
ELVIS Jo,

RIBOLDI

Bono 
Bidari

i la màquina
del temps



1
Una descoberta interessant



Us agrada mirar què hi ha als calaixos, armaris i baguls 

dels vostres pares? A mi sí. Per això, aquella tarda de 

diumenge, mentre els meus pares feien la seva reunió 

trimestral de l’associació “Sóc dels Setanta, i Què?”, 

vaig pujar a les golfes de casa.
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Hi havia pujat altres vegades, però mai havia pogut 

obrir el vell bagul de la meva mare. Aquesta vegada 

el pensava obrir costés el que costés. Vaig fer palanca 

amb un vell pal de golf i el forrellat del bagul va saltar, 

però jo, Elvis, vaig caure d’esquena i vaig picar amb la 

bicicleta del meu pare, que va picar contra l’estanteria 

de llibres, que va tombar el penjador, que va tocar la 

bola del món, que va començar a rodar i rodar. 



Quan em vaig recuperar de la trompada, vaig mirar 

dins del bagul. Hi havia tota mena de coses estranyes.

Llista de les coses que vaig trobar dins del bagul 

1- Un coala  
de peluix amb la 
inscripció J.R. 2- Uns calçotets 

estampats amb la 
inscripció J.R. 

3- Un floc 
 de cabells

4- Unes caixes de plàstic 
amb dos forats, que no vaig 

saber per a què servien 

5- Un vestit 
d’animadora 
cheerleader

6- Uns pompons 7- Unes entrades  
de cine

8- Un disc signat  
dels Village People 9- Una carta escrita  

per la meva mare 
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No m’ho podia creure! Acabava de trobar una carta  

escrita per la meva mare i dirigida a un tal J.R. 

I això és el que deia la carta:

Estimat J.R.,
després d’aquesta nit, sé que els 

nostres cors sempre estaran junts 

i que mai ningú ni res ens podrà 

separar. El que has fet per mi no ho 

oblidaré mai. Vull tenir un fill te
u!   

Sempre teva,      

 
Irlanda
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En aquell moment, vaig sentir que la porta de casa 

s’obria, vaig posar-me la carta a la butxaca i vaig bai-

xar ràpidament al menjador. Allà vaig trobar el profes-

sor Pinkerton, el Sr. Lugosi i les mares de l’Emma. 

Mare, tens  
un moment?

Ara no, Elvis. Ens 
presentem al concurs 

“Escull el millor grup dels 
setanta” i hem d’assajar.

Hem d’assajar,  
Elvis... perquè ja saps  

que tal faràs, tal  
trobaràs, oi, fill?



Professor Pinkerton,  
el vestit de cuir li queda 
fantàstic. Que bé que  

hagi vingut!

Simplement, intento 
socialitzar-me.

M’agrada anar  
de policia!

Cantem 
“YMCA”!



Jo, Elvis, no sabia què em tenia més perplex, si veure 

els meus pares disfressats d’aquella manera o la des-

coberta que havia fet a les golfes. La meva mare tenia 

una vida oculta, o unes quantes... I jo sense saber-ne 

res! Immediatament me’n vaig anar a meditar al lloc 

del món on medito millor: el meu arbre.

Com és que  
als meus pares els 
agraden els grups  

xarons dels setanta?

La meva mare havia  
tingut altres xicots, a més 
del meu pare? Qui deu  

ser aquest J.R.?

En sap alguna cosa, 
d’això, el meu pare?  
I si el meu pare no fos  

el meu pare?

I si en J.R.  
fos un  

extraterrestre?
...aleshores 
jo seria mig 
alienígena!  




