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fil sol encara no havia sortit. fl, amb el 
nas enganxat a la f inestra del cotxe, 
he vist la lluna al cel. †ambé hi havia 
estrelles i m’he posat contenta, perquè 
avui, per f i, pujaria a una nau espacial.
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fin arribar a l’hospital, la llum del matí 
feia que l’edif ici semblés platejat. fl, després 
de travessar uns passadissos molt llargs, 
ens hem trobat una sala plena de cadires.

–åquí comença la teva missió, Lea –m’ha 
recordat la mare, tot picant-me l’ullet.
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¯o estava tan emocionada que no podia parar 
quieta a la cadira. ¼a mare i la doctora Caravent 
m’ho havien explicat mil vegades, però jo encara 
me’n feia creus, que avui faria el meu primer 
viatge còsmic. fl, per sort, no s’ha fet esperar.

‹na veu de robot ha sonat pels altaveus i ha dit:

–åstronauta ¼ea... atenció... dirigeixi’s al box 7.



98

µ’he posat dreta en un tres i no res i he 
hagut de tibar el braç de la mare perquè 
em portés al box 7: la sala de preparació 
interestel·lar. ållà tenia preparada tota 
l’equipació: un casc blau supersònic i una 
capa inversa.
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Œuan ho he tingut tot posat, semblava una 
astronauta ben estrafolària! Œuin tip de riure!

µ’he assegut en una butaca a esperar les 
instruccions de les cosmonautes del centre de 
comandament de l’estació espacial.

‹na d’elles, tota vestida de verd, s’ha apropat 
decidida cap a mi.
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–†u deus ser l’astronauta ¼ea...

–‡í, soc jo –he contestat seriosament.

–‡oc la cosmonauta ¼ola. †’entrego 
el teu identif icador galàctic –m’ha 
dit tot lligant-me una polsera 
blanca al canell–. åra vindrà a 
buscar-te el cosmonauta åtticus amb 
el transbordador espacial.
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µentre l’esperàvem, la mare fullejava 
una revista. ¼’åtticus també portava 
l’uniforme verd i, d’una revolada, m’ha 
col·locat sobre el transbordador espacial: 
una llitera ultrapropulsada.
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¼a mare, llavors, ha deixat caure la revista 
i m’ha fet una abraçada llarga. µ’ha agradat 
sentir l’olor dels seus cabells, com d’avellana.

–∆on viatge, petita gran valenta –m’ha dit 
a cau d’orella. fl m’ha mirat amb els ulls 
brillants, a punt d’inundar-se.
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Conduït per l’åtticus, he travessat el túnel 
interplanetari que portava, f inalment, a la nau 
espacial.

–åstronauta ˘ea –m’ha dit–, hem arribat a la nau 
espacial Œuiròfan 21. Œue la força t’acompanyi!

∂el sostre de la nau penjaven uns llums estranys. 
fistava plena d’aparells i màquines estrambòtiques. 
‡e m’han posat uns ulls com unes taronges!
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–åstronauta ˘ea, benvinguda al Œuiròfan 21.

fira la doctora Caravent. µ’ha tocat la panxa, com 
altres vegades i, amb un somriure, ha afegit:

–Comencem?

–findavant! –he cridat.

†ot seguit, m’ha apropat a la boca i al nas una 
mena de tub que treia un aire màgic que, segons 
m’ha explicat, fa somiar coses boniques. fl, a mesura 
que respirava, se m’han anat tancant els ulls i la 
sala s’ha omplert de cometes, planetes, satèl·lits i 
constel·lacions.
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ål cap d’una estona, a poc a poc, he anat 
tornant de l’‹nivers... ∏erò abans d’obrir els 
ulls i trobar-me amb els de la mare (que 
seguien brillant molt), he notat una punxada 
damunt del melic. fl, en dirigir els dits sota la 
capa inversa, cap a la panxa, hi he trobat una 
cicatriu. ˘’he resseguida i l’he identif icat: la marca 
inconfusible dels superherois... especials.
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