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El misteri dels llobarros
Anna Cabeza D

esprés de resoldre amb èxit el seu primer cas, 
el de la tifa de gos abandonada, l’agència 
d’investigació de les germanes Crostó ja és una 
realitat. L’endemà de la inauguració la Carme, 
la Rosalia i l’Ascensió reben la visita d’en Borja 
Pijirilis, el director del mercat del barri. El pobre 

està desesperat perquè, des de fa uns quants dies, a les parades 
s’armen uns sidrals descomunals perquè els números de torn hi 
surten repetits. Les Crostó accepten el cas, i de seguida sospiten 
que sota aquest misteri aparentment senzill i inofensiu se n’amaga 
un altre de més complex i perillós.



Editorial Bambú
és un segell d’Editorial Casals, SA

© 2017, Anna Cabeza, pel text
© 2017, Toni Batllori, per totes les il·lustracions
© 2017, Editorial Casals, SA, per aquesta edició
Casp, 79 – 08013 Barcelona
Tel.: 902 107 007
editorialbambu.com
bambulector.com

Disseny de la col·lecció: Estudi Miquel Puig

Primera edició: febrer de 2017
ISBN: 978-84-8343-501-4
Dipòsit legal: B-1250-2017
Printed in Spain
Imprès a Anzos, SL
Fuenlabrada (Madrid)

Qualsevol forma de reproducció, distribució, 
comunicació pública o transformació d’aquesta 
obra només pot ser realitzada amb l’autoritza-
ció dels seus titulars, llevat d’excepció prevista 
per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Es-
pañol de Derechos Reprográficos, www.cedro.
org) si necessiteu fotocopiar o escanejar frag-
ments d’aquesta obra (www.conlicencia.com;  
91 702 19 70 / 93 272 04 45).



7

Germanes Crostó,  
agència d’investigació

Hi havia una vegada tres àvies que eren ger-
manes i que es passaven moltes hores mirant serials 
a la televisió. De vegades s’enfrontaven amb missi-
ons molt perilloses, com ara intentar colar-se a la cua 
de la carnisseria, guanyar una partida de dòmino al 
casal d’avis o bé fer-se sentir enmig d’una conversa 
amb un grup d’amigues.

Però jo les vaig apartar de tot allò… Vull dir que vaig 
aconseguir que s’aixequessin del sofà, que deixessin 
de xerrar una estona i ara, totes tres resolen misteris 
molt importants gràcies a Germanes Crostó, Agèn-
cia d’Investigació. Jo les ajudo en tot el que puc: el 
meu nom és Marcel i tinc nou anys.

I elles? Voleu saber com es diuen?
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Les germanes Crostó

Carme Crostó
Té setanta-sis anys (però sempre se’n treu un i diu 
que en té setanta-cinc; ella és com és!). Tot i això, no 
aconsegueix enganyar ningú perquè és bessona de la 
Rosalia i tothom en sap l’edat. Li agrada fer manua- 
litats: teixeix cobrellits quilomètrics i unes bufan-
des que poden tapar els colls de sis persones alhora. 
Quan rondina les tapes de les olles de la cuina es 
posen a tremolar. És rossa tenyida, baixeta, i moltes 
vegades fica el nas en els problemes dels altres.

Sempre cuina quantitats increïbles de menjar i 
quan diu «anem a picar alguna coseta», ja et pots 
preparar per a un àpat bestial. 

Les germanes Crostó
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Rosalia Crostó
Cal que us en digui l’edat si ja sabeu que és bessona 
de la Carme? Vinga, sí! Us la dic: té setanta-sis anys 
i és molt i molt coqueta. 

Quan li sobren uns quants minuts, et fa una ca-
misa o uns pantalons perquè li agrada molt cosir. 
Xerra molt i li encanta explicar coses de la seva fa-
mília o bé ensenyar les fotos del seu viatge a la platja 
de... Ui! Ara no me’n recordo! Quan va al gimnàs, 
balla les cançons més modernes, encara que sigui la 
més gran de la classe. Però després tot són queixes: 
que si els ossos, que si el lumbago, que si el dit gros 
del peu...
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Ascensió Crostó
No es recorda mai de quants anys té (confidenci-
alment: en té setanta-quatre). Com podeu veure, és 
molt despistada. És bastant sorda i, per tant, posa la 
televisió A TOT VOLUM. 

No és alta ni baixa, és..., de mida mitjana. Quan va 
a la perruqueria han d’amagar els pots de laca perquè 
vol que n’hi posin litres i litres. Juga a cartes i al dò-
mino i sempre es queixa que té algun mal...

Plora molt quan veu el seu serial preferit a la tele-
visió i s’enrotlla explicant aventures de tots els seus 
parents.
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I també us explico coses sobre mi, que sóc un per-
sonatge important d’aquesta història:

Marcel
Sóc el nét de l’Ascensió. Sempre les acompanyo a tot 
arreu i les vigilo per si de cas. Porto ulleres, tinc els 
cabells castanys, els ulls blaus i sóc bastant alt.

D’ençà que la meva mare va morir, visc amb el meu 
pare, amb la meva àvia Ascensió i amb les besties; és a 
dir, les tietes àvies Carme i Rosalia. El meu pare és mú-
sic i com que sempre va molt enfeinat, no hi és gaire. 
Sempre està d’actuació per aquí o per allí.

Tinc nou anys (sí, ja sé que ho he dit abans), sóc sim-
pàtic i intel·ligent (sí, de debò! Si no me les dic jo, aques-
tes coses, qui ho farà?) i sempre col·laboro amb la meva 
iaia i les altres. Us explicaré les històries i al·lucinareu! 
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I com pot ser que tres àvies inofensives s’hagin 
convertit en detectives privades?

Van menjar alguna cosa que se’ls va posar mala-
ment i es van transformar? 

Es van adonar que amb la pensió de jubilació que 
cobren no els arriba ni per comprar un cacauet ranci?

Algú els va regalar el lot complet de pel·lícules de 
James Bond i se les van estar mirant fins que l’apa-
rell de DVD treia fum?

Noooooo!!! Res d’això! Ho descobrireu de seguida!

Ah, i abans que me n’oblidi! Aquestes «inofensives» 
àvies detectives tenen unes «armes secretes» que 
són ABSOLUTAMENT NECESSÀRIES per resoldre 
els casos. Voleu saber quines són?
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Les «ARMES SECRETES» (o no tan secretes, perquè 
tot seguit us les explicaré)
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Les armes de la Carme Crostó 

El bastó. Diríeu que és un bastó com molts altres i 
que ajuda la Carme a anar més segura pel carrer. Pe-
rò si ets un dolent amb ganes de brega, prepara’t a 
prendre..., xarop de bastó! (Nota: xarop de bastó és 
una expressió antiga que vol dir ‘rebràs de valent’.)

La paella. La Carme és previsora i li agrada dur una 
paella a la bossa per si ha de fer un ou ferrat o ha 
de fregir una salsitxa allà on sigui. Mai se sap quan 
pots tenir gana! I mai se sap quan hauràs de donar 
un bon cop de paella a algun delinqüent pocapena...

Les agulles de fer mitja. Per teixir jerseis de llana o 
per obrir portes, per imitar una arma ninja, per fer 
lluites d’espases... Guardeu-vos de les agulles de la 
Carme!

Les plantofes velles. Semblen inofensives, van bé 
quan tens els peus cansats..., però, si la Carme s’en-
fada, us poden passar dues coses: o us desmaieu de 
la pudor que fan o bé per l’impacte quan xoquin 
amb el vostre cap. O tot alhora!
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Les armes de la Rosalia Crostó

El perfum anestèsic. La Rosalia porta un perfum cadu-
cat a la bossa de mà i no es recorda mai de llençar-lo. Hi 
ha sospites fonamentades que el van fabricar fa tres se-
gles. La Rosalia el fa servir com a bomba de fum anes-
tèsica per estabornir els delinqüents.

La càmera fotogràfica digital. Una càmera amb una 
targeta de memòria per a 900 fotografies a les mans 
de la Rosalia és un perill. Dóna la tabarra a tothom 
ensenyant fotos de les seves excursions. Impossible 
escapar-se’n! I si ets un dolent que intenta passar des- 
apercebut, ho tens clar: segur que apareixes en algu-
na de les seves instantànies.

El necesser de costura. Les agulles de cosir i les agulles 
de cap no només poden servir per sargir uns panta-
lons... En mans de la Rosalia són una poderosa arma de 
destrucció massiva. Sí! No rigueu! Si us asseieu al sofà 
i s’hi ha deixat una agulla, entendreu el que vull dir!

La coca tòxica. Totes les àvies com cal tenen una 
recepta de cuina predilecta. La de la Rosalia és la de 
la coca de crema. Llàstima que la crema va caducar 
l’any 1989...
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Les armes de l’Ascensió Crostó

Els collarets de bijuteria. Les pedretes dels collarets 
escampades per terra es converteixen en una tram-
pa relliscosa per als malfactors que es fuguen. Pitjor 
que ballar sobre el gel amb els peus descalços!

Abric de pell sintètica. A l’Ascensió li van regalar 
un abric de pell sintètica (perquè ella no vol pas fer 
mal als animals!). Però cal estar alerta: una abraça-
da massa amorosa de l’Ascensió quan porta l’abric 
et pot deixar KO per asfíxia.

Bossa de mà. Hi acumula tantes coses que si us dó-
na un calbot amb la bossa, ho teniu clar: perdeu el 
coneixement.

La dentadura postissa. L’arma perfecta per mosse-
gar a distància.



I ara sí! Comença el segon cas de...
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1. L’Agència Crostó, en marxa!

La inauguració de Germanes Crostó, Agència 
d’Investigació va ser tot un esdeveniment a la ciutat. 
A banda de les informacions aparegudes als diaris i 
a les ràdios, la notícia va sortir a El Sofregit Rosa, el 
programa del cor de la televisió local. Empolainades 
per a l’ocasió, la Carme, la Rosalia i l’Ascensió van 
anar a la tele i es van deixar entrevistar per la cone-
guda periodista Cuca Karademona. Bé, «es van dei-
xar entrevistar» no seria l’expressió més correcta per 
definir el que va passar. Millor us en deixo un tast:

Cuca: Benvinguts a una nova edició d’El Sofregit Rosa, 
el programa que us explica les intimitats de qualsevol 
persona sospitosa de ser famosa. Un programa que, si 
no disposa d’informació autèntica, se la inventa i s’ha 
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acabat el bròquil... Avui, amb nosaltres, tres germanes 
que acaben de muntar una agència de detectius, tot i 
que, per edat, potser haurien d’estar fent viatgets amb 
un grup de jubilats. Ha, ha, ha!!! Són l’Ascensió, la Car-
me i la Rosalia Crostó! Un aplaudiment per a elles!

PLAS, PLAS, PLAS, PLAS (soroll d’aplaudiments 
enllaunats).

Cuca: Com és que han decidit emprendre aques-
ta aventura ara que són velletes?

Rosalia: Nena, tu ets la Cuca Karademona? Trobo 
que la cirurgia estètica no te l’han fet gaire bé.

Ascensió: T’han quedat els llavis com dos frank-
furts recautxutats.

Carme: Has dit frankfurts? Jo més aviat veig que 
té la cara com un rap descongelat...

Ascensió: En aquesta tele a quina hora poseu el 
serial?

Rosalia: Nena, el vestit que portes et fa bosses 
per tot arreu!

Carme: Ves per on! Parlant de frankfurts i de rap 
m’han vingut ganes de cuinar!

Cuca: Mmmmm... Anem a publicitat i tornem 
d’aquí a cinc minuts!

Com és obvi, la publicitat va durar molt més de cinc mi-
nuts i, en tornar, l’entrevista televisiva va seguir pel ma-
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teix camí. Pobra Cuca! Es veu que se li van desinflar els 
morros de cop i ha hagut d’agafar la baixa per estrès...

Però, a banda de la fama als mitjans de comunicació, 
les Crostó van voler fer una festa a casa seva i van 
convidar-hi tot el veïnat. Jo vaig exercir de mestre 
de cerimònies, que és una manera fina de dir que 
vaig anar a obrir la porta cada vegada que sonava 
el timbre i vaig fer passar la gent al nostre reduït 
menjador. Va venir tanta colla i estàvem tan estrets 
que, en un moment donat, vaig tenir la sensació que 
el canapè que m’estava menjant era rosegat per la 
dentadura postissa de l’Ascensió...

Les germanes es van posar guapes per rebre els 
seus convidats i convidades. Bé, unes més que d’al-
tres. La Rosalia duia tants collarets, anells i polseres 
que semblava que li hagués caigut al damunt l’apa-
rador d’una tenda de bijuteria. La Carme va prepa-
rar tanta teca que la gent del veïnat que va venir no 
va tornar a ingerir aliments fins una setmana des-
prés. Ah, i l’Ascensió va deixar anar tanta llagrimeta 
d’emoció que la gent es preguntava si teníem goteres.

L’alegria de veïns i veïnes era palpable.
–M’encanta, m’ENCANTA, M’ENCANTAAA-

AAA!!! –va dir la Margarida, deixant sorda mitja 
concurrència.
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–Guina feixta més egstgaogdinàguia! –va dir 
l’Ambrosi, un reconegut dibuixant que viu tres por-
tes més amunt. (Traducció: «Quina festa més ex-
traordinària!», perquè l’home s’estava cruspint uns 
canelons de bolets i li costava empassar-se’ls.)

–Ai, sí! Tot és molt mono, molt guai, molt chic, 
molt cuqui i molt fashion! –va dir la Modesta, la pro-
pietària de la copisteria de la cantonada, que mai fa 
honor al seu nom.

–Mira, m’emportaré aquesta safateta d’entrepans 
de patates fregides, que veig que ningú se’ls menja! 
–va dir en Roc, el reciclador oficial del barri.

Fins i tot l’inspector Lamolla va treure el cap. Des 
del darrer encontre amb les Crostó li havien caigut 
alguns cabells més i se li havia format una mena 
d’illot tan perfecte enmig del cap que només li falta-
va plantar-hi una palmera.

–L’agència ha de ser legal, eh? Tot ben legal! La 
llei està per complir-la! –anava dient, tot i que no li 
va fer cas ningú dels presents.

Encara hi va haver més sorpreses, com la visita 
d’un líder polític de la ciutat que, havent ensumat 
un grup de possibles votants captius, s’hi va acostar 
com abella a la mel.

–Quina gran iniciativa per a la cohesió ciutadana 
dins de l’àmbit de la convivència social en el marc 
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d’una tasca de revitalització que implica el teixit as-
sociatiu en pro d’un objectiu sine qua non i urbi et 
orbi! –va dir en Quim Plasta, líder del PUF (Partit 
Unit Federat).

–Què diu aquest? No s’entén res! Vinga, cap a 
fora, que s’han acabat els canapès! –li va etzibar la 
Carme, que, quan veu un polític a menys de cent 
metres de distància, pateix atacs sobtats d’urticària 
profunda.

En fi, que la festa va ser un exitàs. Jo m’ho vaig 
passar la mar de bé. Ja m’imaginava un futur ple de 
misteris per resoldre, amb tot de gent fent cua al car-
rer per proposar-nos casos superinteressants, amb 
els del New York Times venint-nos a trobar per de-
manar un reportatge en exclusiva... Quan va marxar 
tothom i em vaig poder tornar a encaixar la mandí-
bula al lloc de sempre, vaig somriure, feliç de la vida.

Poc em podia pensar que el primer cas «professio-
nal» no seria tan fàcil... I que a partir d’aquell cas, en 
vindria un altre, encara més complicat... I que la cosa 
s’embolicaria fins a límits estratosfèrics...
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