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EL DIARI MÉS 
DIVERTIT PER 
SOBREVIURE 
A L’INSTI
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Després de tres mesos sense veure’s, comença el 
segon curs de l’ESO per al Noè i la Marti. Just abans 

de les vacances, va sorgir l’amor entre ells...  
Seguirà tot igual? 

Amor, hormones, dubtes, gelosia, converses 
de WhatsApp, likes d’Insta i pares intolerants.
Una bomba de rellotgeria a punt d’esclatar...  

rEal cOm l’adoleScència matEixa!

2

El PitJOr de 
SeGuIr a

Haver  
de triar una 
tribu urbana

Ser una 
hormona 
amb potes

Que els 
teus pares 
intentin 

parlar-te 
de sexe

No poder  
fer servir els 
filtres d’Insta 
a la vida real
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diari dE la 
MARTI

4

  I PER A AIXÒ  
TINC MARE?
Si tens un problema, pensa-t’ho bé abans de cridar la teva 
mare, perquè...

Tindràs DOS problemes!!!
A les proves em remeto:

MAMAAAA!! !
—Què passa, Puri, s’ha calat ?

(Sap que odio aquest nom de «tradició familiar». Li he dit  
mil cops que em digui Marti, de Martínez. Però és inútil .)

—No, mare, molt pitjor. 

En quin 
moment m’he 

convertit en un 
licantrop?

Que 
exagerada! 

Si això és un 
borrissol 
de no res...

PITJOR!! !
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BORRISSOL???

Passatgers  
per a les cuixes  
de la Puri, vagin

passant...

Hola, soc el 
Chewbacca

em demano 
ser l’R2-d2!!

—I m’has vist les cuixes? Què coi els ha passat? 

—A part de les lianes?

—Molt graciosa! Són... són... dos embotits! 

—Si no mengessis tantes marranades...

—Mare, que l’home llop té menys  
pèl que jo.

I demà hem quedat totes que anirem 
amb shorts a l’insti .

—Heu de fer una coreografia?

—No diguis burrades, mare.

—És que no entenc que hagueu 
d’anar totes iguals.

—M’estàs dient grassa? 

—Jo?
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—Se suposa que una mare t’ha de fer sentir millor i no com si 
fossis de Mordor. Si ja tenia un problema...

—Quina paciència, Senyor! 

mare, han 
deixat anar el 
Frankenstein!

molts anys 
a l’AMPA, 

nena...

—Doncs res, torna-te’n al teu estat 
zen i deixa la teva filla sola en el pitjor 
moment de la seva vida, quan acaba  
de descobrir que sembla acabada de 
sortir del museu dels horrors.

—La neu i l’adolescència són els únics problemes que des-
apareixen si els ignores prou temps.

Per què a la mare  
li resulta tan fàcil 
treure’m de polleguera  
i a ella no hi ha  
manera de treure-la  
de l’estat zen?
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Oscar a l’inventor 
de la tortura del 
pessic de monja. 

P.R.T. (Procediments 
Refinats de 

Tortura)

Per què calia inventar el poltre de tortura  
si ja tenim els diferents sistemes de 

depilació?

re
gu

e
t

on

Els meus Oscars per als inventors 
de cadascun d’ells

tingueu 
pietat de mi!

Per culpa 
teva m’han 

sortit 
pues!

A mi els bombers!

Oscar a l’inventor  
del procediment subtil 
que et porta a agafar 

una depre per la via 
més ràpida.

Oscar al llest  
que va tenir el tros 
d’idea de traslladar 

la barba a les cames.

Tindré  
la tinya?

Oscar a l’inventor sàdic  
d’un tallapèls amb 

descàrregues elèctriques.

Però  
no havien 

prohibit els 
electro-xocs 

als  
manicomis?

Oscar al piròman que  
no va poder cremar el bosc 

i va decidir cremar-nos  
les cames.
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Després de la traumàtica experiència, truco al Noè.

Aaarg, no me l’agafa! Quina ràbia!
Just quan més el necessito.

No em trec de sobre els nervis del primer dia d’insti.

I això que ja no soc de les noves.

Però em sento tan insegura com el curs passat.

Potser perquè les dones hem sigut 
relegades a un paper secundari  

durant segles?

Ups! Em sembla que no us he dit que el Noè i jo sortim 
junts.

Sí, vam començar a la granja on vam passar uns dies.

Al final no em va caldre cap truc

Se’m va declarar ell!!!

SubmiSSió

ROLS

inSeguRetatS
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Com que els de la classe van començar a dir que érem nòvios...

li vaig proposar que els seguíssim el joc (a mi ja m’agradava).

I això és el que fèiem, quan em va fer un petó i. . . . 

Escolta, que  
el petó ha sigut 

de debò i que 
m’agrades.

QUE MONO!!!
Després d’aquell primer , vaig fer un màster de tipus de 
petons a Instagram. 

QUÈ FARÍEM SENSE AQUEST  
POU DE SAVIESA? 

Us explico la meva experiència, perquè de la teoria a la 
pràctica. . .
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TIPUS DE PETONS

EL ROMÀNTIC  
(ortopèdic)

Estàs tan tensa  
que ni t’adones que  

te l’han fet.

Ei! On és la música 
que sempre hi ha a 

les pel·lis? I els focs 
artificials? Sisplau, 

rebobinem!

BEC
Va ser com la 

picada d’un lloro.

PALPITANT  
(es fan petonets  
a diversos punts  

de la boca)
Ens vam  

acabar fotent  
un cop a la  

closca.

DE ROSCA
Em va fer la 

impressió que m’havia 
convertit en un 

llevataps i el tap no 
acabava de sortir.

ESQUIMAL
Teníem el nas gelat  

i va ser com si ens hi 
haguéssim refregat 

un 
VENTOSA  

(petó on t’agafen un dels 
 llavis entre els seus)

Jo en diria petó calamar:  
vaig sentir com si un calamar 
em succionés el llavi superior 

amb els seus tentacles.  
Em va coure tot el dia. 

FRANCÈS  
(petó amb llengua)

Vaig tenir la sensació que  
em menjava un cargol i no sabia ben 

bé on col·locar-me’l dins la boca.

XUCLET 
Vaig haver de fer veure que estava malalta i anar 
a l’escola amb bufanda durant uns quants dies. 

Estàvem a 30°. Gairebé em moro de calor!
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