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Gabriel García de Oro
Purificación Hernández

0. El caca-pítol

Abans de començar t’he de fer una pregunta. Una
pregunta important. Una d’aquelles preguntes
que et pot canviar la vida. I que fins i tot pot
canviar-me-la a mi. A punt? Sí? Apa, som-hi:

Has anat
al lavabo?
Ja ho veus, no és una pregunta complicada.
O és que sí o és que no. Què passa si la
resposta és SÍ? Doncs que ja pots llegir
on posa LA RESPOSTA ÉS SÍ.

Què passa si la resposta és NO? Bé, en aquest
cas has de llegir el requadre següent:

LLEGIU-HO EN CAS QUE NO
HÀGIU ANAT AL LAVABO ABANS
DE COMENÇAR A LLEGIR
Eh! Què passa? Aquí viurem una aventura
absolutament intrafant. Galàctica. Sideral. Un viatge que ni jo mateix sé com
acabarà. I pot ser que no puguem aturarnos enmig del camí perquè vagis al lavabo.
Però, bé, no passa res. T’espero. Just
aquí, a sota d’aquest requadre. PERÒ
NO TRIGUIS .,-)!

LA RESPOSTA ÉS SÍ.
Molt bé! Ja som tots a punt. Preparats. Llavors, quan algú és a punt i preparat..., només cal
dir... JA!
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Sí, ja ho sé. Lavabo? Pipí? Caca-pítol? Això comença a fer pudor! Però creieu-me, tot forma
part de la història. Una història que comença ara
mateix, a la línia següent.
AQUÍ, SÍ. Just amb la mare del Marcià una
mica amoïnada perquè el seu fill feia una bona
estona que estava tancat a l’habitació. I a més, en
silenci. Massa silenci. Tanta tranquil·litat no era
normal, però es va aguantar. Quan ja no es va
poder aguantar més, va ser quan va sonar, de sobte, un soroll que només podríem descriure amb
aquestes paraules:

Pu iuuuui i uu u iu u
u iii i i i ui i i i i iim!
Exacte. Sí, un intrafantment puiuuuuiiuuuiuuuiiiiiiuiiiiiiim. I, és clar, la mare del Marcià va fer el que qualsevol mare o pare
fa quan, de sobte, a l’habitació del seu
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fill, sona un soroll intrafantment estrident. Què
és? Entrar de cop, ZAS, i sense avisar a l’habitacióés així!.
—Marcià! Què et passa?!
Crits. Por. Ensurt.
Marcià Garcia era al terra al costat del Cosmoquisso. Inconscient. Desmaiat. Amb la boca i
les mans totes tacades del que semblava sang.
I no tan sols la boca i les mans, també la dessuadora. Tot de sang, o si més no d’aquell color vermell espès i fosc que té la sang. Si tu t’estàs espantant, imagina’t la seva mare, que es va agenollar
al seu costat, i li anava colpejant la galta per reanimar-lo:
—Fill! Que em sents? Què ha passat?
En aquell moment, molt lentament, el Marcià
és així!

De segur que, si ho preguntes a la teva mare o al teu pare,
et diran que ells, això, mai no ho farien, que ells abans trucarien a la porta i serien mooooooolt respectuosos amb la
privacitat del seu fill@. Però no, no és així. Quan
uns pares estan amoïnats de debò..., patapam,
obren les portes sense trucar. És així, i és bo
que així sigui ;-).

va obrir una mica els ulls. La seva mare va insistirhi, però en veure que es movia, ni que fossin les
pestanyes, va sentir un GRAN ALLEUJAMENT.
—Si us plau, Marcià, digue’m alguna cosa. Ara
mateix truco a una ambulància. Estàs bé? Què
ha passat?
El Marcià, fent un esforç com si acabés de ser
arrossegat per una paradoxa cosmicotemporal o,
fins i tot, com si acabés de ser víctima d’un megaatacdepessigollessiderals, va dir amb la veu trencada, forçada, heroica:
—Mama...
—Sí, fill, digue’m.
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—Tinc...
—Què tens, rei, digue’m, què tens? Què et passa? —va suplicar gairebé a punt de desesperar-se.
—Mama..., tinc... caca.

STOP!!!

Caca? Marcià Garcia té caca? Està desmaiat al
terra de l’habitació amb les mans i la boca plenes
del que sembla sang perquè té ganes... d’això?
I per què està subratllat això de paradoxa cosmicotemporal? Què vol dir paradoxa cosmicotemporal? Quantes preguntes! Que estrany que és tot
plegat! És tan i tan estrany que és millor començar
per l’inici.
Per ara, és molt important que tu entenguis com Marcià Garcia i el Cosmoquisso es van veure immersos en una

aventura del tot intrafant. O més ben dit: INTRAFANT DEL TOT. Així, en majúscules i amb
la lletra ben gruixuda, negra i subratllada! Perquè aquest cop, BUÀ!, és molt possible que
perdem Marcià Garcia i el Cosmoquisso per
sempre. Que els nostres dos herois supermegaintergalàctics desapareguin de la Història per
sempre i que ens quedem, tu i jo, sense més
històries, ni aventures, ni res de res. I per si això
no fos prou, tu, des d’aquí, des d’aquest llibre, des
d’aquestes pàgines, seràs testimoni de l’única història que pot canviar la Història. Així, tal com
ho llegeixes.
Què? T’hi atreveixes? Sí? Així doncs... comencem! Però ja ho saps, abans necessites un llapis
i apuntar en aquest requadre el dia i l’hora d’ara
mateix :-):
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Ja està? Molt bé!
Sempre recordaràs el dia i l’hora exacta, exacta, exacta. El moment just en què vas començar
a llegir una aventura fantàsticament vertadera,
plena de perills perillosíssims i d’amenaçadores
amenaces. Sí, ho has endevinat. No t’has equivocat de llibre. Ets aquí, en aquest, just davant
de...

i...
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