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El final de l’estiu
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Jo, Elvis, estava passant les millors vacances de la meva
vida perquè a la meva mare li havia tocat un premi en
un pot de sabó que consistia en una estada pagada a
Icària d’Or, un complex turístic de luxe. Curiosament,
vaig coincidir amb l’Emma perquè a les seves mares
els havia tocat el mateix premi.
Oh, Emma, can’t you see,
uiaiaiaiaiaiaiai!
Què et passa,
Elvis?

És que he vist una pel·lícula que
es diu Grease, i em recordes
la protagonista i em sembla
que jo també em recordo
el protagonist. Bé, en realitat,
em semblen tantes coses...!

12Elvis Riboldi

Protagonist?
Deus voler dir el
protagonista?

I mentre l’Emma i jo insistíem en fer coincidir els
nostres submóns, els meus pares i les seves mares es
dedicaven a anar a reunions d’una cosa anomenada
multipropietat que organitzava l’empresa de sabons.
Si compra aquest fantàstic apartament de 25 metres quadrats
amb quatre habitacions, dos banys i un ampli saló menjador,
a primera línia de Mar d ’Icària d’Or, podrà compartir-lo
amb 156 famílies més, i el podrà pagar amb còmodes quotes
quinzenals durant els propers 48 anys...
A més, li regalarem un espremedor
de dàtils, un joc de ganivets de cuiner
amb control parental i un amplificador
auditiu per tal que pugui escoltar
perfectament les converses dels
seus veïns.
Escolti, si comprés tres
apartaments, em farien
descompte?
Vols dir, Leònides,
que en necessitem
tres?
Com enyoro
Eivissa!
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Mentre nosaltres gaudíem del sol i la platja, a Icària
tot estava com sempre. En Boris perfeccionava el seu
desfibril·lador d’àtoms funcionals. El Sr. Lugosi bus
cava un nou look per a la seva vaca Felissa, en Sunte
Lee feia doble torn al restaurant dels seus oncles, i la
Jennifer preparava el nou curs escolar.

Mira, Felissa, qui vol estar
bella ha de patir!

El panda sagrat passa
veloç i lleuger per l’estiu
de la seva vida.

Sóc el meu
propi conillet
d’Índies.

I després diran que
la meva escola no és
innovadora!

Al porc malai d’en Lagunilla, el seu pare l’havia casti
gat a provar totes les atraccions del nou parc d’atrac
cions Pinkerton Adventure.

Pare, vull una muntanya russa
com aquesta a la meva habitació!

I no accepto un no
per resposta!

La darrera nit de les nostres vacances jo, Elvis, l’Em
ma, els meus pares i les seves mares, vam assistir a
la festa de comiat que organitzaven els promotors
d’Icària d’Or. I mentre l’Emma i jo, Elvis, atacàvem el
bufet lliure, els meus pares continuaven interessats a
adquirir un d’aquells apartaments en multipropietat.
Vols provar la meva
salsitxa alemanya?

T’has rentat les mans,
Elvis?

Me les vaig rentar
dilluns. Per qui
m’has pres?

Què? Ja ho tenen clar?
Pensin que em treuen els
apartaments de les mans.

L’espremedor
de dàtils és manual
o automàtic?

L’endemà vam tornar a Icària, més grassos i més torrats
pel sol. Els meus pares també van tornar infinitament
més pobres, perquè s’havien comprat un fantàstic apar
tament de 25 metres quadrats que compartíem amb
156 famílies més.
¿Vols dir que hem fet bé
de comprar l’apartament,
Leònides?
No ho sé, Irlanda.
Començo a tenir els
meus dubtes.
On són les meves
pastilles?
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Tan aviat com vam arribar a Icària, el primer que vaig
fer va ser anar a l’escola a comprar els llibres del nou
curs. Allà em vaig trobar en Boris i, mentre ens fèiem
una abraçada, vam veure com dos tipus vestits de negre
i amb ulleres de sol entraven al despatx de la Jennifer.

Has vist, Elvis?
Semblen els Blues
Brothers.

Sí, però en xungo.
El que sí que
m’agrada són les
ulleres que porten.

El proper?

Quan ja em tocava comprar els llibres, es van sentir
uns cops i uns crits que venien del despatx de la Jen
nifer. I, acte seguit, es va obrir la porta i els homes de
negre van sortir disparats del despatx.

Això no quedarà així,
senyoreta Jennifer! Rebrà
notícies del nostre banc.

Aquí els
espero!

Ves per on,
que tindrem
ulleres de sol!

I a l’estil Blues
Brothers!
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Després que els homes de negre van marxar de l’es
cola, l’Emma li va preguntar a la Jennifer què estava
passant. La seva resposta ens va deixar a tots estupe
factes i alarmats.

Nois, us he de donar una
mala notícia. El banc es vol
quedar l’escola.

I això què vol dir?
Que no anirem
a classe?

Nena idiota, si no hi
ha escola, com vols
anar a classe?

I això és una
mala noticia?
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El vol del voltor cau
damunt del nostre destí
mentre el falciot fa les
seves necessitats.

Plenament, Sunte
Lee, plenament!
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Adéu a l’escola

Proper
desnonament
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La Jennifer ens va explicar exactament què era el que
estava passant. Pel que es veia, el banc havia deixat di
ners a l’escola per reformar el gimnàs, i l’escola no havia
pogut tornat els diners. I segons una sèrie de contrac
tes que havia signat la Jennifer, i que a mi em sembla
ven incomprensibles, el banc tenia dret a quedar-se
amb l’escola i construir el gratacels més alt d’Icària.
A l’escola cabien cent alumnes.
Al meu gratacels hi cabran
1.500 oficines!

La notícia del tancament de l’escola no va deixar nin
gú indiferent, i tothom va donar la seva opinió sobre
les conseqüències.
Si ens quedem sense
escola, ja ens podem
preparar per a la
barbàrie.
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A mi plim! El meu
pare em posarà
un tutor rus.

Si la gent no estudia, serà
analfabeta. I si és analfabeta,
la mà d’obra serà més
barata!

On hi ha educació,
no hi ha distinció
de classes.

Estic del tot d’acord
amb tot el que diu la
meva dona.

Sense l’escola
d’Icària mai hauria
arribat a cartera.

Jo mai he anat a
l’escola i tampoc m’ha
anat tant malament.

Jo, Elvis, pensava que el tancament de l’escola era
una gran notícia. Finalment s’hauria acabat la meva
tortura! Ja no tindria horaris. No hauria de matinar
ni estudiar per als exàmens. Ara podria dedicar-me
al que més m’agradava: no fer res i escoltar AC/DC.
Estava feliç i exaltat. Però no tothom pensava com jo.
En Boris va organitzar una reunió al nostre arbre per
tractar el tema.

A mi em sembla
perfecte que l’escola
tanqui.

Però, Elvis, si tanquen
l’escola, on se suposa
que estudiaran els nens
d’Icària?

L’educació és el
descobriment de
la nostra pròpia
ignorància.

Plenament, Sunte Lee,
plenament.

