MARSUPIALEM
—Avui a l’escola d’estiu hem treballat els continents! —va explicar en Dan satisfet—.
—Què és això dels continents? —va demanar-li la seva germana.
—Anem a veure la Boleta Mundis i t’ho ensenyo, Nica —va suggerir-li el seu germà.
—Mira, fixa’t que la Boleta té diferents dibuixos grans. Cadascun
està dividit en petites parts, oi? Per exemple, aquí baix hi ha una gran
illa i unes altres illes petites. Ho veus? —va comentar-li a la Nica.
—Aus-trà-li-a —va llegir la menuda.
—Molt ben llegit! Doncs Austràlia i aquestes altres illes formen
Oceania, un dels continents. En total n’hi ha sis, Nica. Quants en
falten? —va fer en Dan.
—2, 3, 4, 5, 6 —va dir comptant amb els dits—. Doncs, si tinc
cinc dits, en queden 5!
—Súper bé, Nica! —va felicitar-la en Dan—. Ui, la Boleta s’il·lumina!
—Ep, nois! Com m’agradeu! Que bonic és veure com els germans es respecten i s’estimen, i com tu, Dan, ajudes la teva germana
a saber coses. Bravo! Us felicito! —va exclamar la Boleta.
—I què farem, avui? On ens portaràs? Ens hem portat bé. No ens
hem barallat. Hem ajudat a fer les coses de casa... —va dir-li la Nica.
—Què us sembla si anem a Oceania? Allà hi ha animals únics,
que només estan allà! Us sembla bé? —va demanar la Boleta als nens.
—Sí!!!! Allà hi ha els marsupials! —va exclamar emocionat en Dan.
—Què és això? —va preguntar la Nica.
—Són uns animalets amb una bossa a la panxa. Dins de la bossa hi posen els seus bebès —va aclarir-li la Boleta.
—Ja ho entenc! Com els cangurs, oi? —va exemplificar la Nica.
—Sí! Molt bé! Però n’hi ha d’altres —va respondre-li la Boleta.
—El coala, el diable de Tasmània, el ualabi...
—Què??? —va demanar la Nica.
—És com un cangur, germaneta —va explicar-li en Dan.
—Ah... —va fer la Nica.
—Doncs no en parlem més, nois, i som-hi!
Es van agafar de les mans i van començar a donar voltes i més
voltes fins que la Boleta es va aturar. De sobte, estaven a una illa. Un
petit coala els va cridar i els va portar cap a una cova. Al final hi havia
la porteta màgica.
—Dan, que simpàtic aquest animalet! Tenia un bebè a la panxa i
això vol dir que és marsupial, oi? —va demanar la Nica.
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—Sí! Bravo, germaneta —va felicitar-la en Dan.
—Ep, Boleta Mundis! —va exclamar en Brincador, el cangur—.
Veniu, us presento en Fosquet, el diable de Tasmània; en Grimpador,
el ualabi; i la Cala, la coala.
—Per què esteu fent menjars que fan tan bona olor? I per què
està tot tan decorat? I com és que porteu vestits de gala i aneu amb
corbata i barrets? —preguntava sense entendre res la Nica.
—És que avui, a Austràlia, celebrem el Nadal, perquè el 25 de
desembre aquí fa calor i és estiu. Per això, des de fa uns anys, el dia
25 de juliol, que és hivern, tornem a celebrar el Nadal —va explicar
en Brincador.
—Tindré un regal? —va demanar la Nica—. Vindrà el Pare Noel?
—Nica, el Pare Noel fa vacances a l’estiu. Està descansant. Els
viatges de regals els fa al desembre —va comentar-li la Boleta.
—Jo et donaré una piruleta! —va picar-li l’ullet la Cala, la coala,
que portava el seu bebè a la panxeta.
—A mi no m’agraden les piruletes, però gràcies —va afegir en
Dan—. La meva serà per a la meva germaneta.
—És que volíeu començar la festa sense mi? —va fer una mena
de ratolí gros que baixava d’un arbre.
—L’opòssum! Ell es diu Ratum, perquè s’assembla a una rata, oi?
Per això el vam anomenar així. També és un marsupial. Ve cada any
a celebrar el Nadal d’hivern i, després de la festa, torna a casa seva.
—On viu en Ratum? —va preguntar la Nica.
—A Amèrica! Però ve a la festa de marsupials d’Oceania per trobar-se amb els seus i compartir el Nadal amb el fred —va explicar en
Fosquet.
—Això és que sou molt bons amics, eh!—va fer en Dan.
—Sí!!! —va respondre-li en Ratum sense ni pensar-s’ho.
—Nois, és hora d’anar-nos preparant, que el sopar està preparat
—va fer la Cala, la coala—. Jo he portat unes fulles d’eucaliptus. Ja
noto la flaireta de menta. Recordeu que res m’agrada més! —va afegir.
—Doncs a mi no m’agraden les verdures! Ja sabeu que no en
menjo gens! —va recordar en Fosquet, el diable de Tasmània.
—Ep, doncs jo he preparat l’amanida de fulles i arrels. La meva
preferida! —va explicar en Brincador.
—Ep, ep, ep! Que faltem jo i el meu assortit d’insectes aquàtics!
—va exclamar un nou animal que arribava.
—Què és això? —va exclamar la Nica amb cara estranyada.
—És un ornitorrinc! Feia molt de temps que en volia veure un!
Quina il·lusió! Jo em dic Dan! —va fer el nen.
—Parrinc, l’ortitorrinc, us saluda! —va fer aquell animal tan graciós, que també era un marsupial.
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—Jo menjo de tot: carn com en Fosquet i verdures com en Brincador i la Cala. Ara ja hi som tots! Que comenci la celebració!
—Bon Nadal de juliol, amics marsupials! —van fer tots brindant
amb aigua dolça de riu.
—A mi no m’agrada l’aigua de riu! A mi m’agrada la de l’aixeta
de casa meva! —va fer la Nica, mentre tornava de jugar amb el bebè
de la Cala, la coala.
—Jo te’n dono! En porto a la meva motxilla! —va oferir-li la Boleta.
—Jo vull un suc de préssec, Boleta! —va demanar en Dan—. Ja
saps que són els meus preferits!
—Noi, ja demanes massa, eh! Però has tingut sort! —va respondre la Boleta.
—Nois, ja esteu preparats per fer un brindis? —van demanar els
marsupials.
—Sí! Som-hi! —van respondre els dos germans.
—Bon Nadal de juliol a tothom! —van exclamar tots amb alegria.
De sobte, es van sentir uns cascavells i unes banyes de ren van
treure el cap per allà. Van caure uns regals del cel, després de sentir
el «Ho, ho, ho» del Pare Noel. Eren contes i llibres per a tots! Quina
alegria. Ara ja era Nadal de veritat!

Els marsupials, en Dan i la Nica marxen
amb els contes tot fent uns badalls.
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PROPOSTA DIDÀCTICA
Descobrim el món
Això és el mapa d’Oceania, el continent on viuen els marsupials.
L’illa gran és Austràlia. Podries pintar-la de color vermell i escriure el
seu nom a sota?

Saps trobar Austràlia en aquest mapa del món? Encercla-la!
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