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LLIBRE PRIMER
L’ARRIBADA DELS MARCIANS
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CAPÍTOL 1
ABANS DE LA GUERRA
«Però qui viu en aquells mons, si estan habitats?
Som nosaltres o són ells els senyors de l’Univers?
I per què han d’estar fetes les coses per a l’home?»
Johannes Kepler
(citat a Anatomia de la malenconia de Burton)

A finals del segle 19, ningú no s’hauria cregut
que els humans eren vigilats.
Vigilats per uns éssers
amb una intel·ligència superior a la de l’home.
I que aquests éssers també eren mortals.
Tampoc ningú no s’imaginava que, des de l’espai,
estava a punt d’arribar un perill per a l’espècie humana.
De fet, ningú creia que hi hagués vida en un altre planeta.
O potser alguns imaginaven que, al planeta Mart,
hi podien viure éssers inferiors.
I pensaven que aquests éssers
rebrien amb amabilitat qualsevol expedició humana.
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El planeta Mart és més antic que la Terra.
Té aire i aigua, i tot allò necessari per a que hi hagi vida.
Però unes temperatures cada cop més gèlides
l’estaven convertint en inhabitable.
La Terra, en canvi, els oferia un clima
i unes condicions adequades per viure-hi.
I a Mart hi havia éssers de gran intel·ligència,
freds i implacables, que vigilaven la Terra amb ulls envejosos.
Els humans pensen que la vida
consisteix en lluitar per l’existència.
I els marcians pensaven el mateix.
I per escapar d’un planeta que anava cap a la seva desaparició,
no els quedava altre solució que envair el següent planeta
més proper al Sol: la Terra.
Alguns científics que observaven Mart amb telescopis
van veure, aquell dia de 1894,
algunes explosions a la seva superfície
i un núvol de gas ardent
que venia a gran velocitat cap a la Terra.
Però els diaris no en van parlar.

12

018_guerra_mons_CAT_tripa.indd 12

14/12/18 13:43

Jo tampoc ho hauria sabut, si no m’hagués trobat
per casualitat a Ogilvy, un amic astrònom1.
Estava molt excitat per aquests fets, i em va convidar
a anar aquella nit al seu observatori a Ottershaw,
prop de Woking, on jo vivia, en el comtat de Surrey,
per observar junts l’espai.
Mentre miràvem Mart a través del telescopi,
s’hi va produir una altra explosió de gas.
Va ser com un llampec vermell.
Ogilvy va seguir observant durant una estona
i després vam tornar cap a casa.
Durant el camí, em va dir
que potser Mart patia una pluja de meteorits2
o que hi havia hagut una enorme erupció volcànica.
No creia que el planeta estigués habitat.
Les explosions van continuar durant 10 nits,
sempre cap a la mateixa hora. I després, res.
Molts observadors les van veure i per fi els diaris en van parlar,
en alguns casos amb un to de broma.
I mentrestant, els projectils dels marcians
venien a tota velocitat cap a la Terra.
1. Astrònom: científic que estudia els fenòmens del cel i de l’espai exterior.
2. Meteorit: un cos que ve de l’espai exterior, de petites dimensions,
no superiors a 50 metres de diàmetre.
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Una nit vaig sortir a passejar amb la meva dona.
Era una nit càlida i tranquil·la, al cel brillaven les estrelles
i li vaig mostrar quin era el planeta Mart.
En un moment donat, la meva dona
va senyalar unes llums vermelles, verdes i grogues
que es veien al cel.
Però tot semblava segur i tranquil.
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CAPÍTOL 2
EL METEORIT
I va arribar la nit en què va caure el primer meteorit.
Es va veure de matinada.
Va ser al prat de Horsell, molt a prop de Woking, on vivíem,
a uns 50 quilòmetres de Londres.
Jo estava tranquil a casa, escrivint, amb les finestres obertes,
i no vaig veure res.
Però Ogilvy el va veure i de bon matí va sortir
a buscar on havia caigut.
I va trobar la Cosa —com ell la va anomenar—
mig enterrada a la sorra, en mig d’un forat enorme.
L’impacte havia estat tan fort,
que havia escampat pedres, terra i sorra
a més de dos quilòmetres de distància.
La part que es podia veure era un cilindre,
d’uns 30 metres de diàmetre
recobert per una mena d’escates fosques,
com de cendra solidificada.
Ogilvy es va acostar, estranyat per aquesta forma,
ja que els meteorits acostumen a tenir una forma arrodonida.
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Però no s’hi podia acostar perquè s’havia escalfat molt
en entrar a la nostra atmosfera,
pel fregament amb l’aire, i cremava.
Del cilindre sortien alguns sorolls.
Va interpretar que era perquè s’anava refredant.
Es va quedar a la vora del forat, observant.
Estava sol.
De sobte, una banda de l’escorça del cilindre es va desprendre
i la part superior començà a girar molt poc a poc.
I va comprendre que algú des de dins l’estava desenroscant.
—Déu meu! Potser hi ha un home,
o uns quants homes atrapats que volen sortir!
—va exclamar Ogilvy.
I llavors va relacionar el cilindre
amb l’explosió que havia observat uns dies abans a Mart.
Va pensar que els que estaven dins del cilindre eren marcians.
Es va acostar al cilindre per ajudar a descargolar la tapa.
Però la calor era massa forta.
Finalment, va decidir anar a Woking a buscar ajuda.
Deurien ser les sis del matí.
Es va creuar amb un home que duia un carro.
Li volia explicar la situació,
però l’home no li va fer cas i va seguir el seu camí.
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Tampoc no se’l va creure el noi que estava obrint l’hostal.
Va pensar que era un boig escapat
i va estar a punt de tancar-lo en una habitació.
Per sort, a l’altre costat del carrer va veure el seu amic
Henderson, un periodista de Londres, i el va cridar:
—Henderson! Va veure ahir a la nit el meteorit?
—Sí, i què? —va respondre l’amic.
—Ara està al prat de Horsell. És més que un meteorit.
És un cilindre, i té alguna cosa dins!
—Què? Què està dient? —va preguntar Henderson sorprès.
I després de sentir tot el que Ogilvy li explicava,
van anar tots dos cap al prat de Horsell.
Allà seguia el cilindre, en la mateixa posició.
Van colpejar-lo repetides vegades amb un bastó,
però com que no contestava ningú,
van pensar que si hi havia éssers dins el cilindre
havien perdut el coneixement o que potser havien mort.
Llavors van tornar a Woking
i van enviar un telegrama a Londres per informar del meteorit.
Després van anar cap el prat de Horsell.
Molts curiosos ja s’hi havien arribat
per veure els “homes morts vinguts de Mart”.
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