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Caigut del cel



10Elvis Riboldi

Després d’un trimestre horrible ple de suspensos, jo, 

Elvis, em sentia trist i desvalgut, i per això vaig decidir 

pujar al meu arbre i no baixar-ne en sis mesos. Evi-

dentment, la logística era molt important.

Elvis, avui tens  
macarrons  

i hamburguesa.

Ja saps el que fas, fill?  
Sis mesos són  
molts mesos.

Ja ho sé, pare. 
Gràcies per 
preocupar-te.



L’única persona que pujava a veure’m era en Boris.  

Totes les nits em venia a visitar i m’explicava com ana-

ven les coses a Icària. Jo intentava ser tan comunicatiu 

i simpàtic com podia, però res no m’importava.

La meva mare ha perdut  
la dentadura postissa.

 Avui la Jennifer no  
portava sostenidors!

Quan baixaràs  
de l’arbre?

Que interessant!

Que interessant!

Que interessant!



Tot d’una, mentre en Boris intentava animar-me in-

útilment, va passar un fet insòlit, una cosa que ens 

va deixar bocabadats i esmaperduts: un objecte que 

semblava una estufa es va estimbar al jardí de casa.

Què és això?

No siguis estult, 
Elvis, les estufes 
no cauen del cel.

Una estufa?



13

En Boris i jo vam baixar de l’arbre i ens hi vam apropar 

per veure què era. Un segons més tard es va obrir una 

porteta i, de l’interior, en va sortir un cosa semblant 

a un ésser humà, però només semblant, perquè tenia 

les orelles grans i punxegudes i unes mans que sem-

blaven raquetes de tennis.

Sense cap mena 
de dubte, això es un 
fenomen ufològic!

Tan cert com que em  
dic Boris que l’estufa 

voladora és un ovni i el 
que surt de dins és un 

extraterrestre.

Ufoquè?
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En Boris tenia raó. Només podia ser un extraterres-

tre. I quan aquell extraterrestre ens va veure, se’ns va 

apropar i va començar a parlar en un idioma que ni en 

Boris ni jo enteníem.

Huuuuuu!

Naaaaa! 

Huuuuu! 
Naaaa! 

Naaa! 
Hu!

Ha de durar  
gaire, això?

No ho sé...  
Tu segueix-li  

el rotllo! 

Naaaa! 
Huuu! 

Huu! Naaaa! 

Naaaa!

Huuuu
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Vam estar una bona estona seguint-li el rotllo, i com 

que ens semblava totalment inofensiu, en Boris va 

pensar que se l’emportaria a casa per examinar-lo. Jo, 

Elvis, el volia ensenyar als meus pares, però en Boris 

va dir que calia que la seva presència fos un secret.

Molt bé, no en direm 
res, però hauríem  
de posar-li un nom.

Boris, no 
siguis plasta.

Què et sembla, 
Einstein?



Com que no sabíem si l’extraterrestre era home o dona,  

o les dues coses a la vegada, vam pensar en tota mena 

de noms, tant masculins com femenins.

Llista de noms que vam pensar 

Trenta set segons més tard encara no sabíem quin 

nom havíem de donar-li i, aleshores, vaig recordar el 

nom de la cervesa que més li agradava al Sr. Lugosi.

Murfi, els experts saben notar 
la naturalesa més intensa, 
més fosca i profundament 
condimentada de Murfi.

Borja

Hawaii

Teresa

Edison

Mata Hari

Na palm

Wells

Mushka

Pluto



Una vegada li vam posar el nom, en Boris es va em-

portar en Murfi a casa. Jo vaig pensar que potser en 

Murfi no voldria anar-se’n amb un estrany i acabaria 

llançant alguna mena d’àcid corrosiu a la cara d’en 

Boris, però el cert és que el va seguir com si el cone-

gués de tota la vida.



Jo, Elvis, vaig decidir tornar a casa. De moment dei-

xaria estar allò de l’arbre. Vaig intentar dormir, però 

estava nerviós i preocupat. I si en Murfi no era el que 

semblava i es menjava en Boris? I si se l’emportava al 

seu planeta? De cop, em va agafar l’angoixa.

No hi ha res millor que 
AC/DC per relaxar-se  
i dormir tranquil·lament.

Evil walks behind you 
Evil sleeps beside you 
Evils talks arouse you 
Evil walks behind you...



Evil walks behind you 
Evil sleeps beside you 
Evils talks arouse you 
Evil walks behind you...

Elvis, deixa  
de fer soroll!!!




