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LA PRIMERA COSA QUE EM VE AL CAP és que no 
hi ha res que em vingui al cap.

Una altra cosa que em ve al cap és que, quan escrius 
un dietari i et poses en embolics, els pares i la policia de 
seguida el llegiran.

Vaig dir a la Domi que no necessitava cap dietari, però 
ella ja l’havia comprat i em va contestar que seria una 
cosa només meva i que jo havia de decidir què hi escri-
via o SI hi escrivia alguna cosa.

–Fins i tot pots tenir-lo i prou, sense escriure-hi ni 
una sola paraula –em va dir.

QUIQUIRIQUIC

126272_Dragon_Boy_CAT.indd   5 16/6/17   7:46



6

Però jo em pregunto: quin sentit té un dietari si un 
el deixa allà, amb totes les pàgines en blanc?

126272_Dragon_Boy_CAT.indd   6 16/6/17   7:46



7

126272_Dragon_Boy_CAT.indd   7 16/6/17   7:46



8

126272_Dragon_Boy_CAT.indd   8 16/6/17   7:46



9

–Pots fer-hi dibuixos –em va dir.

Ara els policies sabran que no sé dibuixar (els pares 
ja ho saben, però quan faig un dibuix diuen «que bonic» 
per no fer-me sentir malament).

He pensat que podria escriure sobre l’insti, que és el 
que m’ocupa la meitat del dia. Aquests són els PUNTS 
PRINCIPALS:
1) Arribo a l’insti acompanyat del xofer del pare, en 

Goffredo. En Goffredo porta una gorra amb visera de 
xofer, guants blancs de xofer i té cara de xofer.
2) El cotxe és un supercotxe amb els vidres negres 

perquè ningú sàpiga què s’hi fa dins.
3) Quan baixo davant de l’entrada, sol passar que 

algun dels meus amics ja m’està esperant. Ens saludem 
picant-nos la mà i pugem junts les escales explicant-nos 
coses que ens fan partir de riure.
4) Mentre entro, noto que una noia molt bonica em 

mira malament. A les noies boniques els has de deixar 
fer la seva, fer veure que no t’interessen i, després, quan 
sembla que ja no te’n recordes, mirar-les un instant, amb 
una rialleta, així saben que les has vist. Actualment, no 

EL MEU DIBUIX

EI!
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estic amb cap noia, per voluntat pròpia; perquè si no es- 
tic amb cap noia, les puc escollir TOTES.
5) Al meu insti, com a tots els instis, fan bullying. 

El director i els professors ens han menjat molt l’olla 
amb aquest tema. Però no ha servit de res, perquè els 
assetjadors segueixen fent d’assetjadors, des que el 
món és món. Només que amb mi no els funciona. Una 
vegada vaig parar els peus a un parell de gallets, jo tot 
sol. Eren dos que molestaven un friqui, pobret, que no 
sabia defensar-se. Un dels dos era en Gegant. L’anome-
nem així perquè és realment gegantí. I ja té barba. Crec 
que ha suspès set o vuit vegades. Quan en Gegant et 
mira, sempre sembla que et vulgui matar. De tota mane-
ra, des que li vaig donar una bona lliçó, en Gegant va 
aprendre que és millor que no se m’apropi i ara, quan 
me’l trobo, canvia de vorera i fa veure que no m’ha 
vist. Si algú és amic meu, no ha de tenir gens de por 
dels assetjadors.
6) Com a estudiant estic dins la mitjana, en el sentit 

que m’agrada estudiar i trec bones notes. Faig moltíssim 
esport i els resultats es noten perquè a Educació Física 
els guanyo a tots. Fins i tot he guanyat una medalla. De 
debò, soc el millor. A més d’haver parat els peus a en 
Gegant, a l’insti soc molt popular per una altra cosa. Una 
vegada es va calar foc a la caldera, o una cosa semblant, 
i hi havia fum pertot arreu. El timbre sonava com un 
boig i els professors cridaven però ells eren els primers 

CALMA! CALMA!
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que no semblaven gens calmats. Per tant, vaig prendre 
les regnes de la situació i, a través del fum, vaig guiar 
la meva classe (professora inclosa) fins a la sortida.

Després vaig tornar a dins per salvar tots els 
altres. Quan l’incendi va estar controlat, el 
cap dels bombers va venir a donar-me la mà 
i el director, el senyor Scognamiglio, em va 
regalar una placa en nom de tot l’insti. I a 
sobre vaig sortir al diari.
7) Em dic Max Stanghelli.

LA VERITAT ÉS DIFERENT. Prefereixo admetre-ho per-
què si la policia algun dia llegeix aquest dietari, m’agrada-
ria que no pensessin de mi que soc un mentider compulsiu.

Per això tornem a començar:
1) El meu pare no té cap xofer ni cap supercotxe, sinó 

un cotxe familiar vell que quan ha de pujar un carrer treu un 
fum tan negre pel tub d’escapament que sembla que es faci 
de nit. «Sembla un esprai», diu la mare quan el pare avan-
ça un ciclista i, quan accelera, li llença el fum al damunt.
2) A l’insti hi vaig amb l’autobús número 

que passa pel costat de casa i em deixa davant 
de l’insti.

SORTIDA

TANT DE BO!
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3) D’amics, no en tinc gaires. O sigui, en tenia algun 
quan anava a Primària, però ara que faig Secundària els 
companys són tots nous. Tots tret d’en Marietto, a qui 
segueixo anomenant Marietto encara que ara deu pesar 
dos-cents quilos. I, en realitat, en Marietto mai va ser el 
meu amic quan anàvem junts a classe durant la Primària.
4) Assetjadors i noies. S’haurien de canviar el lloc. 

M’agradaria ser invisible per als assetjadors i interessant 
per a les noies. En canvi, les noies ni tan sols em veuen 
i semblo atreure els assetjadors com la caca de 
gos atrau les mosques. Mai he fet un petó a 
una noia. Però, per estar preparat quan arri-
bi el moment, de tant en tant practico amb 
la mà. Hi pinto uns llavis amb un dels pin-
tallavis de la mare i després intento fer-li un 
petó. És una mica trist, ho admeto, però de 
moment és el que hi ha, com diu la mare quan em posa 
sota el nas alguna cosa de menjar que no m’agrada. I a 
propòsit dels gallets, quan en Gegant se m’apropa, em 
sento petitíssim. De vegades em diu alguna cosa i prou. 
D’altres, m’amenaça amb un dit que és com un TREPANT. 
A en Gegant i als altres, l’Alberti i en De Vitis, també 

van a Secundària, els dono el meu entrepà 
i de vegades algunes monedes, si me 
les demanen, perquè així em deixen 
en pau. Què hauria de fer? No suporto 

que em facin mal.
5) En Matemàtiques, Història, Geografia 

i Dibuix vaig bastant MALAMENT. En Educació 
Física encara és pitjor, en el sentit que, per culpa de les 

126272_Dragon_Boy_CAT.indd   12 16/6/17   7:46



13

ulleres i d’un problema que tinc a les cames des que vaig 
néixer, el professor Accardi m’ha eximit de la major part 
de les activitats. I de tota manera, fins i tot quan puc jugar, 
per exemple a voleibol, sempre soc l’últim a qui escull el 
capità, perquè ningú em vol en el seu equip. Els comen-
taris són d’aquest tipus: «Nooo, amb ell perdem!».
6) L’únic esport que practico és la natació. Però la 

natació no és cap esport, és un PAL monstruós!!!
7) L’únic incendi que he vist a la meva vida va ser 

quan, l’any passat, per equivocació, em vaig calar foc 
als cabells mentre encenia espelmes a l’església. El cape-
llà em va posar el cap dins la pica de l’aigua beneita i 
cap diari se’n va fer ressò.
8) L’única cosa certa és que em dic Max Stanghelli.

QUÈ ESCRIURE AL DIETARI
En un dietari s’hi han d’escriure les coses que passen 

al propietari del dietari, que en aquest cas soc JO.
A mi em passen moltes coses, tantes que no sé quines 

escriure.

Començo per aquí. Avui a la tarda vaig al dentista 
amb la mare. Espero que no em faci mal. El dentista, no 
la mare.
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Tenim hora a les 16:30 i jo portaré un còmic per lle-
gir-me’l mentre espero. Les revistes que hi ha a les sales 
d’espera dels metges i dels dentistes són lletges i avorrides, 
tot i que una vegada hi vaig veure una dona despullada, 
tota despullada, i per evitar que la mare em descobrís, 
em vaig enganxar a la paret i em vaig tapar la cara 
amb la bufanda malgrat que feia una calor hor-
rorosa perquè estava tot vermell.

He decidit que al dietari no he d’escriure-hi per for-
ça tot allò que em passa. 

Al DIETARI s’hi escriuen sobretot els pensaments. 
Fins i tot aquells que no voldries que sabés ningú. Ni 
tan sols els teus pares. 

El dietari s’ha de desar en un lloc

SUPERSECRET!
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EL DENTISTA EM POSARÀ FERROS!!!

La mare em va dir que és important que pensem en les 
dents, fins i tot, quan s’és jove. La tieta Ester no ho va fer 
i ara que té cinquanta anys ja porta dentadura postissa. 
A qui li importa la tieta Ester! O sigui, no ho vaig dir 
davant la mare, però ho escric aquí, al dietari. Així, si 
em poso en embolics, els meus lectors sabran què en 
penso, en realitat, de la tieta Ester. A més, no crec que 
la tieta porti dentadura postissa als cinquanta anys. 
Segur que la mare ho diu expressament per convèncer-me.

FERROS!!!
Les coses fetes de ferro i cargols provoquen que sem-

bli que hagis mastegat un rotlle d’alumini i te n’hagin 
quedat trossets a les dents. Durant els anys de Primària, 
a classe hi havia un nen amb ferros. Quan menjava, al 
menjador de l’escola, i després obria la boca, tenia tros-
sets de salsa bolonyesa o d’espinacs enganxats a les dents 
i tots se’n burlaven. Llavors ell s’ho treia amb els dits. 
FÀSTIC INTERESTEL·LAR!!!

Els meus companys es trencaran les banyes per po- 
sar-me un malnom nou, ho sé, m’ho temo.

Algú em diu Andy. Que no és un diminutiu d’Andrea 
(vist que em dic Max), sinó de handicap. 

NO ÉS JUST!

monstre
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DEL DICCIONARI QUE HI HA A LA PRESTATGERIA 
de la meva habitació.

handicap [angl.] m. En una competició esportiva, desavantatge 

imposat al competidor que se suposa superior, a fi d’igualar les probabi-

litats de guanyar.

No entenc res.
??????????????
Què dimonis hi pinten els esports...? Handicap, segons 

la meva opinió, és quan vols ser com algú altre i no ho 
ets.

Alguns dels simpàtics entreteniments dels meus com-
panys de classe (no de tots, només d’alguns, és a dir, els 
de sempre: en Ronchese, en Paolini, en Serracchiani, en 
Labranca i en Nerini, és a dir, els gallets):

1. fer-me la traveta;
2. posar-me xinxetes a la motxilla;
3. bufar-me les molles dels entrepans o dels sandvit-

xos a la cara;
4. fer-se rots a la meva orella;
5. esquitxar-me amb aigua si per casualitat me’ls creuo 

al lavabo;
6. tancar-me al lavabo si per casualitat estic fent pipí,
7. i una vegada em van untar el seient amb mel.
El mes passat em van convidar a una festa d’aniversa-

ri. Més aviat m’hi va convidar la Sara, la més lletja de la 
classe (puc dir-ho, perquè la Sara no llegirà MAI aquest 
dietari). L’aniversari no era de la Sara, sinó de la Fabiani, 
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una amiga seva. Els altres no volien que ella m’hi convi-
dés i, quan m’ho va demanar, vaig estar a punt de dir 
que no. Però la Sara em va dir que no havia de dir que 
NO tan sols perquè els altres fossin uns idiotes, i per això 
hi vaig anar. Com que tothom té els seus problemes i 
ningú podia passar a recollir-me (o ningú volia passar a 
recollir-me), en Paolini em va donar l’adreça.

–És aquí –em va dir, donant-me un tros de paper 
guixat.

–D’acord, gràcies.
Com a regal, vaig triar un llibre de la mare. Vaig donar 

el paper d’en Paolini a la mare i ella m’hi va acompanyar 
amb el cotxe. Em tallava una mica anar-hi amb ella, però 
era lluny i jo no vaig en bicicleta per culpa de les cames 
(una vegada ho vaig provar, d’anar en bici, però com que 
el peu dret se’m gira cap endins, vaig posar set vegades 
la punta de la sabata als rajos de les rodes i al final la 
sabata va sortir disparada i se’m va posar l’ungla del dit 
polze tota negra, així que res de bici. I a més, quan algú 
de la meva edat va en bici de rodetes 
sembla idiota i, a més, on dimonis 
poso la crossa a la bici?).

Quan vam arribar a l’adreça 
del paperet, en comptes d’un 
palau o d’una casa amb globus i el 
cartell La festa és aquí!, hi havia una mena de fàbrica i 
un silenci sepulcral.

La mare va baixar del cotxe i quan va tornar va dir:
–Aquí no hi ha cap festa d’aniversari, no hi viu 

ningú.
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Llavors vam intentar preguntar a la gent que passava, 
però ningú havia sentit anomenar mai la família FA- 
BIANI. Vam vagarejar per aquella zona durant gairebé 
una hora, però res. Al final vam tornar cap a casa.

La mare continuava dient que potser havien escrit 
malament l’adreça, però quan l’endemà vaig entrar a 
classe, en Paolini va riure burleta i els altres se’m van 
apropar fent cares estranyes i cridant:

–Ei, Andy! Per què no vas venir ahir? Et vas perdre 
una festa ESTRATOSFÈRICA!

–Sí, mítica!

SECUNDÀRIA ÉS DIFERENT de Primària. Molt diferent.
No estic parlant del fet que
1 hi hagi assignatures i que cada classe duri aproxi-

madament cinquanta minuts i que...
2 hi hagi professors i professores en comptes de 

mestres.
No. És a dir, tot i que aquestes coses són diferents, 

no són les coses que pretenia explicar.
El que vull dir és que, quan era a Primària, ningú feia 

gaire cas dels meus problemes

o sigui de com soc. Estaven acostumats a veure’m així, 
i jo tampoc en feia gaire cas. Perquè tu des de dins no 
veus com ets i et sembla que ets igual que els altres.

Ara, en canvi, tot és nou perquè els companys són 
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NOUS , els professors també són NOUS , i els 
ulls que em miren també són NOUS . I així fins i 
tot jo em sento NOU , diferent de com era abans.

I com si comencés de zero, com si l’abans no hagués 
existit mai.

ULLS

Els ulls sempre estan mirant, i quan me’ls sento al 
damunt voldria marxar, desaparèixer, fer-me INVISIBLE. 
En comptes d’això, em quedo allà, em poso ben vermell 
i miro a terra, al llibre o a la cadira, o a les meves estúpi-
des cames tortes, que sembla que també em mirin i diguin:

«QUÈ DIMONIS MIRES???!!!».

ESTÀVEM FENT UN EXPERIMENT de Ciències, a 
classe, dividits en grups, i hi havia molt silenci perquè 
tots estàvem concentrats treballant. A la pràctica, en 
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Ronchese, en Serracchiani i en Nerini es van posar a 
xerrar entre ells com a través d’un vidre, només movent 
els llavis, i jo, que porto un aparell auditiu, vaig com-
provar que estigués encès. El meu aparell auditiu es diu 
implant coclear i és una cosa bastant moderna, perquè 
està connectat directament al cervell, així que és una 
mica com si tingués l’orella biònica.

Però fins i tot amb l’aparell encès, no podia sentir les 
veus, cosa impossible perquè jo no soc sord, és a dir, hi 
sento poc, però no soc SORD. Com que la resta de la clas-
se estaven concentrats en la feina, no parlava ningú i em 
vaig treure l’aparell pensant que s’havia trencat o ves a 
saber què, i li vaig donar alguns copets. Després me’l vaig 
tornar a posar, però res. Em va venir un atac, perquè vaig 
pensar que, si no era culpa de l’aparell, potser havia perdut 
la poca oïda que em quedava. Llavors vaig anar cap a la 
professora Nicolini i li vaig cridar a la cara:

–PROFESSORA!!! NO SENTO RES, PROFESSORA!!!
Ella va saltar de la cadira i em va dir:
–Per què crides, Stanghelli?
I vaig entendre que l’aparell funcionava perfectament. 

En efecte, els del meu grup de recerca es partien de riure. 
–Que fort! –els vaig dir quan vaig tornar a asseure’m.
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Ho vaig dir així perquè no volia que pensessin que 
m’havia perdut el que havien dit i fins i tot vaig som-
riure. També vaig enganxar a en Marietto rient, amb la 
seva panxa tova que es movia amunt i avall. Potser ell 
es podria haver estalviat les riallades. 

I avui una altra vegada al dentista!!!
Per què la vida és tan horrorosa?

DESPRÉS DE SI FA NO FA 30 HORES 30 DE FEI-
NA em trobo amb un quilo i mig de ferro a la boca. El 
dentista estava molt content.

–Ja està fet –ha dit somrient–. Ara quan passis per sota 
d’un detector de metalls almenys et DETINDRAN!

La mare també ha rigut.
I com si no n’hi hagués prou amb tot el ferro, passa 

que les dents de dalt em van cap a un costat i la mandí-
bula cap a la banda contrària; el meu és un aparell espe-
cial (quina sort!), ple de gometes que em fan anar la boca 
de tort. 

–I si una d’aquestes gometes es trenca mentre dormo 
i me l’empasso? –he preguntat al dentista.

Ell m’ha mirat com si hagués fet la pregunta més 
ESTÚPIDA de tot l’univers conegut (i també desconegut), 
i probablement per a ell era justament la pregunta més 
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ESTÚPIDA de tot l’univers, perquè ha sospirat, ha mirat 
cap al cel com dient: «Si us plau, quina pregunta més 
ESTÚPIDA que em fa ara aquest», ha fet una rialleta a 
la mare com dient: «Em sap greu per vostè, senyora, que 
tingui un fill tan ESTÚPID», i ha contestat:

–Són gomes especials, per a aparells especials. No es 
trenquen. Ho has entès, noiet?

A casa he estat quasi una hora davant del mirall del 
lavabo mirant-me les gometes del fons de la boca. 

Per als policies que potser llegiran el meu dietari algun 
dia:

Si moro ofegat per una gometa, és culpa del 
dentista. Té la consulta al darrere del centre 
comercial, al costat d’una gelateria. I ni tan sols 
ens ha fet factura.

HE ANAT A L‘INSTITUT amb els ferros nous.
No he obert la boca en cap moment perquè em feia 

por que veiessin que la tinc plena de ferros i ferrets. 
Quan algú m’ha preguntat alguna cosa, he respost sen-
se obrir els llavis, de manera que no s’entenia res.

MMMMMMMMMMMMMMMM
La professora Nicolini m’ha fet preguntes, però les 

meves respostes no s’entenien. Naturalment, ella m’ha 
dit que deixés de fer-me el graciós i que si per casualitat 
m’havia empassat un tub de cola. He dit MMMMM 
i m’ha posat un 4. No vaig poder estudiar perquè em 
vaig passar tota la tarda al dentista.
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DE VEGADES, QUAN PENSO intensament en una cosa 
perquè no vull que passi de cap manera, acaba passant 
igualment.

Per exemple, posem per cas que una tarda fan una 
d’aquelles pel·lícules que no et vols perdre per res del 
món (quines són? Qualsevol cosa de Steven Seagal m’en-
canta: quan reparteix cops de puny a tort 
i a dret i trenca dits o clava una for-
quilla a la cama d’algú i mai li can-
via l’expressió de la cara) o que 
t’han acabat de regalar un joc nou 
per a la teva consola, o que has 
estat durant 30 hores 30 assegut en 
una cadira d’un dentista cruel. En defi-
nitiva, que per qualsevol assumpte importantíssim no 
has pogut fer aquell insuls problema de matemàtiques 
o acabar aquell avorridíssim capítol d’Història. Així, te’n 
vas l’endemà al matí a l’institut amb la sensació d’haver-te 
empassat un plàtan sencer, de no haver fet el que hau-
ries d’haver fet i, quan el professor de Matemàtiques o 
de Llengua o del-que-no-has-estudiat entra a classe, 
mires capcot la cadira i tens les espatlles enfonsades, un 
peu sobre l’altre i les mans sota les cuixes, i penses, fins 
i tot supliques:

Explica Explica Explica Explica Explica Explica 
Explica Explica Explica Explica Explica Explica. 

En canvi, el professor diu:
–Avui faré alguna pregunta, a veure si heu estudiat.
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Aleshores et fas encara més petit, i voldries amagar-te 
sota la cadira, i pretendre demostrar un interès increïble 
per la línia de plàstic que envolta la teva taula i men-
trestant penses: «A mi no a mi no a mi no a mi no... 
Pregunta a la Conte, que és molt estudiosa i sempre mira 
la professora als ulls amb l’esperança que li pregunti a 
ella; pregunta a en Ronchese, que és ignorant com una 
mosca i potser riem una estona; pregunta a en Capanna, 
pobret, que tartamudeja i triga una hora a dir una cosa 
i potser ens hi estem fins que sona el timbre, però 

NO EM PREGUNTIS A MI!
I en canvi, d’entre tots, el professor diu justament el 

teu nom. I mentre penses: «Almenys no em preguntis allò 
que no sé», el professor et pregunta JUSTAMENT 
allò que no saps, que sembla que t’hagi llegit el pensa-
ment, maleït sigui!

«Si vols, pots», deia algú. Jo no n’estic tan segur.
Però també és veritat que altres vegades, quan penso 

intensament en una cosa perquè justament VULL que 
passi, aquesta cosa NO passa encara que plori com una 
Magdalena (la meva mare sempre diu «ni que ploris com 
una Magdalena», però mai he entès com redimonis es 
plora com una Magdalena). Del tipus:

1. guanyar la loteria;
2. que et convidin a festes;
3. que la piscina tanqui perquè hi ha un forat al fons o 

una invasió de capgrossos i se suspengui el curs de natació;
4. que en Gegant, l’Alberti, en De Vitis, en Ronchese, 

en Serracchiani, en Labranca, en Nerini i en Paolini tinguin 
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varicel·la, xarampió, escarlatina, galteres i disenteria, tot 
alhora, i passin la resta dels cursos de Secundària al llit;

5. notar-me sense ferros, veure’m sense ulleres, cami-
nar sense crossa, no necessitar el dentista, tot alhora;

6. o que la teva germana preferida torni a viure a casa.

AVUI, A CLASSE, he hagut d’obrir la boca. (No podia 
estar la resta del curs en silenci, oi que no?)

La primera que m’ha vist ha estat la Sara, aquella llet-
jota. M’ha somrigut i de seguida m’ha dit que ella també 
s’haurà de posar un aparell com el meu. Em sembla que 
no diu la veritat. Potser només ha volgut consolar-me. 
Sigui com sigui, a mi tant me fa, perquè darrera seu hi 
havia en Paolini i en Labranca, que, de sobte, s’han posat 
a riure. Després han cridat els altres per dir-los que vin-
guessin a mirar-me, perquè algú m’havia posat una mà de 
ciment a les dents. Després s’han dedicat a passar-s’ho bé 
fent acudits intel·ligents com ells, del tipus:

1. Quin dentífric fas servir, Ferro-Dent?
2. Per què tens un mirall a la boca?
3. Has menjat filferro de punxes?
4. Has menjat paper d‘alumini? 
5. En comptes de dentífric fas servir Aladdin?
6. Si passes a prop d‘un imant, hi acabes enganxat?

Al cap d’una estona han parat.
Almenys fins demà.
I per sort no han vist les gometes.
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