
MISSIÓ SECRETA A 
LA RESERVA NATURAL

Amèlia Mora Sanromà





MISSIÓ SECRETA A
LA RESERVA NATURAL

Amèlia Mora Sanromà
Il·lustracions de Pep Brocal









7

AIXÒ ÉS COSA DE...

S
egurament ja sabeu que els fantasmes viuen en 

una ciutat que es diu Ectoplasmònia. Està sota 

terra, a molts quilòmetres de profunditat. A més 

quilòmetres dels que podríeu comptar amb els dits de 

cent-cinquanta mans.

També deveu saber que no és un lloc gaire interessant, 

perquè els fantasmes es passen el dia flotant d’un costat 

a l’altre amb el cap cot i dient:

–Ai, és tan trist ser un fantasma...

–M’agradaria tant, tornar a ser viu!

–La vida fantasmal és un desconsol.

I després de cada comentari deixen anar uns sospirs 

ben sorollosos perquè quedi ben clar que se senten molt 

desgraciats.

De tant en tant, però, passa alguna cosa diferent.
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Aquell dia, un grup de quatre fantasmes s’havia reu-

nit al centre d’una plaça per lamentar-se junts.

–Aigua vaaaaa! –va cridar una veu.

Als fantasmes se’ls van tallar els sospirs, van alçar el 

cap i van fer cara de terror. L’aigua és l’enemic mortal 

dels fantasmes! Unes gotes els fan perdre les forces una 

estona, però més quantitat... els fa desaparèixer!

–Fantasmes transparents, aigua! Ens hem de posar a 

cobert! –van cridar.

Dos dels fantasmes es van amagar sota terra, un altre 

es fa refugiar sota un banc i l’últim es va ficar dins un 

cubell d’escombraries.

Però l’única cosa que va caure a terra va ser un munt 

d’ectoplasma líquid. A Ectoplasmònia tot està fet d’ec-

toplasma: els fantasmes, els edificis, els bancs, els cubells 

d’escombraries... N’hi ha de tants tipus, d’ectoplasma, 

que els fantasmes poden fabricar qualsevol cosa que 

necessitin.

Els fantasmes, espantats, van sortir dels seus amaga-

talls i van observar el bassal d’ectoplasma.

–No és aigua!

–I per què han cridat «Aigua va!»?

–Per tots els ectoplasmes del món, es pot saber qui 

ha estat?
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–Encara teniu dubtes? Això és cosa de...

–... la Samanta F.! –van cridar tots a la vegada, indig-

nats.

No gaire lluny, es va sentir una rialleta entremalia- 

da. La Samanta F., Sam per als amics, va sortir de dar-

rere un arbre d’ectoplasma. Flotava de cap per avall i 

lluïa un gran somriure als llavis.

–Samanta F.! No les pots fer, aquestes coses! –va 

queixar-se un dels fantasmes.

–Per què no? És divertit –va respondre ella sense 

deixar de somriure.

–No ho és gens ni mica!

–Doncs almenys us heu entretingut. Per una vegada, 

heu fet una cosa diferent!

La Samanta F. no era com cap altre fantasma 

d’Ectoplasmònia. No li agradava estar tot el dia trista 

com els altres fantasmes, ella volia divertir-se!

Cada segon que passava, els fantasmes estaven més 

indignats.

–Per què no te’n vas a passejar per una altra banda? 

–va dir el que tenia més ganes de tornar a sospirar i 

lamentar-se.

La Sam va obrir la boca per dir que allà s’ho estava 

passant molt bé, però la seva fina oïda de fantasma va 
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captar un so que li va cridar l’atenció. Era una veu llu-

nyana que feia:

–Oooooooooommmmmmmm...

Era l’avís secret de l’A.E.I.O.U.!

–D’acord, me’n vaig a passejar per una altra banda. 

Adéu!

I va marxar volant a tota velocitat.

Els quatre fantasmes es van tornar a reunir al centre 

de la plaça amb el cap encara més cot que abans. Van 

sospirar els quatre a la vegada.

–Mira que som desgraciats.

–Ja ho pots ben dir. A sobre que som fantasmes, hem 

de suportar la Samanta F.
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EL CAS

A 
la Samanta F. li importava ben poc el que di-

guessin aquells quatre fantasmes avorrits. Men-

tre travessava capes i capes de terra volant cap 

al món dels vius, se sentia feliç perquè l’havien cridada 

des de l’oficina d’Agents Especials Infal·libles, Originals 

i Únics per a un nou cas.

La Sam mai no hi havia encaixat, a Ectoplasmònia. 

S’hi avorria com una ostra! Un dia, farta, havia decidit 

pujar al món dels vius a veure si hi trobava alguna cosa 

interessant per fer. Era cert que els fantasmes tenien 

completament prohibit relacionar-se amb els vius, però 

això era un detallet sense importància. A més a més, no 

va trigar gens ni mica a conèixer el Gener Tactes, un 

agent secret força peculiar que li queia molt bé. I enca-

ra va trigar menys a convertir-se en la seva companya 

d’aventures.
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Com que els fantasmes poden volar molt i molt de 

pressa, en menys d’un minut va arribar al despatx de la 

D, la directora de l’A.E.I.O.U.

–Ja sóc aquí! –va cridar.

Com sempre, la D era darrere el seu ordinador, picant 

el teclat... a la velocitat d’un cargol!

–D, et trobes bé? –va preguntar la Sam molt amoï-

nada. Normalment, la directora de l’A.E.I.O.U. tecle-

java a la velocitat de la llum!

La pobra no feia gaire bona cara. Semblava que tenia 

febre i el cap com un timbal. El nas se li havia posat més 

vermell que un pebrot de tant mocar-se. Tenia un bon 

refredat. Tot i això, va contestar:

–Perfectaaa..., aaaa..., aaa..., atxum!

L’esternut va ser tan fort que el pot de bolígrafs que 

hi havia damunt de la taula va caure a terra.

En aquell moment es va obrir la porta i va entrar el 

Gener, perfectament vestit i pentinat.

–Bon dia –va dir.

–Ja era hora que arribéssiu. Fa segles que us he cri-

daaa..., aaa..., aaa..., atxum!

–Salut –va dir el Gener.

–Deixa’t de ximpleries, Gener –va engegar la D men-

tre seguia picant el teclat a la velocitat d’un cargol–. A 



la Reserva Natural del Linx han desaparegut dues cries 

de linx ibèric. És molt greu, perquè el linx ibèric és una 

espècie en alt risc d’extinció. El director, el Joan Pressa, 

creu que el segrestador només pot ser un dels tres vete-

rinaris que hi trebaaaa..., aaaa..., aaa..., atxum!

–Salut –va tornar a dir el Gener, que era molt educat.

–Vols fer el favor de callar d’una vegada? El Joan 

Pressa vol una investigació ràpida i discreta per trobar 

els cadells com més aviaaaaa..., aaa..., aaa..., atxum!

–Sal... –va començar a dir el Gener, però es va inter-

rompre–. Perdó.
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–... aviat millor. Gener, t’hi infiltraràs com a veteri-

nari. Ja saps què has de fer.

–Veterinari? Però jo no sé res sobre animals... –va 

replicar el Gener amb expressió de neguit.

–Doncs estudia pel camí. I ara marxeu d’una vegada.

–És que ni tan sols m’agraden! –va insistir el Gener.

La D va parar de teclejar i el va mirar fixament.

–Gener, tinc molt mal de cap. Si no resols aquest cas, 

t’acomiadaré. ATXUM!
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ALGUNA COSA NO ENCAIXA

E
l Gener, que s’havia tornat blanc com la neu, 

caminava per un passadís en direcció als ves-

tuaris de l’agència.

–Si no resolc el cas, la D m’acomiadarà... I m’haig 

d’infiltrar a la reserva com a veterinari. Quin desastre, 

si per a mi els animals són un misteri! –murmurava, tot 

capficat.

La Sam flotava al seu costat. No hi havia ningú més, 

però s’havia fet invisible per si de cas. A l’A.E.I.O.U., 

només el Gener i la D coneixien la seva existència.

–Ja veuràs com tot anirà bé –va dir per animar el 

Gener.

–Em descobriran en menys de dos minuts!

L’agent secret estava molt preocupat, però la Sam 

estava contentíssima perquè havien d’investigar un nou 

cas. Sense que el Gener se n’adonés, va fer unes quantes 
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tombarelles a l’aire, però de seguida va tornar al seu 

costat.

–Què és una reserva natural per a linxs? –va pregun-

tar per intentar fer-lo pensar en una altra cosa.

–Les reserves naturals són espais que es protegeixen 

perquè els animals i les plantes de la zona hi visquin 

sense que cap persona els pugui fer mal, encara que 

sigui sense voler –va explicar el Gener com si fos un 

professor–. El linx ibèric és una espècie en perill d’extinció. 

Només en queden uns tres-cents, així que s’han creat 

reserves on poden viure protegits.

–I per què algú voldria segrestar uns cadells de linx 

ibèric?

–La meva sospita és que els volen vendre a un 

col·leccionista d’animals per un munt de diners.

–Hi ha gent que es dedica a col·leccionar animals?! 

–va cridar la Sam, escandalitzada.

–Sí, a algunes persones els agrada fer-ho, sobretot si 

són estranys o estan en perill d’extinció. Tenir a casa 

animals en perill d’extinció està prohibit, però ho fan 

igualment.

–Però per què?! –va tornar a cridar la Sam, que no 

aconseguia entendre-ho.

–Suposo que perquè els agrada, o perquè se senten 
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especials... Vés a saber –va dir el Gener, i va entrar al 

vestuari a posar-se l’uniforme de veterinari de la re - 

serva.

«No entenc els fantasmes, però de vegades les perso-

nes són igual d’estranyes», va pensar la fantasma.

Mentre esperava el Gener, la Sam no podia deixar 

de donar voltes a un pensament. Quan l’agent per fi va 

sortir del vestuari, a la Sam li va faltar temps per dir:

–No entenc una cosa. Si el segrestador dels cadells 

és un dels veterinaris i els vol vendre per molts diners, 

per què ha tornat a treballar a la reserva?

El Gener va reflexionar.

–Potser no li paguen tants diners. O potser no vol 

deixar la feina, només treure’s un sobresou... –va dir, poc 

convençut.

–Sembla molt arriscat –va observar la Sam.

–Tens raó. Hi ha alguna cosa que no encaixa.
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Quin ésser podria ser el millor 
agent secret del món? Quin és-
ser no fa soroll quan camina, 
pot mirar sense ser vist i arri-
bar als llocs més inesperats? 
Us presentem la Samanta F., 
algú molt i molt especial! 

El Gener i la Sam han de desco-
brir qui ha segrestat dues cries 
de linx ibèric, una espècie en pe-
rill d’extinció. Per això, el Gener 
s’infiltra com a veterinari a la Re-
serva Natural del Linx, i de segui-
da sospita que els segrestadors 
són dos dels veterinaris que hi 
treballen. Però la Sam no ho veu 
clar, i comença a investigar per la 
seva banda... Qui dels dos deu 
tenir raó? Trobaran els cadells?
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