Gran Missioner
Un relat de: Arístides
Gran missioner
La presentadora va entrar al plató i el públic va aplaudir guiat per un regidor que aixecava els braços. Per a
l'estrena del nou programa havia triat un pentinat extremat, cabell curt de color blanc, i un vestit negre que s'obria
en la zona de l'escot deixant a l'aire la corba d'uns pits magnífics. En primer pla, tres esglaons pujaven fins a una
taula que quedava a l'altura d'una pantalla espectacular, al costat estaven asseguts els concursants, i al voltant
s'estenien unes graderies animades i sorolloses. La presentadora va saludar les nombroses càmeres que tenia al
voltant amb una energia enlluernadora i va començar a presentar els concursants.
-Sandra és una pobra desgraciada que està enganxada al tabac.
La pantalla gegantina va mostrar la concursant fumant compulsivament, a casa, al cotxe, al carrer, encenent la
següent cigarreta amb la burilla de l'anterior.
-Salvador fa molts anys que beu sense parar. Vi, cervesa, conyac, el que sigui!
En la pantalla es veia l'home recolzat en la barra d'un bar demanant una mitjana, un cigaló, un cafè irlandès,
caminant pel carrer d'un costat a l'altre de la vorera, aferrant-se a les parets i als fanals.
Tots els concursants eren addictes a diferents tipus de substàncies, vicis o artefactes: a la cocaïna, al menjar, al
sexe, al mòbil, als videojocs, a les apostes... A mesura que els presentava, s'aixecaven, saludaven i aguantaven
unes imatges (inhalant una pols blanca, menjant una hamburguesa de tres pisos, masturbant-se darrere d'una
bústia) que els feia baixar el cap, avergonyits. La presentadora feia conya i el públic es petava de riure seguint
les indicacions.
-Avui mateix, pujareu a un avió que us portarà fins a una illa paradisíaca en la qual la gent oriünda ni fuma ni juga
a la ruleta ni sap què és xatejar.
En la pantalla mostraven des de l'aire una illa amb una muntanya envoltada de vegetació.
-Naturalment, guanyarà qui perverteixi la quantitat més gran de nadius durant els tres mesos de la vostra estada.
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