Jo,

S
I
V
L
E
I
D
L
O
B
I
R
I la família blood

Bono
Bidari

Primera edició: març del 2014
Disseny de coberta: Xavier Peralta
Edició: Marcelo E. Mazzanti
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats
2014, Ramon Cabrera, Daniel Cerdà, Jaume Copons i Òscar Julve,
pel text i les il·lustracions
Autors representats per Silvia Bastos, S.L. Agència literària
2014, La Galera, SAU Editorial,
per l’edició en llengua catalana
Totes les obres, cançons, etc., citades,
són propietat dels seus autors respectius.
La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona
www.lagaleraeditorial.com
Imprès a Reinbook
Avda. Barcelona, 260
Polígon industrial El Pla
08750 Molins de Rei
Dipòsit legal: B-1.392-2014
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-5183-1
Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra
resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta
el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia
o l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.

1

Halloween, Halloween!

Hi ha una festa que a l’escola ens prenem molt seriosament. I aquesta festa és Halloween. Cada any fem
un gran concurs de disfresses i els alumnes passem
mesos treballant en les nostres disfresses. Aquí teniu
unes mostres de les meves disfresses dels darrers anys:

Tercer premi

Accèssit

Segon
premi
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Finalista

Eliminat a la
primera ronda

Jo, Elvis, no he guanyat mai el concurs de disfresses.
L’any passat va anar d’un pèl. Vaig estar a punt de guanyar-lo amb la meva disfressa de Batman, però, com
sempre, va guanyar en Lagunilla, que, per a l’ocasió,
portava una ridícula i previsible disfressa de Superman.

He guanyat
justament.
És un fet.
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Amb la idea de guanyar vaig estar treballant tot l’any
en la disfressa definitiva. Aquesta vegada no podia
perdre perquè la meva disfressa era única, original i
irrepetible. Però, tot i això, quan vaig entrar a classe
em vaig adonar que aquell any els meus companys
també jugaven fort.
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I, a més, la Jennifer ens va presentar dos alumnes nous
que portaven unes disfresses impecables. Tan impecables que no semblaven disfresses.

Us presento en Galileu
i la Copèrnica Blood.
Acaben d’arribar a Icària,
d’ara endavant seran
els vostres companys.

Com si no
tinguéssim prou
immigrats! I, per
si això fos poc, se
m’han copiat la
disfressa!

Definitivament,
Lagunilla, ets
un cretí!

Els nostres nous companys eren una mica estranys,
però tenien alguna cosa especial que els feia molt
atractius, i sinó només calia mirar en Boris, que es va
quedar amb la boca oberta mirant la Copèrnica i ja no
la va tancar en tot el dia. Mai l’havia vist interessat en
l’altre sexe.

No et sembla que
la seva pell és com
la neu verge de
l’alta muntanya?

No trobes que és
com un gerricó de
mel ensucrada?
Creus que aquelles
ulleres inquietants
li fan l’esguard
melancòlic?

T’has fixat en els
seus ulls injectats
de sang?

Creus que tot
això podria ser
amor?

Podria ser
qualsevol cosa,
però jo diria
que és tonteria!

Després dels comentaris ridículs d’en Boris, tots els
alumnes vam anar a la sala d’actes, que era on sempre
fèiem el concurs de disfresses. El jurat, format per l’alcalde, el professor Pinkerton i el jutge Bukowski, van
escollir com a finalistes els germans Blood i, evidentment, en Lagunilla. I llavors van proposar la darrera
prova del concurs: un ball.

Heyyy, sexy lady!

15

Tot i que la interpretació que en Lagunilla va fer del
Sexy Lady em va impressionar molt, he de reconèixer
que el realisme de les disfresses dels Blood realment
enlluernava, gairebé feien por. I així estaven les coses
quan el jurat es va reunir per deliberar.

Ho sento, professor,
però aquest ja és el
cinquè any que guanya
el seu fill. Se’ns està
veient el llautó. No em
doni més diners.
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No pateixi,
professor Pinkerton,
ja ens deixarem
subornar per
altres temes.

Finalment, contra tot pronòstic i amb l’únic vot en
contra del professor Pinkerton, en Galileu i la Copèrnica Blood van ser declarats vencedors del concurs.
I, mentre nosaltres felicitàvem els guanyadors, en Lagunilla va tenir unes quantes paraules amb el seu pare.
Pare, ets un inútil,
indigne de la meva
nissaga.

I, si és així,
quina falta
em fas,
pare?

És que ja no
podem guanyar
ni amb diners?

Després, no
t’estranyis d’acabar
en un asil!

Deixa’m que
et digui una
cosa, fill...

No hi ha res a dir.
És la meva darrera
paraula!
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Aquell mateix dia, quan es va acabar l’escola, en Boris
i jo, Elvis, vam acompanyar la Copèrnica a casa seva.
Era una gran mansió als afores d’Icària, amb una font
preciosa al jardí amb tot d’estàtues al voltant.

Tu diràs que és una
tonteria, Elvis, però jo
t’asseguro que això que
em passa a mi és pur
amor incondicional.
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En Lagunilla contra els Blood

L’endemà, la Copèrnica i en Galileu es van presentar a
l’escola vestits exactament de la mateixa manera que
el dia de la festa de Halloween i ens van explicar que
no anaven disfressats: ells sempre vestien d’aquella
manera.

M’esteu dient
que no aneu
disfressats?

No. És el nostre
look habitual.

Som diferents!
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Sou gòtics?
Sou hipsters?
Què sou?

En realitat, en Boris i jo estàvem encantats amb el look
dels Blood, però en Lagunilla es va començar a emparanoiar amb ells perquè, segons ell, per culpa seva
havia perdut injustament el concurs de disfresses. I en
plena paranoia va encarregar uns informes a l’agència
de detectius Pinkerton.
Mireu què he
descobert. El cognom
Blood prové d’una
antiga nissaga noble
del centre d’Europa...

...Viuen en una gran mansió
que el meu pare els ha venut
a un preu estratosfèric i,
increïblement, l’han pagat
trinco-tranco...

Fora d’això, no se sap res
més d’ells... No ho trobeu
molt sospitós? Demanaré
al meu pare que els expulsi
immediatament d’Icària.

T’estàs convertint
en un mandril paranoic,
i reacciones així perquè
has perdut el concurs
de disfresses!

I no només això, Lagunilla.
Pateixes un terrible
trastorn: et sents inferior
i això afecta greument el
teu comportament moral.
No te n’adones?

Sou uns traïdors indignes
de la meva amistat.

En Lagunilla desenfundar el seu mòbil d’última generació i va mantenir una videoconferència amb el seu
pare que vam poder escoltar perfectament.

Pare, t’exigeixo
que immediatament
facis fora d’Icària
els Blood.

El que dèiem, pare:
ets un inepte!
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Això no pot ser, fill.
Són els meus millors
clients del banc. Acaben
de fer un ingrés que
faria empal·lidir la reina
d’Anglaterra.

Com que la trucada d’en Lagunilla no va servir de res,
ell mateix va fer que la vida dels Blood a Icària fos un
infern. Aquest és un resum de la sèrie d’animalades
del porc malai. El més fort és que només va aconseguir quedar retratat com l’ésser mesquí que era.
Un poli va enganxar en Lagunilla
intentant punxar les rodes dels Blood.
Què, maco, atemptant
contra la propietat privada?

Vostè ja sap que el seu sou
el paga el meu pare!
La Jennifer el va enganxar ficant
xiclets als armariets dels Blood.
He, he!

Patiràs el que no has
patit en tota la teva vida.
No saps les ganes que
tenia d’enganxar-te.
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La cuinera va enganxar en Lagunilla
escopint als plats dels Blood.
Home, Lagunilla,
escopint al
menjar. A veure
si saps qui
netejarà tots
els plats de
l’escola?
El Sr. Lugosi el va enganxar repartint octavetes.
Què, incitant a l’odi social?
Què?

Fins i tot va intentar entrar
a la mansió dels Blood. Però...

Deixant de banda el ridícul immens que va fer en Lagunilla, l’únic que va aconseguir va ser acabar a l’hospital
amb diverses lesions. El seu aspecte era lamentable.

Home, Lagunilla,
així, de mòmia, sí
que hauries guanyat
el concurs de
disfresses.
Ummmmm!

Plenament,
Lagunilla,
plenament!
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Just el dia que van donar l’alta a en Lagunilla, en Boris
i jo vam rebre unes invitacions per assistir a la festa de
presentació a la societat icariana de la família Blood.

Té, Lagunilla, una
invitació per anar a la
festa dels Blood. Sabíem
que et faria il·lusió!
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