Extraterrestres de poble
Un relat de: SrGarcia
L’arribada dels extraterrestres va ser ben discreta. La nostra primera intenció va ser la de fer-los fora a
bastonades, però els vam acceptar perquè ens pagaven les ampolles de vi ranci amb lingotets d’or.
En arribar a la terra de seguida van veure que les persones ens comunicàvem amb paraules. Molt
ingènuament van creure que tota la humanitat tenia un sol idioma, per tant era indiferent on
l’aprenguessin. Així van arribar al poble amb la intenció d’aprendre la llengua humana. Com que els vam
veure una mica curts de gambals, ens vam prestar a ensenyar-los-la.
Als dos únics castellans que hi havia al poble els fèiem callar quan s’apropaven ells. No volíem que
sabessin que de llengües n’hi havia moltes, volíem que ens compressin el vi ranci i prou.
Quan van saber parlar ens van dir que volien enraonar amb els líders mundials per transmetre un
missatge de pau i germanor interplanetària.
L’ONU ens quedava molt lluny, així que els vam portar a l’ajuntament de Reus, que no eren els amos
del món, però per poc.
Ens va rebre la regidora d’urbanitat, educació i bones maneres. El líder dels visitants es va voler lluir,
fent un discurs amb allò millor de la retòrica, poesia i bones paraules que havia après entre naltros.
Va començar el discurs:
- Cagun la santíssima custòdia compartida; cagun totes les verges penedides...
La senyora regidora es va esvalotar:
- Escolti, bon home, aquesta és una institució culta i erudita...
- Cultes i erudits ho són los collons de ma padrina.
- Si es posa així, l’hauré de fer fora.
- Mira, noia; si et poso la cigala a l’espatlla, semblaràs la sota de bastos.
- Policia municipal...!!!
Ens van treure de l’ajuntament de males maneres. Es van sentir molt decebuts. Pensaven que el seu
missatge d’amistat trobaria ressò i es van sorprendre de trobar una gent tan ufana i tan superba. Ja se
sap que no es pot esperar res de bo dels que no saben apreciar la poesia.
Vam tornar al poble i van abusar del vi ranci més que mai. Vam aprofitar que estaven borratxos, els vam
robar les naus i les vam vendre al drapaire.
Atenció: si trobeu unes persones que no paren de beure vi ranci i de dir renecs, heu de saber que són
extraterrestres i que estan molt enfadats, la veritat és que no sé per què.
Les últimes notícies diuen que s’han establert a Salou per mirar de passar desapercebuts.
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