Relat Cinquanta
Un relat de: Màndalf
Hola, sóc el Relat Cinquanta. Abans que em feu cap brometa amb allò del cul de la geganta, vull advertir-vos que
sóc un relat seriós, no m'agraden les conyes i espero que ho respecteu. I ara potser us preguntareu què hi fa un
Relat Cinquanta per aquestes contrades. Doncs res, passar l'estona com aquell que diu i gastar lletres, per a què
ens hem d'enganyar...
L'autor que m'està fabricant en aquests moments pensa que ja té prou relats per a fer un llibre ell sol. Que ja no
necessita presentar-se a cap concurs per a editar un llibre, vaja. La qüestió és qui li comprarà. Maria, la seva
mare? Encara va per la pàgina 14 dels Pilars de la Terra. L'autor està molt content i jo em sento molt orgullós de
ser el seu Relat Cinquanta i no el Seixanta-nou que apareixerà ves a saber quan. I no vull pensar en les conyes
que li faran, no me les vull ni imaginar. No fan per a mi, jo sóc un relat rodó.
Què com som els Relats Cinquanta? Normals, la veritat, què voleu que us digui. Com els altres pràcticament.
Normalets. Però especials, això si. Bé, l'autor segurament té una mica més d'experiència que quan va començar,
però no per això som millors que els Relats Vint-i-tres, per exemple. Una característica que tenim és que som
especialistes en dir coses sense dir res, això si. Amb això no s'hi pot fer res, un és com és. I si hi ha algun Relat
Cinquanta que no hi estigui d'acord, que aixequi la introducció si és valent. I que s'ho faci mirar.
Els Relats Cinquanta venim quan toca, no podem venir així de cop. Qualsevol relat no pot ser el cinquanta. I si no
pregunteu-li al Jordi Domènech. Ell us dirà amb tota seguretat que fan falta quaranta-nou parides anteriors
perquè pugui aparèixer la cinquanta. Així de clar i català; no hi ha volta de full. Normalment en JD no s'equivoca.
La veritat és que jo m'hagués quedat penjat aquí tan tranquil sense dir res com els meus avantpassats si no fos
per una reivindicació que em fa bullir les lletres i em treu fora de mi: les meves sigles són RC. Si, ho heu vist bé.
Les meves sigles són RC i algú me les va copiar amb tot el morro i sense consideració. No hi ha dret.
RC no vol dir el que us han fet creure fins ara, no. Ni somiar-ho. En absolut. Rotundament NO. NOOOOOO!!
Amb les tres lletres, amb tota la boca: NO!
"RC" vol dir senzillament "Relat Cinquanta".
RC = Relat Cinquanta. Ho enteneu? No està clar? Doncs si està tan clar perquè el fan servir per altres significats
que no tenen res a veure? On és la claretat d'expressió? On és la justícia en aquest món? Malauradament no n'hi
ha. En aquest sentit he rebut reivindicacions similars del Relat Cinc i del Relat Catorze però bé, bajanades de la
tercera edat que els falla el carburador...
Una altra cosa que sóc és la meitat del Cent... això ho podeu confirmar amb el Bruixot, per no marejar massa al
Jordi. El Relat Cent del futur segur que també voldrà posar cullerada amb això d'RC, ja m'ho estic olorant. Puc
ser curtet comparat amb ell, però no sóc babau. Potser es pensarà que és més important que jo perquè té dos
zeros, però fins que arribi aquest carallot "que me quiten lo bailao" com va dir el coix.
També acabo de fundar l'ARC. Associació de Relats Cinquanta. Està clar que ens hem d'unir per defensar els
nostres interessos. Tots els RC damnificats que s'apuntin a l'ARC, sisplau. Si no us sap greu, jo en seré el
President, que per alguna cosa he tingut la idea. Cada dimecres a les 22h queda convocada una manifestació a
al pàgina inicial del web.
(Encara vindrà l'RC del Jeremias i em voldrà prendre la Presidència si no m'espavilo...)
Ara mateix vaig a fer la pancarta:
RC VOL DIR RELAT CINQUANTA
Què tants pebrots aquí!
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