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En algun indret de les profunditats de l'espai 
exterior, la nau espacial El Rave havia detectat recursos 

valuosos en un planeta remot.
 El capità Buzz Lightyear i la seva companya guardiana 
de l’espai, la comandant Alisha Hawthorne, s’hi dirigien 
per explorar-ne la superfície. Si hi trobaven alguna cosa, 
despertarien la resta de la tripulació de l’hiperson.
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     Mentre avançava, en Buzz va començar a gravar la missió, 
documentant tot el que veia en aquell nou planeta misteriós, però de 
seguida l’Alisha el va interrompre per recordar-li que s’havia d’endur 
d’expedició l’aprenent dels guardians de l’espai.

—Uf... Ja saps què en penso, dels aprenents —va rondinar en 
Buzz—. No fan cap servei. Només compliquen les coses. Prefereixo 
fer la feina tot sol.
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 Mentre en Buzz i l’Alisha xerraven, una planta enfi ladissa es va 
començar a caragolar per la cama de l’aprenent i el va enfonsar a terra.
 —On s’ha fi cat? —es va preguntar en Buzz.
 Llavors, de sobte, totes les plantes van cobrar vida i un eixam 
d’insectes gegants se’ls va llançar a sobre.
 En Buzz i l’Alisha van combatre les plantes hostils i els insectes ferotges. 
Feia anys que eren guardians de l’espai, i plegats formaven un bon equip.
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 —Ràpid, tothom a El Rave! —va ordenar l’Alisha.
 Ella i en Buzz van córrer cap a la nau, però mentre hi entraven, en Buzz 
es va adonar que l’aprenent no hi era. Va mirar amunt i va veure que un 
insecte el tenia agafat a l’aire mentre una planta l’intentava estirar cap avall.
 En Buzz va córrer a ajudar-lo i l’Alisha va brandar el seu matxet làser 
darrere seu. Van alliberar l’aprenent i tots tres van córrer cap a la nau, 
que ja estava mig enfonsada. No podien perdre més temps!
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 Un cop a la nau, l’Alisha va córrer 
cap a la sala de màquines. S’havia 
d’assegurar que els motors tindrien 
prou potència per enlairar-se.
 En Buzz es va dirigir a la cabina 
i, d’un bot, es va asseure en el 
seient del pilot. L’aprenent es va 
oferir a ajudar, però en Buzz estava 
convençut que se’n sortiria sol.
 En Buzz va tibar els dos 
comandaments de control a la 
vegada per impulsar amb força la nau 
i poder sobrevolar la serralada que 
tenien davant mateix.
 —Capità Lightyear? —va dir 
l’aprenent—. N’està segur, que no 
necessita ajuda?

—Soc en Buzz Lightyear, 
sempre estic segur de tot!
—va dir en Buzz.
 El Rave s’anava enlairant, cada 
cop més amunt, però quan estava a 
punt de superar aquella muntanya 
tan alta...

La nau va topar contra 
les roques.
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 Tot i que va lluitar amb els controls, en Buzz no hi va poder fer res. La nau 
es va estavellar en uns aiguamolls, derrapant fi ns a aturar-se enmig del fang.

El cristall d’hipervelocitat de la nau havia quedat destrossat.
Estaven atrapats en aquell planeta.
 En Buzz pensava que tot havia estat culpa seva i va voler dimitir, però 
l’Alisha no tenia cap intenció de perdre’l.
 —Acabar la missió —va dir—. Això és el que farem. No ens rendirem fi ns 
que tothom arribi a casa.

8

4/5/22   13:46



 Un any després, en Buzz i els seus companys guardians de 
l’espai havien instal·lat una base d’operacions a T’Kani Prime. 
Havien explotat els recursos del planeta per crear un nou cristall de 
combustible. Calia provar-lo, i això podia ser perillós, però en Buzz 
estava preparat per a aquesta mena d’assajos.
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 El pilot Díaz va fer anar en Buzz fi ns a la seva nau espacial, l’XL-1, i li va donar un 
ordinador petit. Era un Instrument per Veu per a Assistència en Navegació, 
també conegut com a IVAN, el pilot automàtic de la nau. A en Buzz no li feien gaire 
gràcia els pilots automàtics, però tot i això es va endur l’IVAN.
 Va pujar a la nau i es va preparar per a l’enlairament.
 —XL-1 a Centre de Control —va dir en Buzz per radiocomunicació—. Em sentiu? 
 —Et sentim, XL-1 —va dir l’Alisha des del Centre de Control—. Et deixo quatre 
minuts per voltar per fora del planeta; després, val més que tornis. És una ordre.
 —Rebut —va dir en Buzz—. Hipervelocitat, que vinc!
Mentre en Buzz es preparava per al llançament, va sentir el compte enrere de 
la torre de control.
 —Tres... dos... un... zero!
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 La nau es va propulsar i va deixar en Buzz ben enganxat al seient!
 El pla era senzill: en Buzz només s’havia d’endinsar en l’espai profund, 
emprar la maniobra gravitatòria al voltant d’Alpha T’Kani, travessar els 
anells de desacceleració i aterrar de nou a T’Kani Prime.
 Però quan la nau estava a punt d’assolir la hipervelocitat, un dels 
motors va explotar. El nou combustible no funcionava!
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 L’XL-1 va entrar en una nova trajectòria, i si en Buzz no hi feia alguna cosa aviat, 
corria el risc de perdre’s en l’espai per sempre. Sense pensar-s’ho dos cops, en 
Buzz va activar els altres motors a la màxima potència.
 L’IVAN el va advertir que la pila de combustible explotaria, però això era just el 
que en Buzz pretenia. A l’últim moment, va expulsar el combustible. Quan va detonar,
i gràcies a la força de l’explosió, l’XL-1 va recuperar el seu curs. 
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