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El juramEnt dEl gambErro

Juro pel meu honor que faré tots els possibles
per ser bo a ser dolent;
per pertorbar sense destruir;
per avergonyir els creguts i divertir els alegres;
per consagrar el meu geni a les bromes, 
les preses de pèl, l’astúcia i les pallassades;
per demostrar que el món és molt millor
de cap per avall;
perquè sóc un gamberro.
Que així sia.

«Et petes de riure»
dav Pilke, autor
d’El Capità Calçotets
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 Per a la Taylor
-MB

aquest llibre està dedicat a l’alyssa; a la meva mare, deborah, 
i a steven malk, que sempre va creure em aquest projecte. 

seguiré estant agraït a tots tres fins que les vaques volin, 
cosa que pot trigar alguns anys.

-JJ
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BenvinguTs a vall Badall, un lloc idíl·lic, 
amb prades verdes que davallen fins als rierols i ple de 

vaques fins on us arriba la vista. Aquí en tenim una. 

Capítol 
1
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Unes quantes dades sobre Vall Badall: si apiléssiu totes les 
vaques de Vall Badall una damunt de l’altra, arribarien fins a 
la lluna i encara en tornarien. (Val a dir, però, que això no és 
cap bona idea perquè les vaques tenen por de les altures i a 
l’espai no poden respirar sense escafandre.)
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L’any 1836, per culpa d’un error en les votacions, es va es-
collir una vaca com a alcalde de Vall Badall. (Es va reelegir la 
vaca per un segon mandat després de fer-se mereixedora d’un 
índex de popularitat rècord.) Al centre de la plaça de la vila 
encara hi ha l’estàtua d’aquella vaca. 

Si us passéssiu tot un dia a tocar d’una vaca sentiríeu com 
mugeix cent vegades o menys. Comptar els mugits és un pas-
satemps força popular a Vall Badall.

Aquí en tenim una altra!

Tot això fa que Vall Badall sigui un lloc molt emocionant 
si us entusiasmen les vaques.

A en Miles Murphy no l’entusiasmaven les vaques.
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Capítol 
2

aquesT és en Miles MurPhy. Aquí el teniu al 
seient del darrere. Va de camí cap a Vall Badall. Donem-li 

un cop d’ull a la cara. 
Mireu com arrufa les celles. Mireu com fa cara de pomes 

agres. Mireu com recolza el cap a la finestra i sembla que in-
tenti fugir del cotxe.

Mireu com no deixa de sospirar.

 

Avui ja ha sospirat cent vegades.
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—Miles, sisplau, deixa de sospirar —va dir-li la Judy Mur-
phy des del seient del conductor—. Ara tindrem una casa! 
Tindràs una habitació més gran. I jardí! Començarem de 
zero. Per què no somrius una mica?

 

Però en Miles no podia somriure perquè anar-se’n a viure a 
Vall Badall no el feia feliç. Com tampoc no el feia feliç acomia- 
dar-se dels seus amics, en Carl i en Ben. No el feia feliç aco-
miadar-se del seu antic pis en un edifici de color rosa a prop 
del mar en una ciutat que es deia Línia de Costa. No el feia 
feliç acomiadar-se de la seva antiga habitació, amb les quatre 
parets i el sostre arrebossats de mapes vells que va intentar 
endur-se, però que estaven tan ben enganxats que s’estripaven 
quan els va voler arrencar (no els hauria d’haver enganxat tan 
bé). No el feia feliç acomiadar-se de Cal Max, la seva botiga 
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de gominoles de confiança. I no el feia feliç dir adéu a la seva 
reputació de ser el millor gamberro de l’institut, que s’havia 
guanyat amb anys de treballar dur i de tenir idees brillants. 

En Miles seguia pensant que girarien cua i tornarien a casa, 
però en comptes d’això el cotxe seguia avançant i ara fins i tot 
passava per davant d’aquest cartell:

habitants
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Capítol 
3

Feia esTona que havia passat la mitjanit i en Miles 
donava voltes per la seva nova habitació. Era massa gran. 

Les parets eren massa blanques. Hi havia caixes pertot arreu. 
Hauria d’estar dormint, però estava despert perquè l’habita-
ció no estava bé. La casa sencera no estava bé. I el jardí no 
estava bé. A en Miles tant li feien les habitacions, les cases i 
els jardins grans. Allò no era començar de zero. Allò era com 
un gran zero a l’esquerra. Va apagar el llum que hi havia sobre 
una caixa i se’n va tornar al llit.
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En Miles no podia aclucar l’ull. Per la finestra de la seva 
antiga habitació en Miles sentia com les onades trencaven 
mentre s’enfonsava en un son profund. 

En Miles va sortir del llit i va obrir la finestra. Lluny, va 
mugir una vaca.

L’aire que hi havia a l’exterior de la seva antiga habitació 
feia olor de mar. Aquest aire feia olor de vaca.

Avui era un mal dia, però demà encara seria pitjor. Demà 
era el primer dia al nou institut.

En Miles se’n va anar al llit amb la por al cos.
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Capítol 
4

en Miles es va desPerTar amb la por al cos. Va 
obrir els ulls i va fixar-los en el sostre completament buit. 

La nit abans havia somiat que tot era un somni i ara només 
volia seguir dormint.

En Miles va tancar els ulls amb força. Va intentar tornar a 
agafar el son, però sentia com al pis de baix la mare arrossegava 
els peus amunt i avall de la cuina mentre preparava l’esmorzar. 
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