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  En Jan Pol vol ser detectiu i està  
 convençut que té tot el que li   
cal per convertir-s’hi. Fins i tot té el seu 
primer cas: descobrir qui s’ha menjat el seu 
entrepà de formatge. Segueix totes les 
pistes i les anota al seu bloc. Serà prou 
valent per arribar fins al final i deixar el 
c a s t a n c a t ?
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Marta Jarque «Vaig néixer 
a Barcelona l’hivern del 1962, 
envoltada de neu. 
Sempre m’ha agradat escriure, 
però no va ser fins l’any passat 
que, 
seguint el consell de ma mare, 
vaig decidir ensenyar els meus 
relats a editorials i revistes 
infantils. I ja me n’han publicat 
alguns! Per tant, continuaré 
jugant amb les paraules per 
escriure històries com la que tens 
a les mans i amb la qual desitjo 
que passis una bona estona de 
lectura.»

Daniel Jiménez «Jo també 
vaig néixer a Barcelona un dia 
fred de gener, però de l’any 1971. 
Curiosament, el que m’agrada és 
anar a la platja, a l’estiu.
Encara que tinc moltes altres 
aficions, m’encanta dibuixar. Pinto 
amb colors plans i, gairebé 
sempre, traço les línies rectes, tot i 
que a vegades també les faig 
torçades! 
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En Jan Pol diu que vol ser el millor  

detectiu del món.

Per ser el millor detectiu del món només li cal:

Tenir els ulls ben oberts i fixar-se en tot el 

que l’envolta.



Tenir les orelles ben netes i escoltar amb 

molta atenció qualsevol so del seu entorn.

Saber caminar amb molta prudència i, si 

convé, de puntetes per no fer gens de soroll.

Tenir les mans a punt per tocar coses de to-

ta mena: fredes, calentes, dures, toves, punxe-

gudes, rodones, suaus, enganxoses...

Ser molt valent, no tenir por de gairebé res...

...i portar sempre al damunt un bloc per 

prendre notes i un llapis per escriure i di-

buixar.

Això és tot!






