
DIARIEL DE
LA

CABRA CLARKE
MARGARET

i

NO
RT

H
TR

OB
AT

AL
S
LA
VA

BO
S
DE

L’I
NS

TIT
UT

DE
PLA

INS

MA
RG

AR
ET

DIA
RI

EL
DE

LA
CAB

RA
CLA

RK
E

EI, VEIG QUE HAS TROBAT
EL MEU DIARI! SUPOSO
QUE NO PASSA RES.

Vols llegir una història 
sobre atacs de nervis, 

busca-raons, crisis sent
imentals, bogeries de 

l’institut, profes deseq
uilibrats i estúpids 

integrals? Ets al lloc ad
equat. 

QUE VAGI DE
GUST! 

Estimat diari,

Mmm, és igual. Jo, Cabra 
Clarke, prometo no recórrer 
mai a estereotips avorrits. 

Però si hem de passar tant temps 
junts, abans necessito posar-te 
al dia. Si t’haig de ser sincera, 
últimament m’han estat mirant 
el cap. Vaig tenir un episodi 
que va acabar amb un aterratge 
directe a l’hospital.

Sip, aquell tipus d’hospital.

No estic gaire segura de per què. 
És més que evident que la meva 
escola és un desastre, uns 
Rabiosos implacables ens fan 
la vida impossible als meus 
amics i a mi i podríem dir 
que la meva mare, mmm, que 
la meva mare em va abandonar... 
Però l’adolescència va d’aquestes 
petites misèries, oi?  

Malament.

Torno a començar.
Estaré contenta.
Desitgeu-me sort!

JAMES PATTERSON 
va ser escollit pels nens d’Amèrica com a millor autor 

de llibres per a infants i joves de l’any 2010. És l’autor 

dels best-sellers més elogiats a nivell internacional dels 

últims temps i, entre d’altres, de la sèrie Els pitjors anys 

de la meva vida, Em pixo i Caçatresors (publicades en català 

per Estrella Polar). Els seus llibres han venut més de 260 

milions d’exemplars arreu del món. Viu a Florida.

LISA PAPADEMETRIOU
és l’autora de la sèrie Confectionately Yours i d’altres 

novel·les per a joves lectors. També ha col·laborat 

amb James Patterson a Els pitjors anys de la meva 

vida. El meu germà és un mentider de campionat. Viu a 

Massachusetts amb la seva família.

KEINO és un equip d’il·lustradors britànics les 

obres dels quals s’han utilitzat en llibres i han estat 

exposades al Regne Unit i Europa. Actualment estan 

tancats al seu llunyà estudi a les muntanyes.

Fantàstic, fanbooks, fan de tu.
Un segell actual i atent
a les noves tendències.
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Capítol 1
LeS NACIoNS DeS-UNIDeS

Sóc la Cabra Clarke.

Aquesta història passa principalment a North Plains, un 

poblet prop de Portland. Als afores hi ha una botiga d’ar-

mes que cada any fa rebaixes per a la tornada a l’escola. 

(Sóc antiarmes.) A l’agost, acollim el Festival Mundial de 

l’All més gran del món. (Sóc proall.) La gent de per aquí 

sol portar vambes Nike, que són l’orgull de Portland. (Per-

sonalment, em tiren més les Uggs, però no m’atreviria a dir 

què sóc en temes de calçat.)

I ara, amb tots vosaltres, l’escenari principal d’aquest es-

pectacle: l’Institut de North Plains! Segurament, fa la ma-

teixa pinta que et deus imaginar.

Els passadissos estan plens dels típics: Esportistes, Set- 

ciències, Motivats, Friquis, Barbies, Gòtics, Modernets, Lo-

lites, Porretes, Acoblats, Populars, Somiatruites, Rabiosos, 

Rapers, Bojos pel Teatre, Profes, Profes que Fan Tremolar, 

Zombis, Autòmats, Fans de Glee, Anuncis de Benetton amb 

Potes, Ultraliberals, Activistes, Treballadors de l’Starbucks, 

Depressius i... els meus millors amics, els Esperpèntics.

Exacte. Ens diem els Esperpèntics. La meva millor ami-

ga, la Màquina (la Katie), va tenir la idea de posar-nos un 

sobrenom que fos mil vegades pitjor que el que es pogués 

inventar qualsevol dels xalats de l’insti.
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Que potser tots els instituts no fan la mateixa pinta i s’hi 

senten les mateixes olors i els mateixos sons?

Sigui com sigui, després de crear els Esperpèntics, vam 

decidir anar un pas més enllà i vam posar sobrenoms ofen-

sius a cadascú. Em sembla que la vam clavar:   

La «Màquina» és la número u de la classe. Estudia BI 

(Batxillerat Internacional) i està decidida a ser la primera 

de la família que anirà a la universitat. Se li ha ficat al cap 

que ha d’estudiar a Yale i fins i tot hi ha programat una 

entrevista (amb dos anys d’antelació). No para de pencar 

en tot el dia i després se’n va a casa a cuidar els seus tres 

germans petits. Els seus pares fan torns estranys, cosa que 

ho complica tot; casa seva és un desastre i bàsicament està 

plena de mocs.

La Hana va decidir posar-se «Rotllos de Primavera» 

(«Rotllos», en versió curta) després que un parell de racis-

tes fastigosos li demanessin si volia un «rotllet de primave-

ra», perquè és asiàtica. Li interessen la tira de coses, però, 

malauradament per als seus pares, l’escola no n’és una. En 

Paul té granets pertot arreu (que jo sàpiga), de manera que 

no es va haver de trencar gaire el cap per inventar-se «Gra-

nets». Li fa una por terrible acabar treballant de lampista 

amb el seu pare. En Peter ens protegeix dels atacs de la dre-

ta puritana, per això ens va semblar que «Creient» li anava 

com l’anell al dit. A més a més, està com un tren i juga 

a futbol americà amb els Esportistes. La «Plenota», abans 

coneguda com la Beverly, té sobrepès, però també és molt 

plana de pit, cosa molt poc comuna i gairebé tràgica. Resul-

ta que té prou força per arrencar el cap a qualsevol. Ara bé, 

no ho faria mai; és la persona amb més bon cor que conec.





I després vinc jo, la «Cabra».

Ara ja coneixes tota la colla. Amb la infinitat de gru-

pets, penyes i clans que hi ha, et deus imaginar que segu-

rament tots encaixem en algun lloc, però no. La veritat és 

que aquest institut és un desastre i hi ha moltes nacions 

enfrontades. Els Esportistes no suporten els Setciències, les 

Barbies no poden veure els Gòtics, etcètera, etcètera. Però, 

amb els meus amics, hi volem posar remei.

És dilluns i, com que plou i tots anem amb la roba i les 

sabates xopes, els passadissos estan ben molls.

El Nínxol Whitlock em saluda tot alegre quan passa per 

la meva taquilla. 

La seva família té la funerària del poble. S’especialitzen 

en interiors de taüt a l’estil de Las Vegas i, per dos-cents 

dòlars més, el pare del Nínxol es disfressa d’Elvis i canta 

Love Me Tender als enterraments. Per això se li perdona que 

sigui una mica estrany.

I també hi ha un altre tema: el germà gran del Nínxol es 

va morir l’any passat en un accident de cotxe. Li van fer un 
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taüt molt maco, però, tot i això, cada vegada que penso en 

l’Andy Whitlock se’m posen els pèls de punta. No suporto 

la idea de morir (encara que m’encanta dormir, o sigui que 

no sé a què treu cap).

Em sembla que el que passa és que no suporto els finals 

en general. Són tan... definitius...

Potser també és per això que començo aquest diari. 

M’encanten els principis, els principis i les segones opor-

tunitats.

I els capítols curts, com ja deus haver notat. En fi, em 

sembla que ja et fas una idea de mi, dels meus amics i de 

l’Institut de North Plains.

Bàsicament, és com tornar a ser al manicomi.

Però amb més deures.




