssim.	 No	 ens	 va	 ensenyar	 mai	 a	 fer-ho.	 No	 volia	 que	 sabéssim
plorar.	Va	dir	que	la	pitjor	cosa	que	podia	passar-li	a	un	home	era	estar	sol,	estar	trist
o plorar.	Així,	doncs,	ell	mai	no	ens	va	ensenyar	ni	a	plorar	ni	a	estar	tristos.

En	Wilder	 li	 va	mirar	 les	mans,	 tèbies	 i	 suaus,	 i	 les	 ungles,	 ben	 pintades,	 i	 els 
punys,	prims.	Va	mirar	el	coll,	blanc,	esvelt	i	ters,	i	els	ulls,	intel·ligents.

—El	senyor	Hathaway	va	fer	un	bon	treball	d'artesania,	amb	vostè	i	els	nois	—va 
dir	a	la	fi.

—Li	hauria	agradat	de	sentir-l'hi	dir.	Estava	molt	orgullós	de	nosaltres.	Després 
d'un	temps,	fins	i	tot	va	oblidar	que	ens	havia	fet.	Els	últims	temps,	ens	estimava	tant 
com	a	la	seva	dona	i	als	seus	fills	de	debò.	I,	d'alguna	manera,	ho	som.

—El	van	ajudar	molt.
—Sí.	Durant	anys	i	anys,	sèiem	i	parlàvem.	Li	agradava	tant	parlar!	Li	agradava 

la	barraca	i	la	foguera	a	l'aire	lliure.	Podíem	haver	viscut	en	una	casa	normal,	en	un 
poble	o	en	una	ciutat,	però	 li	 agradava	viure	aquí,	on	podia	 ser	primitiu	o	modern, 
segons	 li	passés	pel	 cap.	M'ho	va	explicar	 tot	 sobre	el	 laboratori	 i	 les	 coses	que	hi 
feia.	Va	instal·lar	una	complexa	xarxa	elèctrica	a	 la	ciutat	americana	deserta	 i	 la	va 
connectar	 a	 tot	 d'altaveus.	 Quan	 pitjava	 un	 botó,	 la	 ciutat	 sencera	 s'encenia	 i	 feia 
sorolls	com	si	hi	visquessin	deu	mil	persones.	Hi	havia	sorolls	d'avions	i	d'autos	i	de 
gent	xerrant.	S'asseia,	encenia	un	cigar	i	ens	parlava	mentre	ens	arribaven	els	sons	de 
la	ciutat.	De	tant	en	tant,	sonava	un	telèfon	i	una	veu	gravada	demanava	pel	senyor 
Hathaway	i	li	feia	preguntes	sobre	temes	científics	i	quirúrgics,	que	ell	responia.	Amb 
el	telèfon	sonant,	nosaltres,	els	sorolls	de	la	ciutat	i	el	cigar,	el	senyor	Hathaway	era 
prou	 feliç.	Només	hi	havia	una	cosa	que	no	ens	podia	 fer	 fer.	 I	 era	que	ens	 féssim 
grans.	Ell	es	feia	gran	cada	dia,	però	no	pas	nosaltres.	Em	sembla	que	no	li	importava 
gaire.	Ens	volia	així.

—L'enterrarem	 al	 cementiri,	 amb	 les	 altres	 quatre	 creus.	 Em	 penso	 que	 ho 
haguera	volgut.

—Estic	segura	que	sí	—va	dir	l'Alice,	posant	la	mà	als	punys	del	capità,	lleument. 
En	Wilder	va	donar	unes	quantes	ordres.	La	família	va	seguir	la	petita	processó, 

muntanya	 avall.	 Dos	 homes	 duien	 en	 Hathaway	 en	 un	 baiard	 cobert.	 Van	 deixar 
enrere	 la	 barraca	 de	 pedra	 i	 l'hangar	 on	 en	 Hathaway,	 molts	 anys	 abans,	 havia 
començat	a	treballar	en	tot	allò.	En	Wilder	es	va	deturar	davant	la	porta	del	taller.

«¿Quina	sensació	—es	demanava—	devia	ser	la	de	viure	en	un	planeta	amb	una 
dona	 i	 tres	 fills,	 i	que	se't	morissin	 i	et	deixessin	sol	amb	el	vent	 i	el	silenci?	¿Què 
faria	qualsevol	persona	en	un	cas	similar?	Enterrar-los	sota	unes	creus,	tornar	al	taller 
i,	amb	tot	el	poder	de	la	ment	i	de	la	memòria	i	una	gran	dosi	d'habilitat,	reconstruir, 
peça	a	peça,	la	dona,	el	fill	i	les	filles.	Amb	una	ciutat	americana	sencera	allà	baix,	on 
podia	trobar	tot	el	que	li	calia,	un	home	brillant	podia	fer	qualsevol	cosa.»

La	sorra	emmudia	el	so	de	les	petjades.	Van	entrar	al	cementiri.	Dos	dels	homes 
cavaven	la	terra.
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A	hora	baixa	van	tornar	al	coet.
En	Williamson	va	assenyalar	la	barraca.
—¿Què	en	farem,	d'ells?
—No	ho	sé	pas	—va	confessar	el	capità.
—Els	desconnectaré.
—Desconnectar-los?	—El	capità	va	fer	cara	de	sorpresa—.	No	se	m'havia	acudit.
—No	deu	pensar	pas	portar-los	amb	nosaltres…
—No,	no	tindria	sentit.
—¿Vol	deixar-los	així,	tal	com	són?
El	capità	va	allargar	una	pistola	a	en	Williamson.
—Si	pot	resoldre-ho…	Jo	no	puc	pas.
Cinc	minuts	més	tard,	en	Williamson	va	tornar	de	la	barraca,	suant.
—Tingui,	 tingui	 la	 pistola.	Hi	 he	 entrat.	Amb	 l'arma	 a	 la	mà.	Una	de	 les	 noies

m'ha	somrigut.	Els	altres	també.	La	dona	m'ha	ofert	una	tassa	de	te.	Déu	meu,	seria
un	assassinat!

En	Wilder	hi	estava	d'acord.
—Mai	no	hi	haurà	res	 tan	perfecte	com	ells.	Han	estat	construïts	per	durar	deu,

cinquanta,	 dos-cents	 anys…	Sí,	 tenen	 tant	 de	dret	 a…,	 a	 la	 vida,	 com	vostè	o	 jo	o
qualsevol	de	nosaltres.

Va	buidar	la	pipa	i	afegí:
—Bé,	pugem-hi.	Hem	de	marxar.	Aquesta	ciutat	és	morta.	No	hi	farem	pas	res.
A	 entrada	 de	 fosc	 es	 va	 aixecar	 un	 vent	 fred.	Els	 homes	 eren	 dins	 del	 coet.	El

capità	dubtava.
—No	em	digui	que	anirà	a	dir-los	adéu…	—va	fer	en	Williamson.
El	capità	el	va	mirar	fredament.
—No	n'ha	de	fer	res.
En	Wilder	va	pujar	cap	a	la	barraca	enmig	del	vent	foscant	Els	homes	del	coet	van

veure-hi	la	seva	silueta,	retallada	a	la	porta.	Després,	una	silueta	de	dona	a	la	qual	el
capità	encaixava	la	mà.

Poc	més	tard,	el	capità	Wilder	va	baixar	cap	al	coet,	corrent.

De	nits,	quan	el	vent	bufa	sobre	els	eixuts	fons	marins,	sobre	el	cementiri	hexagonal	i 
sobre	les	cinc	creus	—quatre	de	velles	i	una	de	nova—,	a	la	barraca	de	pedra	encara 
hi	ha	llum.	Mentre	el	vent	brama	entre	la	polseguera,	i	les	estrelles,	fredes,	es	cremen, 
a	la	barraca	hi	ha	quatre	figures	—una	dona	amb	dues	filles	i	un	fill—	que	vigilen	el 
foc,	enraonen	i	riuen	sense	cap	motiu.

Nit	rere	nit,	any	rere	any,	sense	cap	motiu,	la	dona	surt	i	mira	al	cel,	amb	les	mans 
enlaire,	una	llarga	estona.	Mira	el	llarg	incendi	verd	de	la	Terra,	sense	saber	per	què 
ho	fa.	Després,	torna	enrere	i	llença	una	branqueta	al	foc.	El	vent	bufa	i	el	mar	mort 
continua	mort.
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