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1
TOT ROMAN,  

RES NO CANVIA



20Elvis Riboldi

Em costa molt pensar que les coses que sempre han 

estat d’una determinada manera puguin canviar. Du-

rant anys he estat amic d’en Boris i l’Emma, i encara 

que sembli estrany, també he estat amic d’en Laguni-

lla, encara que sigui un porc malai i un repel·lent. Ens 

vam conèixer a la guarderia, quan tot just érem uns 

nadons.

Gu,  
Gu... ta?

Po... Po... 
Po... Ets 
pobre?

Vaja, quina 
manera de 

començar una 
relació!



21

Durant els primers cursos, l’Emma, en Boris i jo vam 

aprendre alguns jocs d’en Lagunilla, mai millor dit 

“d’en Lagunilla”, perquè d’això es tractava: ell jugava i 

nosaltres miràvem. 

Correu, correu 
i jo disparo!

Mireu, mireu, 
que bé que jugo!
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És clar que els jocs d’en Lagunilla no eren res comparats 

amb la tortura que significava veure’l i sentir-lo tocar el 

piano a dos dits mentre cantava cançons absurdes que 

els millors compositors del planeta escrivien per a ell.

Quina culpa tinc 
jo de ser guapo, 
jovenívol i ric?
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Ja sé que no  
saps llegir l’hora, 
fill, però no sé  
què fer amb  
els diners.

Amb els anys, va quedar clar que hi havia una gran 

diferència entre en Lagunilla, i l’Emma, en Boris i jo 

mateix. Com a mostra, els regals que ens van fer els 

nostres pares quan vam complir set anys.

Regal d’en 
Boris

Regal de 
l’Emma

Una samosa Un gos 

Et diré 
Trenes!

Regal de 
l’Elvis

Un xiulet

Regal d’en 
Lagunilla

Un rellotge 
d’or amb 
diamants

Oh, 
no em 

mereixo 
tant!
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Malgrat les nostres terribles diferències, en el fons del 

fons sempre hem estat amics d’en Lagunilla. És cert 

que alguna vegada l’hem utilitzat perquè ens financi 

alguns projectes.

Plenament, 
Lagunilla, 
plenament.

Mira, és molt fàcil:  
Jo penso, l’Elvis porta  
les coses a la pràctica  
i tu poses els diners. Només em voleu 

per les meves 
riqueses infinites!
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Era veritat que d’algunes de les aventures en què ens 

havíem ficat, en Lagunilla n’havia sortit malparat, 

però nosaltres no teníem la culpa que fos tan mal-

destre.

Home...  
De cap era molt 
més graciós!

Ah, bé, si és 
per això!

El que no entenc 
és per què havia 

de saltar de 
l’arbre de cap.
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Us anuncio que a partir 
d’ara vull que em 

tracteu de “senyoret 
Lagunilla”.

Fos com fos, estàvem acostumats a les peculiaritats 

d’en Lagunilla, els seus comentaris insultants i el seu 

maltractament. No ho podia evitar: ell era així.

Jo sóc superior 
i vosaltres sou 

només poble pla! 

Adoreu-me! 
Us ho 

exigeixo!
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Sí, estàvem totalment acostumats a en Lagunilla. Qui 

s’ho havia de pensar que un dia, un simple gir del des-

tí ho canviaria tot?

Un dia, quan es  
produeixi el fet 

successori, jo seré 
l’home més ric  

d’Icària...

Això és així!


