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Gabriel García de Oro
Purificación Hernández

0. Em complau anunciar
que la classe, per votació
popular, ha decidit que
el delegat d’aquest
any sigui:
Marcià Garcia!

El professor Dolç estava feliç. La classe estava
feliç. Marcià Garcia estava feliç. TOTHOM ESTAVA
FELIÇ!
—Com a tutor vostre, us he de felicitar. A tota
la classe. Crec que heu fet una gran elecció. No se
m’acut una persona millor, més capaç, més elegant i més... inauditarecordes? i
recordes? 
Al

professor Dolç li encanta dir «inaudit». És inaudit,
però és així :-) Si no ho recordes, bé, pots creure’m
o llegir el primer llibre de les aventures de Marcià Garcia & Cosmoquisso. Jo et recomano que em creguis
i que continuïs amb el que promet ser l’aventura més absurda que un humà i un gos còsmic hagin viscut mai... Ja ho veuràs, ja ho
veuràs...

que el senyor Marcià Garcia perquè us representi.
L’enhorabona.
Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas.
Aplaudiments.
Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas.
Més aplaudiments.
Tota la classe va esclatar en un gran aplaudiment mentre Marcià Garcia saludava i somreia
com un polític que acaba de ser elegit president
del govern.
—Gràcies, gràcies, grà...
Marcià Garcia no va poder dir el tercer
«gràcies». Tot d’una, Pernilla Suärenson, la lletja
estudiant sueca d’intercanvi, se li va llançar
a sobre.
—Si us plau, senyoreta Suärenson! —va cridar
el professor Dolç amb autoritat—, faci el favor
xacte al
de comportar-se. Deixi d’estirar el
senyor Marcià Garcia. L’escanyarà!
exacte Ho

has llegit bé. No és cap error. CORBATÍ. Marcià Garcia portava un corbatí groc. Continua, continua...
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Ni cas. La Pernilla, amb les seves horribles ulleres, el seu vestit que semblava robat a alguna nina
passada de moda i aquella espantosa agulla de cabells que representava una papallona que emprenia el vol, encara era al damunt del Marcià.
El problema va ser que les altres noies de la classe
es van deixar portar pel moment i també es van
llançar a sobre del Marcià:
—T’estimem, Marcià!
I els nens arrencaven pàgines de les seves lli
bretes i cridaven histèrics:
—Volem un autògraf teu, Marcià!
Amb tot aquell enrenou, ningú no es va adonar
que una cosmotxilla, és a dir, el Cosmo
quisso convertit en motxilla, amb una perruca
rossa, vomitava una cosa semblant a un totxo
amb botons i que la lletja estudiant sueca d’inter
canvi va agafar «allò», va respirar profundament i va
dir molt, molt fluixet i molt, molt concentrada:
—Si això no funciona,
l’univers està perdut...
Som-hi!
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I aleshores...

STOP!!!
Què és això?
Què està passant aquí?
Delegat? Intel·ligent?
AMB CORBATI!
Irresistible? Popular?

-

AMB CORBATI!

El Cosmoquisso
amb una perruca rossa?

Una lletja, lletja estudiant
sueca d’intercanvi?

Un totxo
ple de botons?

L’univers està perdut per culpa de Marcià
Garcia?
Què̀ passa aquí́?

Que estrany que és tot això!
És tan i tan estrany que serà millor començar
per l’inici. Hauríem de tornar enrere.
Si no, és possible que no entenguis com Marcià
Garcia i Cosmoquisso es van veure embolicats
en una aventura del tot intrafant. En un PLA CÒSMIC per acabar d’un cop per sempre amb la parella de detectius més galàctica de tota la galàxia.
I tu, des d’aquí, des d’aquest llibre, des d’aquestes
pàgines, seràs testimoni del que pot ser la fi de
Marcià Garcia i Cosmoquisso tal como avui els
coneixem.
T'hi atreveixes?
Creus que val la pena aguantar unes quantes
pàgines? Sí? Doncs aleshores..., 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? Visca!
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 equi
vocat de llibre. Ets aquí, en aquest, just davant
de...

I...
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