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EL MEU PARE ES UN EXTRATERRESTRE!

Hola! Em dic Nàdia i tinc 12 anys, tinc un germà de 6 anys que és molt pesat
però me l'estimo molt, una mare que és encantadora, dolça i molt afectuosa,
menys quan em crida per recollir l'habitació, i un pare... Bé, jo no tinc un pare,
jo tinc un extraterrestre. La veritat és que estareu una mica desconcertats, però
com totes les històries han de començar pel principi, oi?
 
Quan era petita, el meu pare era un pare, diguem-ne normal, que jugava amb
mi,  em canviava  els  bolquers,  em duia  a  dormir,  m'explicava  contes  i  em
cantava cançons una mica estranyes, i tot el que fan els pares quan tenen fills
petits. Però amb dotze anys, sent estudiant de la secundària, no sé si ha fet un
canvi descomunal, o s'ha transformat. La veritat és que no ho tinc gens clar!
El cas és que estic convençuda que ha vingut d'un altre planeta!

El meu pare treballa de professor en un institut, la qual cosa és força normal,
oi? Doncs ell no ho és pas, de normal!

Quan tinc algun dubte amb els meus deures i matèries i li pregunto quelcom,
necessito l’ajut d’un diccionari per analitzar cada paraula que ell diu i buscar el
seu significat. Sempre fa servir paraules molt estranyes i enrevessades.

Si  penso en la música, tot  i  que avui  en dia hi  ha moltes cançons d'autors
diferents i d'estils de música diferents, el meu pare sempre escolta el mateix
tipus de música i les mateixes cançons. A vegades, penso que, potser en el
seu planeta, entren en “bucle” constantment.
Sovint quan els meus pares estan parlant, de sobte la meva mare comença a
riure sense que ell hagi dit cap acudit, ni res graciós! I a la meva mare costa
molt fer-la riure! Potser, en el seu planeta tenen com un “superpoder” per fer
riure a la gent...

Això ho trobareu encara més estrany! Mireu, el meu pare té un mòbil, un mòbil
normal  per  jugar  a  jocs,  escoltar  música,  fer  fotografies,  instal·lar-se
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aplicacions... Però sabeu que fa amb el mòbil? Completament res! Només mira
de  tant  en  tant  els  missatges.  És  increïble!  Els  mòbils  tenen  un  munt  de
funcions  i a ell tant li fa. Jo no ho entenc pas!

La veritat és que és un ésser molt estrany i, potser, he descobert una nova
espècie! Una de la prehistòria... O potser ha vingut del passat o del futur?
 
Però val a dir que tenir un pare així té molts avantatges. Els matins, en lloc de
despertar-te amb el so tan horrorós del despertador, ell sempre ho fa amb les
seves músiques excèntriques, i és tan especial per a mi i el meu germà, Fran,
que aquest moment no el canviaria per res del món.

Quan vaig al centre comercial a comprar roba, no és que tingui mal gust per la
roba, però gràcies a les seves recomanacions, sempre porto roba molt original!
I no explico aquesta petita història tan sols perquè veieu què fa el meu pare,
sinó perquè realment penso que no importa de quin planeta prové. Ell és qui
realment ha estat tota la meva vida ajudant-me, qui m’escolta i m’abraça en els
bons i mals moments,  qui sempre sap  treure’m un somriure quan estic trista i
sempre veu el millor de mi. No m'importa que faci unes coses tan estranyes, ell
és així  i això m’encanta! És un extraterrestre meravellós!
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