3001, una odissea molt especial
de Toni Olivé i Cabré
Sinopsi: Un dia qualsevol de l’any 3001. Som dins la nau intergalàctica Morbius IV,
que solca l’espai a la recerca de noves estrelles, nous planetes, noves galàxies, nous
mons!!! Wootxaka, l’aranya peluda de Parsimònia, està cansada de vagar per l’espai,
s’enyora i vol tornar al seu planeta. Un argument àgil i divertit on l’amor per l’aventura
i la força de l’amistat seran l’ànima d’una història que acaba com havia començat, amb
els nostres amics vagant per l’espai.
Personatges:
VEU DE LA NAU: Veu en off de l’ordinador central.
DRA. BADA MÈCUM: Comandant en cap de la nau.
BLASH GORDON (Blai Gordillo): Segon de bord i darrer en eficiència.
MIRINDA: Robot de protocol. És pocatraça.
WOOTXAKA: Tercera de bord. És una aranya peluda del planeta Parsimònia. És
eficient però té cops amagats.
ALIEN BABÀ: Clàssic dolent de peli.
IOGURKHA DHUKAT: Vell honorable i últim cavaller Dhuk.
40 PIRATES GALÀCTICS: Fidel esbirró de l’Alien (així amb aquest enginyós joc de
paraules ens estalviem un fotimer d’actors i figurants)

PRIMER ACTE
L’EXPLOSIÓ
(Interior d’una nau intergalàctica. Ja sabeu el que vull dir: un pont de
comandament amb butaques, un gran finestral que dóna a la immensitat de l’espai,
moltes llumetes, panells de tota mena i tot el que faci entendre que som dins d’una nau
intergalàctica
L’ESCENA ÉS A LA PENOMBRA els personatges estan immòbils formant una bonica,
esperem, escena plàstica... Se sent una veu metàl·lica en OFF... que representa que surt
de l’ordinador central, que serà una de les moltes llumetes que hi ha pertot arreu (a
l’estil del HAL 2000 de “2001...”)
AQUESTA VEU ÉS...)
LA VEU DE LA NAU: Diari de bord... Data estel·lar: un dia qualsevol de l’any 3001.
Som dins la nau Intergalàctica MORBIUS IV, que solca l’espai a la recerca de noves
estrelles, nous planetes, nous móns... Noves civilitzacions poden ser millor que les ja
conegudes!
Però no tenim gaire temps i ara el que cal és presentar-vos la tripulació del
Morbius IV, els herois d’aquesta aventura:
(S’encenen els focus dels personatges a mesura que es vagin presentat, no és
molt original, però sí efectiu)
Podríem començar per Blash Gordon...
(Focus zenital sobre l’actor)

Bé, de fet el seu nom real és Blai Gordillo, però, és clar, amb un nom així no va enlloc
com heroi intergalàctic, per això se’l va canviar per Blash Gordon, molt més aparent,
oi?
En Blash Gordon és el segon de bord. I, aparentment, sembla que no faci res, però sí
que fa: fa nosa.
(Focus zenital sobre l’actriu).
Al seu costat hi ha Wootxaka. Wootxaka s’ocupa del timó de la nau. Com podeu veure
la Wootxaka es una bella representant de la raça autòctona del planeta Parsimònia,
anomenada “aranya peluda de Parsimònia”, espècie protegida en vies d’extinció per la
Comissió Federativa Intergalàctica Estel·lar, amb una peculiaritat: la nostra amiga
Wootxaka pateix d’alopècia. O sigui que la Wootxaka és una aranya peluda de
Parsimònia... calba.
(Pot portar un casc i treure-se’l en el moment que la veu diu “calba” i
descobrir al públic que, efectivament, és calba.)
WOOTXAKA: Qui ha dit calba!? És que sempre ha de sortir el tema? N’estic més que
farta! (S’enfada una mica) Qualsevol dia... Brrr!
LA VEU DE LA NAU: Tranquil·la Wotxaka. Només era una brometa sense cap
malícia. Per altra banda, no em costa gens de dir a favor seu, que la Wootxaka no té un
pèl de beneita... ni de cap altra mena.
WOOTXAKA: ... Haa! (Se’n va enrabiada)
LA VEU DE LA NAU: A vegades gasta un mal geni... però continuem
(Se sent un terrabastall de pols i llaunes... Cataclonc! –és la MIRINDA que ha
relliscat estúpidament.)
VEU DE LA NAU: Ah, sí! Aquesta és la Mirinda... La Mirinda és un robot de protocol
i manteniment de la sèrie Sitripiú Jal 3.000.
És experta en idiomes galàctics, sobretot el Venusià Oriental. I experta en robòtica.
S’encarrega de les feines més feixugues de la nau... Es podria dir que és la dona de fer
feines del Morbius IV. Però com que no és una dona...
(La Dra. Bada Mècum deixa la seva postura hieràtica, cansada d’esperar tanta
estona quieta)
BADA: Bé, molt bé, molt bé... Ja ha quedat clar que és un robot. I si anàssim abreujant?
Començo a estar cansada i, a més, m’ha agafat rampa a la cama d’estar tanta estona
quieta (Es frega la cama.) Sabeu què? Ja em presentaré jo soleta. Acabarem abans.
Sisplau, focus...
(Focus zenital sobre l’actriu.)

Som Bada, la comandant en cap del MORBIUS IV o la cap de comandament, això no
ho he tingut mai gaire clar. El que sí sé és que som la que més mana, llàstima que els
altres no creuen mai. A més, som doctorada per la Universitat de Cruscruasant en
ciències galàctiques, per això, a vegades, em diuen Doctora Bada Mècum.
VEU DE LA NAU: Bé, fetes les presentacions, només quedo jo. Jo som la veu de la
Nau, la Veu de l’Ordinador Central... Em refereixo a la veu de la nau interestel·lar
Morbius IV. De fet som la veu de l’ordinador central que controla tot el que és el
MORBIUS IV. O sigui, no som la veu de la nau, sinó de l’ordinador central, però
tothom em coneix com...
TOTS: La Veu de la Nau!
VEU DE LA NAU: Això mateix! Però... xist! Silenci.
(Fosc.)
Ara els nostres amics estan aclaparats per l’activitat descomunal que genera el
comandament d’una nau intergalàctica tan sofisticada com el MORBIUS IV.
I és ara mateix quan comença aquesta odissea espacial, molt especial, plena d’acció,
aventures, intriga, emoció...!
(S’obre el llum i es veu que tothom està assegut al seu lloc avorrits i sense saber
què fer.)
BADA: (Avorrida llimant-se les ungles.) Uoo... ai! (badall.)
BLASH GORDON: (Avorrit, mirant-se al mirall fent posturetes.) Uoo... ai! (badall.)
MIRINDA: (Avorrida, traient-se llustre a la “carrosseria”.) Uoo... ai (badall.)
VEU DE LA NAU: He dit que ara mateix comença... l’aventura plena d’acció, intriga,
emoció...!
(Més badalls de tota la tripulació, sense passar-se, doncs els batalls són
encomanadissos i no seria gaire edificant veure tota la platea badallant.)
BADA: Estic avorrida. No tinc res a fer. El MORBIDUS IV, amb el pilot automàtic,
funciona a la perfecció...
MIRINDA: Doncs si tu, Dra. Bada Mècum, que ets la comandant en cap estàs avorrida,
imagina’t jo, que només sóc la Mirinda. Jo ja tinc tota la feina feta: he revisat el
MORBIDUS IV de cap a peus, he tret la pols a tots els xips i microxips... He canviat els
giroestabilitzadors estralàbics de doble projecció autònoma esfurulada... Estaven una
mica gastats i no convé anar amb els giroestabilitzadors estralàbics de doble projecció
autònoa esfuralada gastats.
DRA. BADA MÈCUM: Fas molt bé, Mirinda, no es pot sortir a l’espai sense haver
revisat la nau i els giroestralibilirulins esfurunosequé...; que després passa el que passa...

BLASH GORDON: I què passa?
BADA: Passa... el que ha de passar, Blash...
WOOTXAKA: (Entra en escena una mica alterada) El que passa es que aquí no passa
res, vet-ho aquí el que passa. I jo estic avorrida... cansada... deprimida... esfilagardada...
estramullada... estrifiligargamada... i... i... i... I fa dies que em volta una cosa pel cap...
MIRINDA: No serà un pèl, oi?
BLASH GORDON: He, he! Un pèl! Què més voldria?
WOOTXAKA: Un pèl, un pèl, un pèl...! Està clar que aquesta tripulació només sap fer
una cosa.
BLASH GORDON: Ah, sí? Quina?
WOOTXAKA: Ficar-se amb la Wootxaqueta, l’aranya peluda de Parsimònia.
BLASH GORDON I MIRINDA: Calba!
WOOTXAKA: Calba! Ho heu tornat a dir! No ho suporto!

