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HE TITULAT 
EL MEU LLIBRE UN NOI 

SUPERGUAI, PERQUÈ AIXÒ ÉS 
EL QUE DIU SEMPRE EL MEU 

PARE QUAN PARLA DE MI.

EM DIC ROWLEY 
JEFFERSON I AQUEST 

ÉS EL MEU LLIBRE. 
ARA TINC UN DIARI COM 

EL MEU AMIC GREG. 

QUE ÉS 
UN DIETARI!

ETS 
UN NOI 

SUPERGUAI.

TOT I QUE AQUEST LLIBRE 
VA DE MI, TAMBÉ HI APAREIX 

MOLT EL GREG, PERQUÈ ÉS EL 
MEU MILLOR AMIC.

BANG!

DE VEGADES ELS PARES EM 
DIUEN COSES SOBRE EL GREG 

I ENTENC QUE ELLS NO EL 
VEUEN COM JO.

NO ENS AGRADA 
EL GREG.

BÉ, ESPERO QUE US AGRADI EL MEU 
LLIBRE PERQUÈ HE PENCAT MOLT PER 

FER-LO. I TAMBÉ ESPERO QUE AL 
       GREG LI AGRADI. 

ÉS EVIDENT 
QUE M’HA PISPAT 

LA IDEA!
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Jeff Kinney

HE ESCRIT 
TOTES LES 

PARAULES I HE FET 
ELS DIBUIXOS JO 
MATEIX SENSE 
L’AJUDA DE CAP 
PERSONA GRAN!

AH SÍ?
I QUI ÉS

AQUEST TIO?

Jeff KinneyJeff Kinney
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AQUÍ HI HA 
COSES AVORRIDES 

QUE M’HAN 
FET POSAR!



HOLA SOC 
EL ROWLEY 
JEFFERSON.



Mala sort!
Ruta infernal
Vella escola
Tot o res
L’escapada
La gran desfeta
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SÈRIE DIARI DEL GREG

Un pringat total 
El Rodrick mana
Això és massa
Quina calda
La crua realitat
Atrapat en família
El tercer en discòrdia

AQUÍ ALGUNS LLIBRES
QUE HA ESCRIT EL

MEU AMIC GREG HEFFLEY.

SÍ I M’HAS 
ROBAT 

COMPLETAMENT 
LA IDEA!



ARA SÍ QUE 
ESTÀ A PUNT 
DE COMENÇAR 

DE DEBÒ!

ESPERO
QUE US
AGRADI! 

NO US 
AGRADARÀ 

GENS!



La meva primera entrada
Hola soc el Rowley Jefferson i aquest és el meu 
diari. Espero que fins aquí us hagi agradat.

Vaig decidir començar un diari personal 
perquè el meu millor amic Greg Heffley en té 
un i sempre acostumem a fer el mateix. Ah sí 
voldria dir que ell i jo som

Estic segur que tots penseu “ah, digue’ns 
més coses d’aquest xaval Greg”. Però el 
meu llibre no va d’ELL sinó que va de MI.

TOCA-LA
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El meu llibre es diu Diari del Rowley. Un noi 
superguai. És perquè això és el que sempre 
diu el meu pare quan parla de mi.

Com ja us he dit abans el Greg és el meu 
millor amic i això vol dir que el meu pare és 
el meu SEGON millor amic. Però això no l’hi 
dic perquè li sabria greu.

PAM      
  PAM 

SOM ELS 
TEUS MILLORS 

AMICS OI? 

GLUBS.

ROWLEY
 ETS UN NOI 
SUPERGUAI.
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Ara que parlo del meu pare hauria de dir 
que a ell no li agrada gaire el meu amic 
Greg i jo voldria que li agradés. No dic això 
perquè sí sinó perquè el pare sempre ho diu 
ell mateix.

El que passa és que el pare no acaba 
d’entendre les bromes del Greg.

NO M’AGRADA 
EL GREG.
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Estic segur que ara mateix deveu estar 
pensant “Però Rowley el llibre no anava 
de TU?”. I teniu tota la raó del món i 
a partir d’ara serà sobretot sobre el 
Rowley, és a dir jo.

El primer que heu de saber sobre mi és 
que visc amb els meus pares en una casa 
al capdamunt de Surrey Street, que és 
el mateix carrer on viu el meu millor amic 
Greg.

Ja he parlat del meu pare però la meva 
mare també és fantàstica perquè em dona 
menjar molt sa i m’ajuda perquè jo vagi 
ben net.
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Cada matí anem caminant a l’escola amb el 
meu amic Greg. Ens ho passem bomba quan 
estem junts però de vegades ell fa coses 
que m’empipen.

El que DE DEBÒ posa el Greg furiós és 
que jo copiï el que ell fa. Per això potser 
val més que ell no sàpiga això del meu diari 
perquè si ho sabés s’enfadaria molt amb 
mi.

El que passa és que escriure aquest llibre 
és molta feina i avui és l’únic que faré. 
Però demà hi posaré una mica més del 
Greg aquí perquè ja us he dit que som 
supercol·legues.

PARA DE 
XIULAR!
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La meva segona entrada
Males notícies: el Greg ha descobert el meu 
diari.

Com que jo estava molt orgullós del meu 
diari l’hi he volgut ensenyar. Però com ja 
m’imaginava ell s’ha empipat MOLT.

El Greg diu que l’hi he copiat tot i que em 
denunciarà per haver-li robat la idea. Jo li 
he dit que FACI el que li doni la gana perquè 
a més ell no és la PRIMERA persona que ha 
escrit un diari personal.



7

Aquí el Greg ha dit que un DIETARI no és un 
diari i m’ha clavat una patacada amb el meu 
llibre.

He dit al Greg que si feia el cretí llavors jo 
no diria res maco d’ell al meu diari. Després 
li he ensenyat tot el que havia escrit fins 
ara.

D’entrada semblava empipat perquè 
sempre em descuido de dibuixar el nas de la 
gent. Però després ha dit que el meu llibre li 
havia donat una IDEA.

El Greg ha dit que un dia serà ric i famós 
i tothom voldrà saber tota la història 
de la seva vida. I que jo podria ser el que 
ESCRIVÍS la seva història.

PAM     
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Jo li he dit que em pensava que el seu DIARI 
era per a això i ell m’ha dit que allò és la seva 
autobiografia però que el meu llibre podria 
ser la seva BIOGRAFIA.

El Greg m’ha dit que un dia hi haurà 
MOLTES biografies sobre ell però que em 
dona l’oportunitat de ser el primer.

Això m’ha semblat una bona idea perquè jo 
soc el millor amic del Greg i per això el conec 
millor que NINGÚ.

Per això tornaré a començar aquest llibre 
amb un nou títol i ara el meu personatge 
principal serà el Greg en comptes de mi. No 
patiu perquè jo també hi sortiré una mica.



DEL

Pel millor amic del
Greg Heffley 



PRIMERS ANYS DE VIDA

La majoria de biografies dels presidents i de 
gent famosa comencen amb un capítol que es 
diu “Primers anys de vida”. El problema és que 
jo no vaig conèixer el Greg abans dels nou o 
deu anys i per aquesta raó no sé exactament 
què feia ell abans d’això.

He vist fotos a les parets de casa el Greg 
i pel que sembla era una criatura força 
normal. I si va fer alguna cosa important 
quan era petit és difícil de saber només 
mirant les fotos.
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Fem un salt endavant just abans que 
nosaltres ens coneguéssim a l’escola i 
aquesta biografia serà molt més detallada.

Abans vivíem en un altre estat però el pare 
va aconseguir una nova feina i vam haver de 
canviar de lloc. Els pares van comprar una 
casa nova al capdamunt de Surrey Street i 
ens hi vam instal·lar durant l’estiu.

Els primers dies de ser-hi jo no sortia gens 
ni mica de casa perquè tenia por d’aquell lloc 
nou.

Probablement esteu pensant “I quan és que 
va conèixer el Greg?” però us heu d’esperar 
una mica perquè ja hi arribaré.
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La mare em va dir que per què no mirava 
de fer algun amic i em va comprar un llibre 
que es deia “Com fer amics en un lloc nou” 
per veure si allò m’ajudava.

Ell llibre estava ple d’acudits simpàtics 
per ajudar a conèixer gent nova. Però els 
truquets del llibre no van funcionar amb el 
Greg.

Però per sort el Greg i jo ens vam fer 
amics de totes maneres.

TOC
TOC! 

ÉS AQUÍ CAN 
CASACOBERTA? 

AH NO? DONCS QUÈ 
FEU QUAN PLOU? 

MARE HI HA UN 
XAVAL RARET 
A LA PORTA!




