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La Jana, l’Esther i en Lluís formen la 
societat secreta ARS (Assalts, Robatoris 
i Suborns), que es dedica a investigar 
casos misteriosos. La Jana, però, és 
molt eixelebrada i la seva desbordant 
imaginació l’empeny a inventar-se 
històries. És per això que sovint es fica en 
tota mena d’embolics que traspassen els 
límits d’una simple entremaliadura.

Anna Gasol (Cervera, 1946)  
ha estat encarregada del fons de 
literatura infantil i juvenil de la biblioteca 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, 
directora de la revista Faristol i presidenta 
del CCLIJ. Actualment és assessora 
editorial i traductora. 
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1
Qui s’enfada té dues feines

La Jana va frenar de cop la seva bicicleta nova de 
trinca per observar la nena rossa amb ulls blaus que 
seia en un dels esglaons de la casa de la cantonada, 
al carrer d’habitatges unifamiliars. 

–Hola! –va exclamar i va deixar la bicicleta a
terra per seure al costat de la desconeguda. 

–Hola! –li va retornar la salutació l’altra nena.
–Hola! –va repetir la Jana–. Com et dius?
–Hola! –va fer la nena com si en fos l’eco i, en

lloc de dir el seu nom, es va aixecar i va caminar cap 
a la bicicleta. 

–Em dic Jana –va dir tot arrufant el nas i se-
guint-la. 
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La forastera es va girar i la va mirar rient. 
–Jo… Elzbieta! –va exclamar i va agafar el ma-

nillar de la bicicleta, la va aixecar i va pujar-hi. 
–Silbieta? És un nom estrany… Mmm… Sembla 

nom de ballarina –va dir la Jana, que va provar de 
posar-se de puntetes–. Saps? Jo vull ser ballarina! 

L’Elzbieta, damunt la bicicleta, mirava com par-
lotejava.

–Véns a viure aquí? –es va interessar la Jana. 
–Eh?! 
–És casa teva? –La Jana va assenyalar la casa 

amb la mà. 
–Kamieni… Casa? –va dir l’Elzbieta i va allar-

gar el braç cap a la casa que havia estat deshabitada 
durant un temps–. Aquí. 

–Aquí? Jo… –la Jana es va assenyalar el pit amb 
l’índex, després es va girar i va indicar una de les 
cases de l’altra banda, al final del carrer–… allà. 

L’Elzbieta va mirar la filera de cases de dues 
plantes del carrer i després va dirigir una mirada 
perplexa a la Jana.

–Sí, sí. Veus? Aquella! L’última no. La que té 
les finestres obertes, tampoc. La tercera. Veus? Una, 
dues, tres. És casa meva. 

–Una, dues, tres… Casa meva? –va repetir 
l’Elzbieta entestada a ser-ne l’eco. 

–Has arribat avui? –La Jana sentia molta cu-
riositat, tot i adonar-se que hauria de tenir molta 
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paciència si volia que aquella nena entengués les 
seves preguntes. 

–Avui… –va somriure l’Elzbieta–. Oh! Avui! 
–I els teus pares? 
–Pares… –va assenyalar la casa–, casa. Avui. 
–On vivies abans? –I, en adonar-se de la mirada 

d’incomprensió que li dirigia, la Jana, impacient de 
mena, va donar per acabada la conversa.– Torna’m 
la bicicleta! 

L’Elzbieta la mirava amb els ulls oberts de bat a 
bat. Aleshores la Jana la va agafar pel braç tot pen-
sant que, si cridava, segurament l’entendria millor: 

–m’has de tornar la meva bici! 
–No… –L’Elzbieta movia el braç lliure en un 

intent d’explicar-se.– Nie… 
–no? –Aquella resposta la va desconcertar. 
Tot d’una, va recordar que havia promès a la 

mare que sortiria a provar un momentet la bicicleta 
nova i tornaria a casa de seguida. Tenia clar que per 
comunicar-se amb la nena rossa necessitava un temps 
que ara no tenia. Així doncs, va canviar de parer, 
va deixar anar el braç de l’Elzbieta, va girar cua i va 
córrer en direcció a casa seva, tot cridant: 

–torno de seguida!
Mentre la Jana tancava la porta de casa, un camió 

de mudances s’aturava davant l’habitatge de l’Elzbieta. 
En van baixar dos homes, un dels quals va indicar amb 
la mà a la nena que guardés la bicicleta dins el garatge. 
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La Jana va entrar a casa com un coet, va creuar la 
sala d’estar i a punt de pujar a la seva habitació, va 
sentir la mare:

–Jana! Vine a ajudar-me.
Amb un gruny es va dirigir a la cambra de la ren-

tadora, al costat de la cuina, on la mare treia la roba 
de l’assecadora i la plegava. 

–Grrr! 
–Quin fred fa, oi? –va dir la dona tot allargant-li 

un llençol.
–No. És que… –No havia tingut temps d’inventar 

una excusa i ara es penedia d’haver abandonat la 
bicicleta. Si no hagués estat per la nena rossa! 

–T’agrada la bicicleta nova? Hi has fet moltes 
voltes? 

La bicicleta! Maleïda bicicleta! Ara no pararia 
de repetir-l’hi. Tot per culpa de la Silbieta, que havia 
refusat tornar-l’hi! Com podia desviar l’atenció de 
la mare? Com recuperaria la bicicleta? El cap de la 
Jana bullia.

–No em venia gaire de gust –va ser el primer que 
se li va ocórrer. 

–Quina sorpresa! –va exclamar la mare mentre 
acabaven de plegar la roba–. L’has guardada al ga-
ratge? 

–Deixa’m en pau! 
–Què t’agafa ara? Suposo que no l’has tornada 

a deixar al carrer… 
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–Oh, pesada! –va dir la Jana sense atrevir-se a 
mirar-la–. Saps què? He vist una nena rossa a la casa 
de la cantonada. 

No és tan difícil –va pensar–. Només cal distreure 
l’atenció de la mare encetant un altre tema. 

–Ah! Ja has conegut la filla dels músics polonesos 
que s’han instal·lat a la urbanització? –va preguntar, 
oblidant la bicicleta, tal com havia suposat la Jana. 

–Polonesos? –Amb prou feines parava atenció. 
Només podia pensar en la mentida que acabava de dir. 

–Em sembla que es diuen Mimika o un nom sem-
blant –va prosseguir la mare–. Acaben d’arribar de 
Cracòvia.

–D’on? –Aquells noms desconeguts li van des-
vetllar de nou la curiositat. 

–D’una ciutat de Polònia. 
Sense més ni més, la Jana va esclafir en una rialla.
–Ha! Ha! Ha! Ara ho entenc! –va exclamar en 

recordar el desconcert de la nena rossa davant les 
seves preguntes. 

–De què rius ara? 
–No entenia res.
–Qui no entenia res? De qui parles? 
–De la Silbieta. No és res. He de sortir al carrer 

– Calia recuperar la bicicleta abans no fos massa tard. 
–Quieta! Tu no vas enlloc –va advertir-li la mare– . 

Ara mateix puges a la teva habitació a fer els deures, 
tal com m’has promès. 
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Si explicava a la mare per què havia de sortir, 
encara seria pitjor. Així doncs, en lloc d’aclarir el 
malentès, adonant-se que una vegada més s’havia 
deixat endur per un dels seus rampells sobtats d’im-
paciència, va pujar a l’habitació tal com ho solia fer 
quan no sabia com acarar la situació. No obstant això, 
el seu cap no parava de barrinar sobre la manera de 
trobar el moment favorable per escapolir-se cap al 
carrer. 

La tarda va passar amb la tranquil·litat de cada 
dia. A mesura que es feia fosc, la Jana es posava més 
i més nerviosa. Un cop acabats els deures, va baixar 
corrents les escales i va demanar d’anar a esperar el 
pare a l’entrada. Era el seu pla número 1 per sortir al 
carrer i recuperar la maleïda bicicleta, evidentment 
sense que la mare se n’assabentés. Era vora la porta 
quan la Paula, la seva germana petita, refredada i 
amb febre, es va despertar i va començar a plorar. 

–Jana! –la va cridar la mare de la cuina estant–. 
Vés a veure què fa la Paula. 

–Oh, no! –va exclamar.
–Sense remugar –va ser la resposta de la mare. 
Va haver d’empassar-se la decepció. Adéu al pla 

número 1!
Havia de posar en pràctica el pla número 2.
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2
S’acosta tempesta!

El pare de les nenes va arribar vora les nou del ves-
pre, després de tancar la botiga familiar d’esports. 
En sentir el motor del cotxe, la Jana va donar una jo-
guina a la Paula i va baixar corrents el tram d’escales 
que duien al garatge des de l’interior de la vivenda. 
Era l’hora de posar en pràctica el pla número 2!

–Hola! –va exclamar l’home en veure-la.
Com tenia per costum, va obrir els braços per 

abraçar-la. Les abraçades d’ós del pare eren fantàs-
tiques! Però aquell dia, en lloc de córrer cap a ell, la 
nena el va esquivar i va seguir en direcció a la porta. 

–Es pot saber on vas? –va preguntar-li ell sorprès. 
–Al carrer –va mormolar per no alertar la mare. 
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–No et sento –i va inclinar el cap.
–Al carrer –va repetir i amb els braços va asse-

nyalar la porta del garatge encara oberta. 
–Ara? –el pare li va mostrar el rellotge.– Em 

sembla que… 
–Sí? –va dir la Jana a punt de sortir. 
–Mmm –va mormolar el pare–. No em fas cap 

petó? 
–Oh! –la Jana va retrocedir.
Tot d’una el pare la va agafar i se la va posar sota 

el braç, com si carregués un sac de patates, i va pujar 
de dos en dos els esglaons que duien a la sala d’estar, 
mentre la porta del garatge es tancava sense remei. 

Adéu, pla número 2!
–Deixa’m anar! –va exclamar–. Sisplau, deixa’m. 
Començava a marejar-se i temia acabar al terra 

esclafada com un ou ferrat. 
–Sisplau, deixa’m!
Per fortuna, va aparèixer la mare amb la Paula 

en braços i aleshores, finalment, el pare la va deixar 
al terra.

–Com es troba la petitona de casa? –va dir tot 
acostant-se a fer-li un petó. 

Mentrestant la Jana, patapam!, es va deixar 
caure com un sac al sofà. 

–Què fas? –va preguntar estranyat. 
–Eeemmm marejo –va dir la nena amb un fil de 

veu i els ulls tancats.
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–És una nova estratègia per no parar taula? –va 
insinuar la mare. 

La Jana va brandar el cap. Havia d’enginyar un 
pla número 3, però no se li ocorria cap idea. 

–No és broma, mama –va dir per sortir del pas–. 
Em roda el cap i fins que no pari de moure’s no em 
puc aixecar. 

–Molt bé –la mare va deixar la Paula al seu cos-
tat–. Ho farem entre el pare i jo; vigila la teva ger-
mana fins que el sopar sigui a taula. 

Poc després, la Jana seia a taula amb els pares 
per començar a sopar, mentre la Paula somicava a 
la seva habitació abans de quedar-se profundament 
adormida. 

–Una altra vegada verdura? –va dir la Jana en 
veure el plat–. Ecs! 

–Sempre hi trobes alguna pega –va contestar la 
mare–. Au, va, menja. 

–Molt bé, m’acabo la verdura sense protestar i 
després em deixeu sortir un momentet al carrer. 

Picaran?, va pensar.
–Faltaria més! Et diré què farem; després de so-

par, despararem taula i cap al llit falta gent! –va dir el 
pare, que tenia el costum de repetir frases de l’avi–. 
No són hores de sortir al carrer. 

–Avui no para de repetir que vol sortir –va afegir 
la mare. 

Aleshores la Paula va tornar a plorar. 


