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Un petit problema
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Heu tingut pressa alguna vegada? Jo, sí, en tinc sovint. 

I aquell dia en tenia molta. A les set de la tarda ha-

via de ser a casa de l’Emma. Aquell dia estrenaven un 

anunci de televisió que ella  havia protagonitzat, i tot-

hom havia quedat per anar a veure’l. Jo també hi havia 

d’anar, però  abans havia de resoldre un problema, un 

petit problema. 

Sr. Elvis Riboldi, 
expliqui què va 
passar el “dia 

d’autos”.

No, no va ser 
un auto, va ser 

un camió.

Però podríem 
anar una mica 
més ràpid?

Faci el favor!  
Expliqui’ns què 

va passar.



Sí, ho heu endevinat. Estava en un judici. El meu pri-

mer judici. M’havien acusat de provocar el caos a Icà-

ria. I, evidentment, jo no tenia culpa de res. Bé, fos 

com fos, vaig intentar fer un resum per parts del que 

havia passat per tal que el jutge m’entengués.

Resum per parts del que va passar 
uns dies enrere

Vaig sortir de casa meva tranquil·lament i, sense voler, 
vaig trepitjar la cua a un gos. 

El gos va sortir corrent i  va espantar un gat.

El gat va espantar una senyora, que va deixar caure 
les seves bosses de la compra.



El conductor va fer una maniobra estranya, el camió va 
bolcar i el carrer sencer es va omplir de brossa i porqueria. 
I aleshores, incomprensiblement, els veïns es van enfadar i 
em van denunciar. 

De la bossa de la compra de la senyora en va caure 
una taronja, que va començar a rodolar pel carrer. 

I rodant, rodant, la taronja va anar a parar a la cara 
del conductor d’un camió de la brossa.
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Quan vaig acabar la meva explicació, el jutge va anun-

ciar que faríem un descans de cinc minuts. El temps 

corria en contra meva, i amb una mica de mala sort, 

no arribaria a temps per veure l’estrena mundial de 

l’anunci de l’Emma. 

Espero que el jutge 
reflexioni ràpidament, 

perquè no em vull 
perdre l’anunci 

de l’Emma.

Però, fill, no veus 
que te la jugues? 

I encara tens sort que 
el jutge Blue és un 

home just!

Sí, fill, la paciència 
primer plora i 

després somriu.
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I aleshores el jutge Blue, un home seriós però, segons 

la meva mare, just, va dictar sentència. I vaig tenir sort 

que era un home just.

Entenc que el Sr. Riboldi no és culpable 
del tot. Ara bé, en el darrer any ha trencat 
sis fanals, ha provocat cinc accidents de 
trànsit i ha hagut de ser rescatat després 

de pujar a cinc arbres. I això m’obliga 
a prendre una decisió.

Pel poder que m’atorga l’Estat, 
i en un intent que aprengui a 
anar una mica més tranquil 

pel món, condemno el Sr. Elvis 
Riboldi a recollir tots els papers 
que trobi pel carrer durant tot 

un any.

Perfecte, però 
puc marxar?

Marxi, fill, marxi, 
però procuri sortir 
de casa seva una 
mica més relaxat.



25

Els meus pares es van quedar un mica més tranquils i, 

tal com havia fet el jutge, em van recordar que si fes les 

coses més tranquil·lament no tindria tants problemes.

Has tingut sort, fill. 
Jo ja et veia en un centre 

de menors.

Perfecte, però si no 
marxo ara mateix, 

no arribaré a temps 
per veure l’anunci 

de l’Emma.

Però és que Elvis, fill, 
t’hauria pogut caure la del 
pop! Només et demanem 
que facis el que t’ha dit 

el jutge Blue.



Tot i que la casa de l’Emma no era gaire lluny dels jut-

jats, arribar-hi em semblava impossible. Mai fins aquell 

moment m’havia adonat de fins a quin punt podia ser 

porca la gent d’Icària. Era impossible fer dues passes 

sense haver-se d’aturar a recollir un paper. 

Si la gent fos més 
neta, ja hauria arribat! 

I les llaunes? Les llaunes 
compten com a papers?

Aquest nen és el que va 
trepitjar la cua a un gos 

que va espantar un gat que 
va atacar una senyora 

que bla, bla, bla…

Sí, i ara, pobret, 
ja el veus… recull 

papers! 
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L’estrena de l’anunci de l’Emma 
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Quan vaig aconseguir arribar a la casa de l’Emma, en 

Lagunilla, en Boris i ella ja seien davant de la pantalla. 

L’Emma patia per si ens en rèiem, però la veritat és 

que nosaltres estàvem nerviosos i emocionats. I just 

quan vaig seure, va començar l’anunci.

Les nenes fashion 
portem texans 

Smarten.
No ens 

conformem 
amb menys!
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Les nenes fashion 
portem botes 

Smarten.

Les nenes 
fashion portem 

rellotges 
Smarten. 

No ens 
conformem 
amb menys!

No ens 
conformem 
amb menys!

No et conformis 
amb menys, 
conforma’t 
amb més!

Smarten. 
Ets el que vesteixes! 



Quan es va acabar l’anunci, tots ens vam posar a aplau-

dir, tot i que en Boris es va quedar una mica empanat, 

fins que en va deixar anar una que no tenia gaire sentit.

Determinats tipus de publicitat 
poden confondre els pensaments 
i els sentiments dels més joves. 

No ho sé… No em quedo tranquil.

A mi m’ha agradat, tot 
i que l’Emma estava molt 

estranya. No semblava ella.

Pare, necessito 
que compris tota la 
col·lecció de moda 

Smarten.

Com? Però 
si és per 
a nenes!

I què? A mi 
m’agrada!



Després de l’anunci, les mares de l’Emma ens van 

preparar unes pizzes per sopar. Una vegada ens les 

vam haver cruspit, vam marxar cap a casa. Com que 

em vaig adonar que en Boris estava una mica estrany, 

quan vam deixar en Lagunilla a casa seva el vaig acom-

panyar fins al súper dels seus pares.

Boris, per què 
estàs tan seriós?

Quines tonteries, 
Boris! No coneixes 

l’Emma?

Em preocupa que l’Emma 
no porti bé això de ser 

la protagonista d’un anunci. 
Ja saps... que canviï i comenci 

a comportar-se com si fos 
una estrella infantil. Això 

seria terrible!
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Les paraules d’en Boris em van semblar una animala-

da immensa, però l’endemà, a l’escola, va passar una 

cosa molt estranya. Quan en Boris i jo vam arribar a la 

porta de l’escola, vam trobar un munt d’alumnes que 

demanaven autògrafs a l’Emma. I el cert és que l’Em-

ma, que sempre havia tingut una paciència de santa, 

no s’estava comportant amb gaire comprensió.

Que signi? Que us doni un 
autògraf? No, ni parlar-ne! 
No puc passar-me la vida 
donant autògrafs als fans. 

Ho sento. La massa 
m’angoixa!
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A l’hora del pati vaig parlar amb l’Emma, i em va sem-

blar que estava com sempre. Però després, quan va 

sonar el timbre que avisava que havíem de tornar a 

classe, va passar una cosa mai vista: l’Emma es va ba-

rallar amb les altres noies de la classe perquè volia ser 

la primera a entrar.

Ho sento, però he d’entrar 
la primera! Sóc la més 

fashion i la més in!

Això no és normal. 
Seria normal 

si ho hagués fet 
en Lagunilla, però 

no l’Emma!

Em temo que 
som a l’inici de la 
síndrome del nen 

famós.
Com? 

La síndrome 
de què?



Durant la classe de matemàtiques, en Boris em va ex-

plicar el que era allò de la síndrome del nen famós. 

Es tractava d’una teoria seva que havia desenvolupat 

després d’observar que alguns nens famosos o prodi-

gi acaben convertint-se en adults desastrosos. Segons 

en Boris, qualsevol nen mig normal, i molts adults, 

poden imbecil·litzar-se amb una facilitat increïble si 

se’ls fa creure que són estrelles.

La teoria de la síndrome del nen famós, 
segons en Boris Nusrat

N’hi ha prou amb aïllar un nen o una nena del seu 
entorn i situar-los en un entorn que desconeixen… 

N’hi ha prou amb començar a donar-los coses que 
ni tan sols han pensat a tenir i que no els fan cap falta.

Sí, nena, la 
vida de les top 
models és molt 

dura!

Espera, ara et truco, 
que entre la tablet, el 
mòbil i la moto m’estic 

fent un embolic.

Sí, caminar 
sobre talons de 
20 centímetres 
és molt perillós!



N’hi ha prou amb canviar els seus amics, i posar al seu 
costat gent que els digui contínuament que són perfectes. 
I, evidentment, algú ha de controlar les seves despeses.

Per acabar, en Boris em va posar uns exemples 
de nens famosos que van ser uns adults desastrosos.

Té, Emma, 
diners per 
comprar el 
que vulguis!

Ets perfecta, 
Emma.

Emma, ets 
perfecta.

És més, Emma: 
ets perfecta.

Ets una superstar.

Jo vaig protagonitzar 
tres pel·lícules. Ara 
treballo al cinema. 
Tallo les entrades.

Jo vaig vendre un 
milió de discs. Ara 
em dedico a criar 

pollastres.

Jo vaig ser una estrella 
del cinema mut, però 
quan va arribar el so, 
tots em van abandonar.

Emma, ets 
perfecta.
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En Boris em va espantar una mica amb la seva teo-

ria. La lògica em deia que a l’Emma no l’afectaria la 

síndrome del nen famós, però, tot i així, vaig decidir 

comprovar que no s’estigués idiotitzant.

Emma, vols venir aquesta 
tarda a passar una estona 
al meu arbre amb en Boris 

i jo? Hem pensat que... Ehhh.... no puc. 
He d’estudiar 

un guió.

Guió? 
Quin guió? El meu agent, el 

Sr. Strimer, m’ha 
aconseguit un petit 
paper en una sèrie 

de televisió.
Agent? 

Quin agent?



Resultava que, per fer l’anunci de la marca Smarten, 

l’Emma havia signat un contracte amb un agent que 

es deia Strimer, una mena de mànager o alguna cosa 

semblant. I, de cop, el tal Strimer li havia proposat un 

altre anunci de televisió i una petita aparició a la sèrie 

de televisió “Cors esbatanats”.

Boris, realment creus 
que algú intel·ligent i bona 

persona com l’Emma 
podria patir la síndrome 

del nen famós?

Plenament, Elvis, 
plenament! 
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