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Totes les esbroncades acaben
malament i aquesta acaba pitjor
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Les esbroncades entre el meu pare i jo són una constant
a la meva vida. Però de totes les esbroncades que recordo, aquesta és la que va acabar pitjor. Tot va començar
quan vaig perdre els diners que m’havien donat per pagar una excursió de l’escola. No volia ni imaginar-me
què diria la Jennifer si no li portava els diners. Bé, no volia imaginar-m’ho, però finalment m’ho vaig imaginar.
No hi ha diners,
no hi ha excursió!

10Elvis Riboldi

Sempre seràs
un fracassat, Elvis!

Per evitar tenir un problema amb la Jennifer, vaig decidir explicar a casa el que m’havia passat i això va fer
que la cosa s’emboliqués una mica.

Tu saps el que ens
costa guanyar els
diners, a la teva mare i
a mi?
Però on has perdut
els diners?
Quan?

Sí, clar...
Bé, no. Però
m’ho imagino.

Com?
Tranquil, Leònides.
Concentra’t en un prat
verd. Respira i digues:
jo puc, jo puc.

Per
què?
Per
què?

Per
què?
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A mi em va semblar que la part més difícil ja estava
superada, però quan els vaig dir als meus pares que
havien de tornar a donar diners per pagar l’excursió,
al meu pare li va agafar un atac de nervis, es va posar
a parlar sense parar i li va agafar un tic en un ull.
Què?
Que et torni a
donar diners?

Tu saps que he de
canviar el forn de la
pastisseria?

Tu saps que si no el
canvio, haurem de
tancar la pastisseria?

Tu saps que
si tanquem la
pastisseria ens
morirem de
gana?

I d’on pretens que
tregui els diners a
aquestes hores?
Del caixer
automàtic?

12Elvis Riboldi

Després d’uns quants crits, la meva mare va obligar el
meu pare a respirar profundament, i el meu pare va
accedir a anar al caixer. La meva mare i jo vam seure
davant de la tele per esperar-lo. Vam veure dues sèries
de televisió, tres concursos, molts anuncis i el sorteig
diari del cupó quiterià.
No triga molt
el teu pare?
El teu pare
mai no
passeja.
Ell mai no
es troba ningú.

Tens raó.
A ell no li passa
mai res.

No ho sé.
Deu passejar.

S’haurà
trobat algú?

Tranquil·la, mare.
No pateixis.
Què vols que
li passi?
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Com que el meu pare no arribava, la meva mare i jo
vam seguir mirant la tele com zombis i gaudint de tot
el que sortia per la pantalla. El que va ser menys original van ser la notícies, perquè, com tothom sap, els
guionistes de les notícies són terribles.

Gatet perdut a Icària.
Qui m’ha robat
el meu pobre
gatet?

14Elvis Riboldi

El ministre d’educació de Quitèria creu
que el moobing és un ball modern.
Tararí,
tararà!

L’actriu Irene Blanche de 110 anys
interpretarà el paper de Heidi.
Avi, digue’m tu...!

El consum de frankfurts
es dispara a Icària.
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I aleshores, de cop, vaig veure el meu pare a la tele.
Ràpidament vaig avisar la meva mare, que en aquell
moment estava al lavabo, i el que vam veure a continuació ens va deixar perplexos.

Leònides Riboldi ha estat detingut mentre
portava a terme un robatori en el Banc Central.

16Elvis Riboldi

...Encara no se sap res dels diners i el cap
de policia no ho veu clar.

Efectivament, no ho veig gens clar,
però a en Leònides Riboldi, com a mínim,
li cauran 28 anys de presó.
I el propietari del banc
i amo d’aquesta cadena
de televisió, l’honorable
professor Pinkerton,
ha declarat:

Robar un banc!
Ja no hi ha decència!
On anirem a parar?
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A mi em va semblar meravellós que per pagar la meva
excursió el meu pare s’hagués convertit en un lladre
de bancs. Quants nens poden dir que el seu pare roba
bancs? Però la meva mare es va posar força nerviosa.

Jesse James, Al Capone,
el Lute... i el meu pare!
Em sento tan orgullós
d’ell!

18Elvis Riboldi

Però tu què hi tens,
al cap, fill?

La meva mare em va assegurar que el meu pare era
incapaç de robar. I em va explicar que una vegada li va
donar el canvi malament a una clienta i es va quedar
amb dos cèntims de més. Va estar setmanes sense poder dormir. Finalment, com que no va recordar a qui li
havia donat malament el canvi, es va passar tot l’any
retornant dos cèntims de més a tots els seus clients.

Ai, el meu Leònides!
Quin embolic!
Ai, que el veig
entre reixes!

Bé, tindrem
la possibilitat de
veure una presó
per dins!
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Tens mono d’Elvis?
No et perdis:

I no et perdis:

Jo, Elvis Riboldi,
i Murfi l’extraterrestre

I tampoc et perdis anant a la llibreria!

