
7«Aquí nau intergalàctica Cogombre Side-
ral. Us parla el megacapità Fonoll. Comen-
ço l’exploració. Envio informe número 1:

He sortit del nostre planeta a l’hora pre-
vista. El coet s’ha enlairat, però com que era
cap de setmana, un cop a l’estratosfera, he
trobat retencions de trànsit perquè tothom
se n’anava als planetes on tenen les segones
residències. Per sortir de la nostra galàxia,
he hagut de connectar amb Ràdio Trànsit
per informar-me sobre la ruta menys transi-
tada.

La meva missió és explorar el planeta
Terra i prendre’n dades, contactar amb els
terrícoles i convidar el seu president a visi-
tar la nostra civilització.

El planeta Terra és poc conegut entre nos-
altres, tot i que en tenim una guia turística.
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Vam descobrir el planeta Terra gràcies als
nostres potents radars, que van captar uns
sons estranys en aquell quadrant de l’Uni-
vers. Després de descodificar els sons, vam
saber que es tractava de clàxons sonant en
un embús, la qual cosa volia dir que el pla-
neta Terra estava en un estadi d’evolució
prou desenvolupat per ser contactat.

El viatge fins al planeta Terra ha estat
una mica accidentat. Com que feia tard per
culpa de les retencions, he pitjat l’accelera-
dor a fons i, de sobte, rere un asteroide, ha
sortit un agent de la patrulla galàctica i
m’ha multat per excés de velocitat. 

Li he dit amb bones paraules que anava
en missió espacial a la Terra i que feia tard,
però m’ha contestat que callés o em busca-
ria les pessigolles. I també m’ha dit que a
veure quan em renovava el carnet de con-
duir naus espacials, que el tenia caducat de
feia tres mesos!

Després d’aquest incident, he continuat 
el meu viatge. L’Univers s’ha buidat d’estels 
i de planetes i he navegat sense cap mena de
problema fins a entrar a la Via Làctia, on he
tornat a trobar retencions; he estat tres ho-
res en dansa esperant poder entrar a la ga-
làxia.
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PD. Ah!, per cert, abans de tallar la transmissió,
voldria fer una consulta a l’ordinador central del
nostre planeta. Mentre m’apropava a la Terra, he
recollit una deixalla que surava a l’espai. Era com
una petita funda de roba negra i la seva olor recor-
da la dels formatges. Què pot ser?»

Solució:
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Un cop a dins, m’han aturat a la duana.
M’han preguntat si portava formatges de
bola, ampolles de whisky o cartons de ta-
bac. Jo els he contestat que no sabia què
eren aquelles coses. 

–Motiu del viatge? –m’han demanat, tot
d’una.

–Exploració espacial –he contestat.
Aleshores els duaners m’han regirat el

coet i m’han fet deixar un xoriço de Tricera-
tops que m’havia donat un parent perquè
no hagués d’estar menjant sempre píndoles.
Han dit que no és permesa l’entrada d’em-
botit de dinosaure a la Via Làctia. I una ve-
gada segellat el passaport, m’han deixat
continuar el camí.

Abans de contemplar amb els meus pro-
pis ulls el planeta blau, he sabut que hi esta-
va arribant perquè he començat a veure, su-
rant a l’espai, bosses de plàstic, pneumàtics
vells, marro de cafè i peles de taronja. És co-
negut a tot l’Univers que la Terra és un pla-
neta molt contaminat.

Finalment he guaitat la meva destinació i
he quedat bocabadat pel seu color blau in-
tens. M’he situat en òrbita i, ben excitat, he
esperat ordres per començar l’exploració.
Megacapità Fonoll. Continuaré informant.
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