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UN ALT RESCAT ENSEQUOIAT

—Hola, hola, hola i molt bon dia a tothom! Sóc Lluç Ventura! Avui, especialment, tinc els meus amics Raperos molt emocionats, perquè ahir vam
visitar una zona molt llunyana. Es tracta de l’illa més amagada de totes i sol
ser força complicat arribar fins allà. Us deixaré l’informe del cas viscut a Gel
de Lava Empantanat al noticiari d’Animalem, Coses d’Animals. Salut a
tothom!
El cas d’en Fèlix, l’archeopterix
De bon matí ens va arribar una carta a través del Plesiosaure, en
Nessi, un dels dinosaures marins més grans i amb un coll més llarg que el
d’una girafa! Ell ens va estar buscant per tot arreu, però en aquell moment
estàvem de servei. Quan per fi ens va trobar, en Nessi, ens va donar la
carta. Ens havia escrit la nostra amiga Roca, el pelicà, per tant, vam sortir a
la superfície per trobar-la. Mentre la buscàvem, vam llegir la carta. En el
sobre hi posava el nostre nom, a la part de davant, i al darrere signaven
l’Orestes, l’ornitholestes i l’Horacius, el composognathus. La carta deia així:
Amics Lluç Ventura i Raperos Abissals,
L’Horacius, un dinosaure composognathus, era el menut de la colla dels
Gel de lava. Els seus amics de joc eren en Fèlix, un archaeopteryx, i l’Orestes ornitholestes. En Fèlix, l’Horacius i l’Orestes eren petits tots tres i per
això solien anar a buscar aventures plegats. No calia que aixequessin
massa el cap per poder parlar entre ells, com els passava amb les altres
espècies.
Es passejaven per l’illa amunt i avall i s’inventaven jocs ben originals.
Vet aquí una tarda que se’ls va acudir anar a jugar a fet i amagar.
L’Horacius era el més petitó i el que més bé es podia amagar. En Fèlix
volava amunt, amunt! Quan l’Orestes era qui cercava, el joc es complicava!
Va ser en un d’aquests moments, quan l’ornitholestes parava, que van
perdre en Fèlix. Quan ja feia massa estona que no el trobaven van adonarse que alguna cosa li havia passat.
De sobte, en Ramon, el pteranodon, va sentir que algú cridava des de
dalt d’un arbre. Era en Fèlix que s’havia quedat enganxat a dues bandes: el
cap en un rusc d’abelles carregat de mel i les ales al tronc de l’arbre
enganxades amb la resina. Estava bloquejat i no hi havia manera animal de
desenganxar-lo. En Ramon va planejar cap a terra i en veure en l’Horacius i
l’Horestes els va explicar què li passava al seu amic Fèlix.
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Van anar a veure en Patagoni, l’argentinosaure, que de ben segur els
podria ajudar. Li van explicar que no hi havia manera de treure’l d’allà de tan
enganxat com estava. Si estirava fort es podia quedar sense ala i no
s’atrevia. Per això us volem demanar ajuda, hem de rescatar el nostre amic.
La cosa és molt urgent! Us necessitem Lluç Ventura i Raperos!!
Horacius i Orestes, dinosaures del Gel de Lava Empantanat.
Ens vam posar a pensar. Teníem dos temes a solucionar: com desenganxar la resina i la mel. La primera idea va ser preguntar a l’ós, perquè
s’alimenta de mel. Vam cridar a en Gros, l’ós bru, i el vam enviar cap allà.
A Santa Convivència d’Animalem quan un ésser viu era molt gros i
pesat i era complicat de portar-lo amb transport, les aus muntaven uns ponts
de fulles de palmeres, closques de cocos i troncs. D’aquesta manera, es
podien traslladar d’un lloc a l’altre aquells éssers vius més grossos i
pesants, creuant aquells camins adaptats per les aus.
Quan l’ós va arribar allà, va ser incapaç de pujar tan amunt. En
Patagoni va intentar ajudar-lo, però no tenia prou base ni alçada de cos
perquè l’ós bru arribés fins allà dalt. En Gros va intentar enfilar-se pel coll de
l’argentinosaure, però... pesava tant que el coll queia cap a terra i el
dinosaure no tenia força per aguantar-lo. No podia arribar-hi de cap de les
maneres. Amb el cap baix, en Gros, l’ós bru, va tornar a nosaltres amb la
mala notícia que no havia sigut capaç de solucionar el problema.
El pla B entrava en acció. Un dels Raperos, en Rep, va tramar-lo per si
l’ós bru no tenia èxit en el rescat. Vam fer un crit d’urgència a totes les
formigues d’Animalem, grans devoradores de sucre i mel. El Plesiosaure
Exprés transport en un Tres i no Res les va anar recollint illa per illa –n’hi ha
més de 12.000 espècies!– i les va fer pujar sobre del cap d’en Patagoni.
Elles sí que accediren allà, però feien pessigolletes al cap de l’argentinosaure. Aquest gran dinosaure va començar a riure i a moure el cap i... va ser
completament impossible que les formiguetes poguessin acabar la seva
feina. Una altra opció desestimada...
En Rop, que quan se li encén la seva llumeta vol dir que se’n pesca
una de bona, va demanar la paraula:
—Bombeta il·luminada, amic Rop. Això vol dir que tens la solució.
Endavant! —vaig animar-lo.
—Amics, recordo un vespre que estàvem fent la ruta imaginària per
vigilar que tothom es trobés bé. Vet aquí que hi havia reunió a Cel Poblat
d’Ales, i aquella colla d’aus parlaven d’un nou company, en Biel, l’ocell
menja mel —va explicar-nos.
—Ostres! Roca, amiga pelicà, el pots anar a buscar? —li vàrem demanar.
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—És clar que sí! De seguida!!! —va respondre’ns.
Quan va arribar, li vam relatar el nostre problema i d’una revolada es
va dirigir cap allà. Allò va funcionar!!! El caperronet d’en Fèlix va
desenganxar-se d’aquell rusc d’abelles gràcies a en Biel.
Encara ens quedava un tema a resoldre. L’ala estava enganxada a la
resina d’aquella altíssima sequoia de més de 110 metres. Afortunadament,
el petit dinosaure volador estava a uns 35 metres, sinó ni amb en Patagoni,
ni res! De sobte, mentre mirava un punt fix per concentrar-me en una
solució, em trobo al meu davant en Monillet, un ximpanzé, endrapant resina
amb deliri! Ja ho teníem!!! Vam enviar-lo corrents cap allà. El Pterosaure
Express, transport en un tres i no res va ocupar-se de transportar-lo i de
portar-lo dalt del tronc per no perdre temps. Aquella petita ala corria perill.
El nostre amic primat va fer bona digestió amb la resina d’aquella sequoia
que tenia tants i tants anys de curació. Mare meva, quin tiberi més deliciós.
Gràcies a l’ajut d’en Biel i en Monillet en Fèlix va ser lliure. Els tres menuts
dinosaures van aprendre una gran lliçó: calia anar en compte a l’hora de
buscar els amagatotis quan juguessin a fet i amagar! Entre tots havíem
resolt aquella complicadíssima situació. Vam portar en Fèlix a visitar el
nostre metge veterinari, l’orangutan Sultan, que sempre feia miracles i
reconstruïa tot el que necessitava un cop de la seva mà. El va trobar fantàstic
i de seguida el va deixar tornar a la seva illa Gel de Lava Empantanat.

La colla s’acomiada amb una forta aleta i un cop de cua a la romana!

51

PROPOSTA DIDÀCTICA

Una línia del temps virtual
Abans que existissin els elefants, hi havia els mamuts, però entre els
mamuts i els elefants, hi va haver els mastodonts.
Podries fer una línia del temps de l’animal que escullis? Investiga
l’evolució d’algun dinosaure i crea’n la seva línia del temps digital. A la
xarxa hi ha molts programes que t’ho permeten fer... Només cal explorar el
món virtual!
Un cop l’hagis creada, enregistra l’arxiu com una imatge i presenta-ho
a classe als teus mestres i companys!
Taller d’escriptura creativa
Imagina’t que ets l’animal que has escollit. Pensa que has viscut
l’evolució que ha patit aquest ésser viu i en els diferents éssers en què s’ha
anat transformant. Explica com portes el pas del temps i quins canvis et
trobes a les noves eres que vas vivint. Comenta què menges, qui són els
teus companys d’hàbitat... Imaginació al poder!
Dinosaur craft
You have to create a dinosaur. You can decide what animal and the
materials you’ll use to get it. When you finish, you have to create an index
card explaining the feeding of the creature and its evolution. As an exemple,
a diplodocus became a giraffe…
You will expose your dinosaur to your classmates, but you will not tell
them its descendent. You have to create a riddle about the descendent, so
that they can predict its name.
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