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LES NORMES
D'AQUEST LLIBRE
LA PRIMERA: NO LLEGIR-LO
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E

nhorabona! Ja has entès com
funciona aquest llibre: no
t’has de creure res. De fet, aquest
llibre és un manual per convertir-te
en un AGENT SECRET, un AGENT
SECRET de debò, i com que l’estàs
llegint, i ja has desobeït una ordre,
ja no pots tornar enrere: ja has
començat la formació. Tot el que
aprendràs no ho podràs compartir
amb ningú. Les úniques persones
que poden saber alguna cosa
d’aquest llibre són l’ESPIA i els

altres AGENTS AMICS, dels quals
et parlarem més endavant. Aquest
llibre serà el teu aliat més valuós,
serà el lloc, l’únic lloc, on escriuràs
els èxits de les teves missions, els
teus triomfs i els teus fracassos.
No pot caure a les mans de ningú
i, encara més important, ningú pot
saber que existeix. A més, per mantenir-lo allunyat d’ulls indiscrets,
hauràs de buscar un bon lloc on
amagar-lo.
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UNS QUANTS BONS
AMAGATALLS
Aquí en tens alguns exemples:

3) sota l’últim calaix d’un moble;

1) sota una rajola del terra;

4) treus el farciment d’un peluix,
el fiques a dins i tornes a cosir
el peluix amb molt de compte.
2) enganxat amb cinta adhesiva
sota una cadira;
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I UNS QUANTS EXEMPLES
DE MALS AMAGATALLS:
1) entre els llençols (els grans
normalment tornen a fer el llit
encara que tu ja l’hagis fet);

6) a la sorra del gat (si no tens
gat, se n’adonaran de seguida.
I, si en tens, serà molt difícil recuperar el llibre).

2) enmig dels llibres o els DVD
de la prestatgeria (el poden veure!);
3) sota la catifa (i si hi ensopeguen?);
Ja l’has amagat? Molt bé. I ara?
QUAN PUC COMENÇAR?

4) a la motxilla de l’escola (no
sabràs mai qui hi ha ficat les
mans);
5) al cotxe de l’avi (encara que
l’avi sigui el teu amic, pot decidir
portar el cotxe a rentar i algú
podria trobar el manual);

Ara. El gran secret per convertir-se
en un bon AGENT SECRET és
ESTAR PREPARAT. Per «estar preparat» necessites recollir el màxim
d’informació possible sobre el que
fan els GRANS. Saps de qui parlem:
dels ADULTS. Però atenció! No
parlis d’ells en veu alta! Tenen ulls
i orelles pertot arreu...!
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QUI SÓN ELS GRANS?
No ho sabem exactament, però
estem segurs que ja saps de qui
et parlem. Estan al voltant teu, a
la mateixa casa, i et diuen sempre
què has de fer, per què i quan ho
has de fer. No cal que siguin dolents. Al contrari: molts d’ells són
amables, atents, bons. Però tenen
una cosa en comú: gairebé no
s’entén res del que diuen i del que
fan. Si intentes demanar-los explicacions, no et responen mai de
manera clara. O et diuen: «Ep!
Això no! No ho toquis! Ja ho faig
jo!», per mantenir-te allunyat dels
seus secrets.
QUINA ÉS LA MEVA MISSIÓ?
Descobrir tot, però tot, tot, el que
fan els GRANS. Serà una aventura molt llarga, plena de perills,
i només si tens molta sort, no et
faràs mal. Per tant, has d’armar-te
de valor, paciència i perseverança,
i no creguis que tot és perillós.

És a dir, ho pot ser, però tu ets
capaç d’enfrontar-te al perill, sense por.
SI SOC UN AGENT
SECRET, PER A QUI
TREBALLO?
Per a la teva SEU INDEPENDENT,
fundada per tu a la teva habitació,
o on t'agradi més (a les golfes?
Sota el llit? A la cabanya que t’has
construït dalt de l’arbre?). T’advertim, però: tot i que serà molt divertit, això que estàs fent no és
un joc. De fet, l’única manera que
tens d’enfrontar-te als GRANS és
descobrir els seus propis secrets.
Hauràs d’infiltrar-te enmig d’ells,
copiar-los i aconseguir tanta informació com puguis. Els hauràs
d’imitar, assemblar-t'hi, sense que
sospitin el motiu pel qual ho fas.
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QUÈ FAIG SI EM
DESCOBREIXEN?
Nega-ho tot. Amb un bon somriure. Digues que aquest llibre no és
teu, sinó del Nil. Si no coneixes
cap Nil, fes servir un altre nom.
O fes dubtar a qui t’hagi descobert
que és ell el que no se’n recorda
de qui és el Nil. Després digues
que has de fer els deures. Normalment s’ho empassen.
I SI M’AVORREIXO, O NO
ME’N SURTO?
No passa res: no estàs obligat a
fer totes les missions que et proposem. Tot i que l’avorriment for-

ma part de la vida d’un AGENT
SECRET. Si et rendeixes perquè
no ho aconsegueixes, en canvi,
t’aconsellem que t’ho repensis, i
que ho tornis a provar. En qualsevol cas, quan decideixis que la
teva carrera d’AGENT SECRET s’ha
acabat, ves al final del llibre per
descobrir quin tipus d’agent ets.
HI HA ALTRES CAPÍTOLS
COM AQUEST?
No, tranquil. Aquest és l’últim. Si
has arribat fins aquí, vol dir que
estàs realment preparat per començar.
Som-hi!, estem orgullosos de tu.
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La teva identitat real

L

a primera cosa que has de fer
és escriure aquí la teva informació personal. Qui ets, com et
dius, on vius i tota la resta. Ho
saps? O hi ha alguna cosa que no
sàpigues? Si no, dissimuladament,

ves a algun dels ADULTS de casa
i busca el millor moment per preguntar-li el que no saps. No DIGUIS
MAI què estàs fent realment. Quan
tinguis tota la informació, escriu-la
aquí:

LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL
(l’has de saber realment; si no, no arribaràs
gaire lluny com a agent secret)
EL MEU NOM: ����������������������������������������������������������������������������������������
EL MEU COGNOM: �����������������������������������������������������������������������������
L’ADREÇA DE CASA: ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ON HE NASCUT: ����������������������������������������������������������������������������������
QUAN VAIG NÉIXER?��������������������������������������������������������������������������
A QUINA HORA?������������������������������������������������������������������������������������
LA MEVA MARE ES DIU: �����������������������������������������������������������������
EL MEU PARE ES DIU: ����������������������������������������������������������������������
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EL MEU PAÍS ÉS: ..................................................................................
I ES TROBA AL CONTINENT: �������������������������������������������������������
EL MEU GRUP SANGUINI ÉS: �����������������������������������������������������
I AQUESTES SÓN LES MEVES AL·LÈRGIES: ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EL MEU METGE ES DIU: �����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TINC DOCUMENT D’IDENTITAT I TÉ EL NÚMERO:
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EN CAS D’EMERGÈNCIA, TRUQUEU A AQUESTA
PERSONA: �������������������������������������������������������������������������������������������������
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La teva identitat secreta

A

ra pots obrir el sobre que hi
ha al principi del llibre i treure
la targeta amb la teva identitat secreta. Cada AGENT SECRET té una
identitat secreta (o dues, o tres, o
quatre; si en vols tenir més, fes-ne
una fotocòpia). Per emplenar aquesta targeta, t’ajudem nosaltres.
1) Nom secret de l’agent:
aquest és el moment de triar el
teu nom secret. Alfa? Cangur?
Guineu? Busca un nom veloç i
simpàtic, que sigui fàcil de recordar
i d’escriure. Però que també faci
una mica de por.

una. Si et serveix d’inspiració, busca les banderes d’altres estats del
món, i després dibuixa la teva.
4) El teu lema: tria i inventa
una frase que t’inspiri i que et
defineixi. «No em rendeixo mai»?
«Visca la pizza»? «Ves-hi tu»? En
els moments difícils, serà el teu
crit de guerra.
5) Himne nacional: això és
fàcil; pot ser qualsevol fragment
musical que t’agradi!

2) Seu del Servei Secret: on
tens la seu del teu servei secret?
A la teva habitació? A la cabanya
de l’arbre? A les golfes? A la gelateria?
3) La teva bandera: cada seu
té una bandera, has d’escollir-ne
13
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L’interior de la targeta, com pots
veure, està dividit en seccions.
Són les teves noves habilitats
d’AGENT SECRET. Cada vegada
que aconsegueixis fer una missió,
obtindràs punts en alguna de
les habilitats. Són els que hauràs
de ratllar a la targeta. Quan arribis a 10, obtindràs la teva primera MEDALLA. Amb 20 punts,
assoliràs la segona. Només quan

aconsegueixis 30 punts obtindràs la MEDALLA GRAN, que
t'identifica com un bon MESTRE.
Com et sents ara? Pots descriure-ho a les línies que queden
lliures a la targeta.
Quan hagis acabat de dur a
terme les missions, al final del
llibre descobriràs quin tipus
d’AGENT SECRET ets!
Aquí tens les habilitats:

CONEIXEMENTS TÈCNICS: guanyaràs
punts aprenent a utilitzar, construir i destruir
coses amb les mans, fins i tot diversos tipus
d’aparells tecnològics.
SUPERVIVÈNCIA EN AMBIENT HOSTIL:
aconseguiràs punts afrontant missions que
preveuen tant accions de supervivència en ambients hostils (el sopar de Nadal amb la família,
un bosc) com de vigilància de tu mateix.
SUPERVIVÈNCIA A CASA: obtindràs punts
aprenent a conèixer casa teva i les seves característiques, aprendràs a cuinar i a fer coses
per als altres.
14
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RESISTÈNCIA, PERSEVERANÇA, NO
RENDIR-SE MAI: són les qualitats més indispensables que ha de tenir un AGENT SECRET.
Guanyaràs punts en les missions en les quals
hauràs hagut de mantenir-te ferm.
OCUPAR-SE DE LES PERSONES: gua
nyaràs punts afrontant missions en les quals
t’hagis de cuidar de tu o dels altres, pensant
en el teu propi benefici i en el dels altres.
RELACIONAR-SE AMB ELS ALTRES:
obtindràs punts quan afrontis missions que
et portaran a conèixer gent i a ser més proper
a les altres persones.

CREAR I DIVERTIR-SE: guanyaràs punts
per les missions en les quals hauràs de crear
i divertir-te de manera útil, imprevisible i constructiva.
CAPACITAT PER ENFRONTAR-SE AL
PERILL: guanyaràs punts enfrontant-te a
missions perilloses sense fer-te gaire mal.
O fent-te mal i curant-te com cal.
15
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Els col . laboradors

P

er superar les missions, no
ho pots fer tot sol. Necessitaràs ajuda. Hauràs d’identificar,
entre totes les persones adultes
que viuen al teu voltant, un ESPIA,
algú que creguis que sap fer el
«doble joc», o que estigui en el
món dels GRANS però que vulgui
ajudar-te en les teves missions,
sobretot en aquelles que necessitis la presència d’un ESPIA. Un
bon ESPIA és aquell que està disposat a ensenyar-te les coses que
no saps, a revelar-te algun dels
secrets dels GRANS i a protegir la
teva identitat secreta. Ha de ser
una persona de confiança, que
sàpiga ajudar-te quan ho necessitis i que tingui la boca tancada en
tots els altres casos. Pensa bé qui
pot ser el teu ESPIA, i després,
quan hagis pres la decisió, parla-li
d’aquest llibre i de les teves missions. Si no vol ser el teu ESPIA,
li has de fer prometre que no dirà

res a ningú del que li has explicat.
També li has de dir que només era
una broma. Si, en canvi, accepta,
t’hauràs de posar d’acord amb ell
per veure quin codi secret establiu
entre vosaltres: cada vegada que
el feu servir, l’ESPIA entendrà que
estàs duent a terme una missió i
que necessites la seva ajuda. El
codi secret pot ser:
Un triple esternut.
El títol d’una pel·lícula: «M’agradaria molt veure (títol de qualsevol pel·lícula)».
Una frase sense cap ni peus.
Qualsevol cosa que us vingui
al cap.

•
•
•
•

Escriu aquí quin és el vostre codi
secret:
_________________________
_______________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Després, per aconseguir algunes de
les missions més difícils, és molt
important col·laborar amb altres
agents com tu, és a dir, AGENTS
AMICS. Hi ha dues maneres de
trobar AGENTS AMICS:
1) Parlar amb el teu millor amic i
ensenyar-li aquest llibre: si ell també vol convertir-se en un AGENT
SECRET serà perfecte! Retalla de
les últimes pàgines del llibre una
de les sis targetes especials
d’AGENT SECRET, dona-l'hi i empleneu-la, després d’haver decidit
junts el seu nom secret.

2) Veuràs que darrere de cada targeta especial hi ha una imatge que
recorda aquest llibre, però que no
revela la teva identitat d’AGENT
SECRET (excepte als altres
AGENTS SECRETS!). Posa-la, discretament, a la taula de l’escola. Si
a la classe hi ha algun altre AGENT
es posarà en contacte amb tu. De
la mateixa manera, si veus un distintiu a la taula d’un company o
companya de classe i vols ajudar-lo,
presenta-t'hi!

17
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Material indispensable

U

n bon AGENT SECRET necessita portar sempre un
seguit de coses:

Rellotge
Indispensable per posar-se d’acord
i arribar puntual a les cites, per
apuntar quan un dels GRANS fa
alguna cosa cada dia, quan està
previst que tornin a casa i quan
t’has de desplaçar d’un lloc a un
altre. Són molt útils els que tenen
cronòmetre.

Gravadora
Si vols enregistrar alguna cosa del

teu voltant, per tenir-la guardada
no només en la memòria, t’anirà
molt bé tenir una gravadora. N’hi
ha de molt petites, que fan servir
targetes de memòria com les de
les càmeres de fotos. Quan la targeta està plena, et pots descarregar
el que has enregistrat a l’ordinador.
Grava veus, sons, pensaments
dels altres. Veuràs que sorprenent
és, quan ho tornis a escoltar tot!

Ordinador
Saber utilitzar l’ordinador és indispensable per convertir-te en un
bon AGENT SECRET. No cal que
sigui el teu ordinador, però l’has
de poder fer servir de tant en tant.
I sense que ningú miri què estàs
fent! (A part de l’ESPIA, evidentment.)
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Càmera de fotos
Necessitaràs una càmera de fotos
petita, que es pugui guardar fàcilment a la butxaca i que, sobretot,
no faci un gran CLIC cada vegada
que es dispara!

Fulls i bolígraf
Són els verdaders aliats d’un bon
AGENT SECRET. Busca llibretes
petites i rígides, que es puguin
guardar a la butxaca. Si ets molt
exigent, has de saber que n’hi ha
unes que s’anomenen Rite in the
Rain, que permeten escriure sota
la pluja, sense que la tinta s’escampi!

Calculadora
En moltes de les missions cal fer
càlculs. Poden semblar fàcils, però
et recomanem que portis una calculadora. Busca’n una que es recarregui amb la llum solar, així no
hauràs de comprar piles, i a més
contaminaràs menys!

Diners
Doncs sí. Un dels secrets més
grans del món ADULT són els
diners. Per això tu també n’hauràs
de tenir uns quants. No cal que
en portis gaires, al principi ja faràs
amb unes quantes monedes. Però
intenta aconseguir, potser amb
l’ajuda de l’ESPIA, una petita paga
setmanal, encara que sigui simbòlica, per poder afrontar petites
19
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despeses o comprar tiquets quan
ho necessitis.
I SI TENS UN COSÍ RIC...
De vegades els agents tenen un
cosí ric, d’aquells que compren
totes les coses que acaben de
sortir i els jocs més guais. Si tens
aquesta sort, demana-li que es
compri (per després fer-ho servir
tu en les teves missions):

Un dron
Els drons són aparells voladors
teledirigits que tenen unes petites càmeres molt útils per espiar
els vostres pitjors enemics. N’hi
ha de molts tipus i diversos
preus, i són bastant fàcils de fer
servir. Però atenció: quan són

detectats (fan un soroll molt
molest) acostumen a ser requisats sense miraments. I recuperar-los pot ser molt i molt difícil!

Un telèfon mòbil
Els bons AGENTS SECRETS tenen molta por dels telèfons mòbils perquè és molt fàcil descobrir-te amb un mòbil. Són molt
útils, cal admetre-ho, però els
GRANS els fan servir per controlar-te, per saber on ets i què fas.
En cas de problemes, recorda sempre la idea que va tenir l’Agent
Fugaç: ell i els seus amics es trobaven cada tarda a la biblioteca
per fer els deures junts. Per torns,
donaven tots els mòbils a un
d’ells, que aquell dia es quedava a
la biblioteca, i la resta sortia a fer
missions!
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Els perills

C

om ja t’hem comentat, la
vida d’un AGENT SECRET
és plena de perills. Per prevenir-te,
les missions estan marcades amb

un senyal que indica els possibles
perills que et pots trobar. Aquí
tens el significat de cadascun
d’ells:

CONFUSIÓ

FRUSTRACIÓ

RIDÍCUL

OCASIONAR
DANYS

CICATRIU
I FERIDES

FÀSTIC

AVORRIMENT

FER MAL
A ALTRES
PERSONES
21
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CANSAMENT
CÒSMIC

SOBREEXCITACIÓ

PERDRE
DINERS

CAURE O
FER CAURE

PERDRE
TEMPS

EMBRUTAR-SE

PERDRE'S

EMPRENYADOR

CREMADES

PODRIT

PARES
ENFADATS

INSECTES
FASTIGOSOS
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OCELLS
PERILLOSOS

INUNDACIÓ

ENLLUERNAMENT

ENRAMPAMENT
MORTAL

DEPENDÈNCIA

DESHIDRATACIÓ

MORIR DE
GANA

ENVERINAMENT

COR TRENCAT

LLANCAMENT
'
DE TOMÀQUETS

PROBLEMES
AMB LA
POLICIA

MONSTRES
NOCTURNS
23
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ANIMALS
SALVATGES

MOLESTAR
ELS ALTRES

EXPLOSIÓ

PENEDIMENT
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