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M’agrada 
dibuixar

Tocar
la guiTarra i invenTar-Me 

MalnoMs

...eT dirÀs...
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1. La nova escola

Em dic Víctor Llobregat i visc a Barcelona, 
però sempre he somiat a ser japonès, viure dins 
d’una vinyeta de còmic i dir-me Víctor Iubacuto. 

Sóc molt bo inventant-me malnoms. Els noms 
dels meus amics eren avorrits i bastant vulgars, 
es deien coses com Nil, Borja i Mariona. Els van  
triar els seus pares quan van néixer i no els van deixar 
opinar. Com que encara eren menors d’edat i anal-
fabets, ningú no els va preguntar si volien dir-se 
Nil, Borja o Mariona. Els ho van posar i prou. Jo, en 



nil Mariona borJa

JoJoTeMPesTaPernil
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canvi, els vaig canviar el nom i els dic Pernil, Jojo  
i Tempesta, que sona molt millor i que els dóna 
més personalitat. A ells els agrada més perquè 
m’ho han dit. 



9

El Pernil, el conec de l’escola de tota la vida. 
Anàvem junts a pàrvuls i sèiem l’un al costat de 
l’altre a la gibrella. El Pernil sempre ha tret les 
millors notes de la classe, pero és un mutant per-
què no sap saltar al plínton i els seus pares sí. No 
té el gen de fer gimnàstica. El que més l’amoïna 
és que els seus pares s’avergonyeixin d’un fill que 
treu un 5 pelat d’Educació Física. Ara és el meu 
millor amic. Ens vam fer molt amics aquest curs 
passat perquè em vaig copiar les seves notes (vo-
lia fer feliços els meus pares) i ell no em va dela-
tar. El silenci del Pernil té molt mèrit perquè és 
fill únic, però sobretot perquè els seus pares són 
policies. 
El Pernil és GRAN. 

A la Tempesta i el Jojo els vaig conèixer des-
prés de vomitar dins d’un autocar camí de Trans-
silvània. Són germans bessons, però en l’únic que 
s’assemblen és en el cognom Bel. La Tempesta 
sempre havia sospitat que, a la clínica, quan van 
néixer s’havien equivocat i havien confós el seu 
germà per un altre. Però aquest estiu van des-
cobrir que tenien records de quan compartien la 
panxa de la seva mare. Ara sospiten que, a la clíni-
ca, es van equivocar de pares. 
Els pares Bel són uns PLOMS.  

El Pernil, la Tempesta, el Jojo i jo vam fer un 
viatge junts a les terres del Comte Dràcula aquest 
estiu i ens vam fer amics i vampirs.
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  Els nostres pares també es van fer amics 
(vampirs no) i van decidir que el Pernil i jo aniríem 
a la mateixa escola que la Tempesta i el Jojo. 

Al principi em va fer molta il·lusió canviar 
d’escola i perdre de vista la meva antiga profe, la 
Terminator. 

Però ara que estic a punt de començar el nou 
curs i conèixer un munt de nens i nenes descone-
guts i un grapat de profes 
estranys, ho confesso: Estic 
cagat de por.  

El Pernil tam-
bé. Avui m’ha trucat 
disset vegades per 
preguntar-me quina 
roba em posaré el 
primer dia de classe, 
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de què portaré el bocata i si estrenaré motxilla o 
duré la mateixa de l’any passat.

Li he dit que em posaré pantalons llargs 
(encara que faci calor), que heretaré la motxilla 
del meu germà Aureli i que portaré un bocata de 
fuet. Això de la motxilla li ha fet una mica d’enve-
ja. És clar, ell no té germans i no pot heretar res. 

Jo sí. En tinc dos i són molt grans. Alguns 
amics no es creuen que siguin els meus germans.  

La nostra és una família una mica estranya. 
Els pares ja estaven casats abans de conèixer-se 
i tenien un fill cadascun. El papa tenia una filla, 
la Clàudia, i la mama tenia un fill, l’Arcadi. I quan 
es van enamorar i van anar a 
viure junts, van viure tots 
quatre fins que vaig néi-
xer jo i vam ser cinc. Ara 
tornem a ser qua-
tre perquè la 
meva germa-
na, que ja té 
vint-i-quatre 
anys, s’ha    
independit-
zat i viu amb 
el seu nòvio, 
l’Arcadi, que 
és com si fos 
de la família. 



arbre genealÒgic de 
la Meva FaMÍlia

Branca papa 

i Clàudia.

Branca 
mama i 
Aureli

Branca papa, 
mama i jo.

Branca 
Clàudia i 
Arcadi
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  Jo sóc l’únic fill dels pares per part de mare 
i de pare. Hi ha amics meus que em diuen que la 
Clàudia i l’Aureli són els meus germanastres, que 
sona fatal. Potser sí, però no em fan encendre la 
llar de foc, com a la Ventafocs, perquè no tenim llar  
de foc.



Pis de l’arcadi i la clÀudia

TArànTulA! rAsTA

un domAdor de CirC AmB 
un lleó A lA TerrAssA

un suBmArinisTA 

AmB un Arpó 

A lA duTxA

La Clàudia va estudiar Psicologia, que no li va 
servir de res, i treballa fent fotografies de nens, 
gossos i casaments. Viu amb el seu nòvio en un pis 
molt petit, molt desendreçat i molt divertit. A mi 
m’agrada anar-hi perquè és com l’hotel Kruger: fa 
una mica de por i pots trobar-hi qualsevol cosa. En-
tre les coses més originals que m’he trobat recordo 
un rasta dormint a la banyera, un domador de circ 
a la terrassa i una taràntula a la cuina. Però era una 
taràntula que no picava. És emocionant anar al pis 
de la Clàudia i l’Arcadi. 



aureli: FreakY ToTal

calla!!!
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L’Aureli no té res d’emocionant. Té vint anys, 
estudia enginyeria informàtica i viu amb nosaltres 
perquè no té novia i ningú no vol viure amb ell. 
És un freaky. Fa massatges, escriu cançons per a 
una banda de penjats i juga a bàsquet (malament). 
Diu que jo el molesto perquè tinc una veu molt 
estrident que se li fica dins del cervell i el torna 
agressiu.  

Aquest estiu he estat molt tranquil perquè 
l’Aureli se l’ha passat fora de casa fent de monitor 
d’unes colònies d’anglès. 



Come on, 
liTTle 

BAsTArds!
leT's roCK!!

Jo no he volgut anar mai a les colònies d’an-
glès perquè hi van monitors que són uns sàdics i 
que els agrada torturar nens. S’inventen activitats 
per fer por i els nens, pobres, es passen les colò-
nies amb malsons i demanant la mama. Aquest 
estiu, a la casa de colònies de Vilatorta, els moni-
tors van sortir amb un munt de jocs que imitaven 
Scream 4. Quin morro, en diuen jocs... Com poden 
dir «jocs» a coses tan terrorífiques com fer la ruta 
del bosc dels zombis, viure la nit dels vampirs o 
embarcar-se en el vaixell del pirata sanguinari? Els 
nens insensibles es queden igual, però els qui te-
nen una mica de sensibilitat no ho suporten. Són 
coses que queden gravades, com al disc dur de 
l’ordinador, i que un dia surten. Una nit dotze nens 
sensibles es van ficar dins de la mateixa llitera i la 
llitera (amb els dotze nens 
a dins) es va ensorrar. Po-
drien haver detingut els 
monitors per atemp-
tar contra dotze nens 
sensibles que ca-
uen d’una llite-
ra, però com 
que els nens 
no es van 
fer mal, no 
va passar 
res. Quan 
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aquests dotze nens sensibles siguin grans, de 
segur que els suaran les mans i no sabran per 
què.  

L’Aureli ha tornat de l’estiu riquíssim, però  
a mi no m’ha fet ni un sol regal. Tampoc ha fet cap 
regal a cap nòvia perquè no en té. Ni a la mama, 
ni al papa. S’ha fet tots els regals a ell mateix. Que 
trist! Un netbook que és una passada, un iPod i uns 
cascos. 

Mentre l’Aureli era a la dutxa (ha tornat molt 
brut), he entrat d’amagatotis a la seva habitació 
per tafanejar una mica. Hi havia un parell d’ara-
nyes de potes llargues passejant tranquil·lament 
per damunt del seu llit, i una marieta intentant 
sortir per la finestra. 

La mama diu que l’habitació de l’Aureli sem-
bla un zoològic. Ara ho he entès. 

M’he acostat per intentar encalçar la ma-  
rieta, però, de sobte, ha sonat un timbre com els 
de Prison Break i una música d’AC/DC. Resulta que 
l’Aureli s’havia posat una alarma al sostre perquè 
jo no hi entrés i no li toqués res. Ha fet una apa-
rició policial en pilotes, xop com un pollastre i cri-
dant embogit:

—Burglar! Little fucker! I’ll kill you! 
Que traduït vol dir que jo sóc un lladre, que 

em matarà i coses molt lletges que no es poden dir 
en català.   

Veure un germà de metre vuitanta-cinc des-



burglar! 

little fucker! 

i’ll kill you!

ac/dc: back in black
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pullat, pelut, mullat i cridant en anglès fa molta 
por. És la mena de coses que no s’obliden i que po-
den traumatitzar qualsevol germà petit com jo. No 
m’estranya que els dotze nens sensibles caiguessin 
de la llitera. 

  L’Aureli ara només parla anglès. Diu que li fa 
pal parlar en català i que ell és més universal i més 
ciutadà del món que nosaltres. La mama està en-
cantada perquè sempre ha volgut aprendre anglès 
(i mai no ho ha aconseguit) i ha dit que a mi m’ani-
rà molt bé practicar amb l’Aureli perquè he tret un 
10 d’Anglès i amb el meu nivell ja dec parlar com 
un nadiu. 

Ella no sap que el 10 d’Anglès era del Pernil 



no enTenC 
res!

Call me ishmael. some years 
ago— never mind how long 

precisely—having little or no 
money in my purse, and no

thing particular to interest me 
on shore, i thought i would... *

* moby dick
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i que jo havia tret un 4. 
Per això no entenc un 
borrall del que em diu 
el meu germà i li con-
testo «yes» a tot. Si 
abans estàvem inco-
municats, ara ho es-
tem més encara.  

Sort que ahir, 
a l’hora de sopar, 
la Clàudia, la meva 
germana (que es va 
acoplar amb el nò-
vio), m’ho va traduir. 
Em va traduir tres ve-
gades que el meu ger-
mà Aureli em mataria si 
posava les grapes damunt del seu nou netbook, el 
seu nou iPod o els seus nous cascos. Em va quedar 
molt clar. És un assassí en potència.  

Els papes van fer uns macarrons boníssims 
per celebrar que s’havien acabat les vacances  
i a mi em va fer molta pena. No he entès mai per 
què se celebra que l’11 de setembre Catalunya 
perdés una guerra ni que s’acabin les vacances 
d’estiu. És masoquisme.  

La meva família deu ser masoquista perquè 
la Clàudia, l’Arcadi, l’Aureli i els papes estaven molt 
contents i bevien molta cervesa alemanya, que 



potser 
són polls...
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havien portat la Clàudia i l’Arcadi dins la motxilla. 
La meva germana i el seu nòvio s’han estat a Ber-
lín dos mesos fent d’ocupes i menjant bratwursts 
i s’han deixat rastes per no haver de rentar-se els 
cabells. Jo també vull deixar-me’n, però la meva 
mare no vol ni sentir-ne a parlar. 

—És una porcada. Deuen tenir el cap ple de 
polls. 

Potser sí. La Clàudia i l’Arcadi es grataven el 
cap sovint i em va semblar veure unes taquetes 
negres fent saltironets pel coll de l’Arcadi. No vaig 
dir res perquè la mama no es posés histèrica.   



Tu 
calla! 

Tu 
vés-Te’n! 

Tu, 
al lliT!! 
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És molt bon paio, l’Arcadi. Quan no el veu 
ningú, em dóna un bitllet de cinc euros i em diu 
que em compri xuxes. Suposo que es pensa que, 
si em fa la pilota, la Clàudia li farà més cas. Però 
s’equivoca. Jo no pinto res en la meva família. Sóc 
el darrer mico. El que sempre li toca el rebre. El 
que escridassen. 

M’he passat la vida perdent-me la meitat  
de les coses que fan els grans a partir de les deu 
del vespre i pujant a la meitat de les atraccions de 
Port Aventura. I tot per no tenir setze anys ni fer 
metre quaranta. Ahir a la nit, però, tots estaven 
pendents de mi i em vaig sentir important. Jo era 
l’estrella. El que estrenava escola. I, és clar, em van 
posar el cap com un timbal amb els seus consells. 



TAKe 
THe BAll 

WHiTH 
You!
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—Als professors, els somrius i els dius sempre 
que sí a tot. Encara que no tinguin raó —va sermo-
nejar-me la Clàudia. 

—I la meva dignitat? —vaig protestar. 
—Els alumnes no tenen dignitat. Tu ets un ac-

tor i has d’actuar. Has de fer veure que ets com ells 
volen que siguis. 

—I com volen que sigui? 
—Estúpid, complaent i pilota.
La Clàudia va estudiar Psicologia i, encara 

que no li ha servit de res, la mama diu que és molt 
bona psicòloga. 

—Com més pilota millor. Són uns presump-
tuosos. 

I ara que ha tornat de Berlín és més radical.  
—Si hi ha cap bronques a la classe, ni cas. No 

li facis ni cas —va afegir l’Arcadi. 
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L’Arcadi és un bon paio que mai no es fica-
va en problemes tret de quan va conèixer la meva 
germana.

L’Aureli em va donar un consell més pràctic.
—Take the ball with you (Emporta’t la pilota).
—La pilota? 
—OK! The ball is yours. You are the boss, the 

leader! (És clar! La pilota és teva. Tu manes, tu ets 
el capità!).

El pare li va donar la raó. 
—Sí, senyor. Endu-te la pilota i manaràs al 

pati. Triaràs els equips de futbol i seràs el davanter 
centre.

Em va semblar una idea genial. L’Arcadi va in-
sistir en els valors ocupes. 

—Convida tothom a jugar, sigues solidari.
La Clàudia, que també tornava molt hippy  

i molt peaceful, va advertir-me:
—Somriu sem-

pre, sigues simpàtic 
i no escupis a l’àr-
bitre.

La meva mare 
no era tan hippy 
com la meva germa-
na:

—Però la pilota 
que torni, que no les 
regalen, les pilotes. 
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La pilota era una idea genial. Impròpia d’un 
freaky com el meu germà, que després de sopar 
va comunicar a tothom que es retirava a hibernar, 
com un ós polar, com a mínim una setmana per-
què duia son endarrerida de dos mesos.

Em vaig fregar les mans i vaig 
pensar que demanaria al Pernil com 
desconnectar l’alarma de l’Aureli. 
Em moria de ganes de potinejar 
el seu ordinador. 

I aleshores, mentre la Clàudia i l’Arcadi s’aco-
miadaven, vaig rebre una trucada del Jojo i la Tem-
pesta. Era una trucada misteriosa. No acabaven de 
dir el que volien dir. 

—És que t’ho hauríem d’haver dit abans. 
—I com que no ens atrevíem et truquem avui 

perquè demà no t’agafi de sorpresa. 



Glup!
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—Si ens esperem un dia més, ja no t’hauríem 
avisat.

—I els amics avisen. 
Jo estava nerviós i no entenia res.
—Què m’heu de dir?
—No t’espantis, eh?
—De què? 
—El Barber va a la nostra classe.
Se’m van encendre totes les alarmes. La 

fama del Barber havia arribat fins al meu barri. 
Les llegendes urbanes deien que feia dos metres, 
que havia estat expulsat de cinc escoles, que  

matava amb les se-
ves pròpies mans els 

alumnes que li queien 
malament i que va fer 
explotar una traca en 

una classe de Matemàti-
ques. Així doncs, el Bar-
ber... existia? 

—De debò?
—Sí, i no suporta els 

nouvinguts.
—Què vols dir?

—Que ani-
rà per tu i pel 
Pernil.

—Si no li 
hem fet res!



25

—És igual. 
—Però vosaltres sou els nostres amics i ens 

defensareu, oi? 
—El Barber és més fort.
—I més bèstia.
—I té més amics. 
Vaig penjar espantat. M’havien ficat la por al 

cos. 
Quan ja era al llit, va sonar la divuitena truca-

da del Pernil.
—Em sembla que demà em posaré malalt  

i no podré venir a escola.
—Apa!
—M’està pujant la febre.  
També havia rebut la trucada del Jojo i la 

Tempesta. Vaig intentar animar-lo. 
—Tio, tranqui, duré una pilota. 
—Jo no sé jugar a futbol, però puc portar un 

Monopoly.
Em vaig enfadar. El Pernil era ben capaç de 

fer el ridícul el primer dia d’escola amb un Mono-  
poly.  

—Ni se t’acudeixi! Faràs de porter. Tindrem la 
pilota i anirem amb la Tempesta i el Jojo i els seus 
amics. Som una colla amb pilota. Què ens importa 
el Barber? Passem del Barber! 

Suposo que vaig ser convincent i el vaig en-
grescar.  

L’endemà es va presentar amb uns pantalons 



llargs, un bocata de fuet i una motxilla del seu 
pare fent veure que era heretada del seu cosí. Era 
del seu pare perquè duia l’escut de la Generalitat  
i les sigles dels Mossos d’Esquadra. 

El Pernil és bon xaval, però no té gaire perso-
nalitat.




