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vorrició*: paraula inexistent inventada per 

l’Elvis per designar que se sent força «vur ro» 

(així, amb una be baixa!) quan s’avorreix.  A
1

Avorrició?

Aleshores,  
quedem que 

avorrició no ve 
de burro! Plenament, Elvis, 

plenament.
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Waterloo,  
Waterloo!  
Oh, oh, oh!

Boris, 
rescata’m!  

No ho suporto 
més!

Tot i que jo, Elvis, estava passant pel típic moment 

d’avorriment total, els meus pares s’ho passaven la mar 

de bé. Cada nit muntaven un karaoke i cantaven les ve-

lles cançons d’Abba. No hi havia nit que no discutissin 

per veure quin dels dos es posava la perruca rossa. Era 

patètic. 
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Què?  
Què fem?

Sortosament, en Boris em va salvar de la tortura a 

què em sotmetien els meus pares, però tan bon punt 

vam ser al carrer, em vaig tornar a avorrir mortalment.

Demostrem  
que la teoria  

de la relativitat 
és falsa! 

Ara mateix  
no ho veig clar.
I si tiro el meu 

darrer petard, el 
«despertador»?

Protagonitzem  
un acte 

reivindicatiu!

No. Tampoc  
ho veig clar!

Podríem 
aprendre a fer 

macramé.

Ni parlar-ne! 

Ni parlar-ne.  
No ho veig  

clar. 



Quins lleons!  
Quins dragons! 
Quin bon gust! 

Inauguració 

d’El furor 
del dragó

    

Restaurant  

xinès

Gran oferta bufet 

lliure 2 x 1

Mengeu  

fins a rebentar! 

Mentre en Boris i jo, Elvis, discutíem sense posar-

nos d’acord, va aparèixer un xaval amb bicicleta i ens 

va donar un paper amb l’oferta d’un restaurant xinès.

Parlant de bon gust, 
Elvis, tu sabies que 
els xinesos també  
cuinen amb curri?

Començo a tenir 
gana. Tens diners, 

Boris?

No, Elvis. Em 
vaig gastar els 

estalvis en un llibre 
d’arquitectura 

neogòtica! 
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Davant de la novetat mundial que representava la 

inauguració d’un restaurant xinès a Icària, no ens en 

vam saber estar: vam anar-hi per fer un cop d’ull.  



Ho sento,  
Teddy, necessito 

els diners! 

Com que en Boris no tenia ni un cèntim i els meus 

pares havien amagat les targetes, les accions d’Apple i 

els bons de l’estat, calia sacrificar el Teddy.

El sacrifici del Teddy

Tranquil, 
Teddy,

Pobre Teddy;  
la seva mort ha estat 

debades.  

tu ni te 
n’adonaràs. 
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Professor Pinkerton, 
venim a buscar el seu fill 
Lagunilla. La idea és molt 
clara: ens ha de convidar  
al nou restaurant xinès!

Mai de la vida!  
El meu estimat fill ni us 
convidarà ni posarà 
mai els peus en un 
restaurant xinès!

Pare, o m’hi deixes 
anar o no respiraré 
fins que me’n passi 

una de grossa! 

Efectivament, el Teddy no va respondre a les meves 

expectatives i aleshores va ser quan jo, Elvis, vaig ordir 

un pla.

En Lagunilla se’n va sortir, però nosaltres, no. El 

pro fessor Pinkerton no ens va donar ni un cèntim i, 

a més a més, vam haver d’emportar-nos el pesat del 

seu fill.
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En Boris, en Lagunilla i jo, Elvis, vam mirar per una de 

les finestres del restaurant i vam veure com els plats del 

bufet passaven davant dels nostres nassos: rotlles de pri-

mavera, sopa d’aleta de tauró, arròs tres delícies, vedella 

amb bambú, pollastre amb curri, pans xinesos. 

Quan començàvem a pensar que més valia deixar-

ho córrer, que mai no menjaríem a El furor del dragó, 

va arribar el Sr. Lugosi i ens va convidar a tots.
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Que mai no heu menjat  
en un restaurant xinès?  

Això ho arreglem ara mateix!  
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2
El bufet lliure

I mira que és fàcil 
menjar amb forquilla!
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En entrar al restaurant vam tenir una sorpresa. 

En una de les taules estaven menjant l’Emma amb 

les seves dues mares. I, és clar, vam anar a saludar-les.

I les meves mares diuen  
que tenir un fill imbècil com tu 

ha de ser una desgràcia!

El meu pare  
diu que tenir  

dues mares és  
antinatural  
i poc sa!

Tot i l’agradable intercanvi d’impressions de l’Em-

ma i en Lagunilla, la nostra amiga va decidir seure a la 

nostra taula. I a mi em va semblar genial. 
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Mentre gaudíem d’una immensa varietat de plats 

xinesos, el Sr. Lugosi ens va explicar els orígens dels 

gerros de la dinastia Ming. També ens va explicar 

com, en un dels seus viatges a Colòmbia, un ric home 

de negocis quasi li talla el cap per haver trencat un 

d’aquests gerros.

Lagunilla, 
passa’m el 
pa xinès.

On és  
el pa  
xinès? Al costat 

del gerro 
xinès. 

Has dit  
gerro xinès?



 El Sr. Fernando Escobar em va contractar 
perquè fes un reportatge fotogràfic de  
la seva increïble col·lecció d’art xinès.  

En aquesta sala hi ha el 
meu tresor més preuat!

És un gerro únic en el seu gènere. Pertany a la 
dinastia Ming… La seva pèrdua seria irreparable.

L’Escobar era un home immensament ric  
i tenia tota mena de manies estrambòtiques.  

Per exemple, només s’alimentava de plàtans que 
li portaven directament de les illes Canàries. 

El Sr. Lugosi i el seu gerro xinès

Molt de compte  
amb aquest gerro! 
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Jo quina culpa  
en tinc! Qui ha 

llençat una  
pell de plàtan  

a terra?

No pateixi; sóc conegut 
per l’extrema cura que tinc 

amb les obres d’art.

Que li tallin  
el cap!

Que li tallin el cap dues 
vegades per protestar!
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Li agrada, oi, Sr. Escobar?  
Ara vostè és l’únic propietari  
d’un gerro xinès abstracte. No sé, huey! 

Vist així...!

Què tinc a la 
butxaca? Ja he begut oli…

Aleshores,  
me’n puc anar? 

SUPER COLAPINKERTON

El Sr. Escobar em va tancar a una de les seves masmor-

res, i per un moment em va semblar que ja havia begut oli.



27

El Sr. Lugosi tot just havia acabat d’explicar les seves 

desventures amb el gerro xinès, quan vaig veure que a 

prop nostre hi havia un aquari ple de llagostes. No ho 

vaig poder evitar: vaig fer una juguesca amb en Laguni-

lla. La cosa consistia a posar la mà a dins de l’aquari per 

veure qui aguantava més estona la mà a dins.  

En Lagunilla va ficar la mà a dins de l’aigua només 

un instant, perquè és un covard. Jo vaig aguantar amb 

la mà a dintre més d’un minut, però de poc va anar que 

una llagosta no m’arrenqués un dit. 

De com gairebé perdo un dit  
i destrosso un restaurant sencer

Sense por!
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L’onada produïda per la caiguda de l’aquari es va em-

portar els clients del restaurant. L’Emma, però, va acon-

seguir agafar-se a una làmpada. Ja sé que és estrany que 

es digui làmpada amb d, però què voleu que hi faci? 
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El Sr. Lugosi es va oferir a pagar tot el que s’havia fet 

malbé, però el propietari va dir que ni parlar-ne. Se-

gons una vella tradició d’algun lloc de la Xina, només 

el responsable d’un desastre se n’ha de fer càrrec. Al Sr. 

Lugosi li va semblar bé i, a més a més, es va estalviar un 

munt de pasta.

A veure... Com se  
suposa que jo, Elvis, 

havia de saber que eren 
llagostes assassines?
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Com que jo no tenia ni un cèntim, l’amo d’El fu-

ror del dragó em va oferir una alternativa: passar-me 

els cinc anys següents rentant plats. Quina derrota! 

El meu futur s’havia evaporat: ja no seria fotògraf ni 

surfista professional, ni el nou cantant d’AC/DC. Ni 

tan sols arribaria a ser president d’una multinacional 

farmacèutica, com volia la mare.

Quants anys diu  
que em queden? 
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Jo ja m’arremangava per començar a rentar plats, 

quan va comparèixer el xaval de la bicicleta. Primer va 

baixar l’Emma de la làmpada (així, amb d de làmpa-

da) i després es va plantar davant dels amos del local, 

va fer una reverència i va dir alguna cosa en xinès. No 

tinc ni idea de què va dir, però em van treure el davan-

tal i em van dir que me’n podia anar. 

Gràcies al xaval  
de la bicicleta tornava  

a tenir futur!




