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INTRODUCCIÓ
Verat Descarat 2.0 és el cinquè volum de la col·lecció Les altes
capacitats a l’escola inclusiva, que ens omplirà de noves aventures
amb aquesta colla de mixets històrics i peculiars. Com ja s’intueix
amb el títol, és la segona part d’Els marrameus del Carrer Verat Descarat.
Els lectors d’aquest volum són alumnes de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO, i s’endinsaran de ple en l’actual tecnologia
digital que forma part, cada cop més, del nostre món. Tauletes, blogs,
ciberamors, marrameufacebooks, aplicacions informàtiques, realitats
virtuals... tot en el carrer Verat Descarat; d’aquí el seu títol: Verat
Descarat 2.0.
Atès que parlem d’un manual per a docents i alumnes dirigit a
perfils amb altes capacitats, totes les històries estan plenes de dades
culturals, curioses i interessants que satisfaran les seves ganes de
saber i alimentaran les seves insaciables neurones.
Quin és el perfil d’alumne amb altes capacitats en aquestes
edats hormonalment tan complicades? Bé, ens trobem davant d’uns
petits adults –ja han deixat de ser nens– que estan acostumats a no
esforçar-se en el seu dia a dia acadèmic; ben sovint, són nanos
desmotivats, amb una trajectòria escolar on han passat sense pena
ni glòria i han viscut amb sensació d’estranyesa i incomprensió tant
per part dels docents com dels companys cronològics. En aquest
moment, se’ls sumarà un altre element: un possible fracàs escolar,
perquè no en tenen prou amb escoltar a classe i no tenen l’hàbit de
fer colzes! Què vol dir estudiar? Com és que no en tinc prou amb el
que expliquen a classe? Com m’he de posar a estudiar si no ho he
fet mai i no en sé? Això, sumat a la intolerància a la frustració, tret
característic d’aquest perfil de nois, pot fer que aquest alumne, que
mai havia tingut problemes acadèmics, destapi un fracàs escolar que
desencadeni amb l’abandonament dels estudis –fet que des de casa i
des de l’escola s’ha de treballar bé per aconseguir girar la truita–.
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Com es pot evitar això? Si acadèmicament no han necessitat esforçar-se, cal que treballin extraescolarment alguna activitat que els
demani rigidesa i disciplina, de manera que puguin crear aquest hàbit
de pràctica i d’esforç des de petits: música, idiomes, esport... Tocar
un instrument necessita molta disciplina i esforç constant; un esport
ben fet, vol un entrenament estricte; aprendre xinès, rus, japonès,
alemany... demana constància i estudi. Es tracta, a la fi, de poder
crear un hàbit i una disciplina de treball amb aquests alumnes que no
ho han necessitat per tirar endavant els cursos durant la primària,
però que serà imprescindible que ho hagin adquirit en arribar a la
secundària.
En aquesta segona part d’Els Marrameus, es treballen elements
històrics amb un viatge a la Carthago Nova i a la Itàlia del Renaixement. Els marrameus es modernitzen tecnològicament gràcies a un
nou personatge japonès que els fa populars i els converteix en titulars dels diaris i de les revistes. Està ple de noves aventures que
mantindran en tensió els lectors i faran passar estones divertides a
aquells que les llegeixin.
Igual que a la resta de llibres d’aquesta col·lecció, cada capítol
va acompanyat de propostes didàctiques per desenvolupar les competències bàsiques, els continguts curriculars, les destreses tecnològiques i les habilitats socials.
Només em queda desitjar-vos una bona lectura i molts marrameus per a tots!
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―Osiris, Da Vinci et necessita. Anem a provar el nou invent del
teu amic japonès. Volem trobar Petrarca, oi, Da Vinci? ―va demanar-li Artemisa.
―Sí! És urgent! Vaig tenir un somni que em va deixar amb els
bigotis torçats. No me’l puc treure del cap. Necessito parlar amb el
meu amic Petrarca ràpidament ―va explicar Da Vinci a Osiris.
―Doncs no perdem més temps i som-hi! ―va exclamar Osiris.
I així ho van fer. Van seguir les instruccions del gat oriental tecnològic, i Da Vinci va poder contactar amb el seu amic. Les males
vibracions i els auguris negatius del gat del Renaixement italià no
eren imaginacions. El seu amic Petrarca es trobava en un problema
que podia significar una pèrdua irrecuperable per a la humanitat. Calia actuar ràpidament. Era força complicat trobar la solució a allò que
una colla de gats pertorbats volien portar a la pràctica. Realment, era
un cas complicat. Però amb l’astúcia d’Artemisa, el cervell virtuós de
Da Vinci i la màquina d’Osiris, de ben segur que podrien trobar una
bona solució.

Salvem la Sixtina
Vet aquí que una colla de vàndals estaven planejant d’entrar a
l’estudi de Buonarrotti per robar-li els seus dissenys. Per una banda,
tenien la intenció d’endur-se els esbossos dels frescos que volia dibuixar a la Capella Sixtina per fer-ne una paròdia i burlar la cultura.
Per altra banda, com que Michellangello ja havia començat a fer les
primeres proves dels seus frescos al Vaticà, pensaven en la idea de
destrossar-les amb uns tints, que estaven provant de crear amb productes químics que no permetessin que s’hi pintés a sobre. Així,
l’obra de la Capella Sixtina no es podria realitzar de cap manera. Petrarca va interceptar el seu pla mentre el seu amo anava a donar
menjar i monedes als necessitats d’una zona pobra de Roma. A més,
aquests vàndals estaven donant veus per Itàlia per crear una colla
ben nombrosa de marrameus que els ajudessin a tirar endavant el
seu pla. El problema era lleig i gruixut.
Petrarca va encendre tots els radars i les alarmes que estaven al
seu abast per tal d’aturar aquella colla de bàrbars vandàlics.
Da Vinci, Artemisa i Osiris van deixar una nota a la resta de marrameus del carrer Verat Descarat.
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Amics Marrameus,
Tenim un cas molt important a solucionar a la Roma del Renaixement. No hi ha temps per perdre. Nosaltres, Osiris, Artemisa i
Da Vinci, estarem fora. No sabem quan tornarem. Ben aviat rebreu notícies nostres.
Abraçades peludes i bigotis entendrits per a tots vosaltres,
Artemisa, Da Vinci i Osiris
Van pujar a la màquina del temps i van dirigir-se cap a la Roma
del Renaixement, on els esperava Petrarca, amoïnat i capficat. Un
cop allà, Osiris va desaparèixer, de sobte, amb la seva màquina. Als
pocs minuts, va tornar acompanyat d’un gat rodanxó com ell, de pell
blanca, d’orelles tigrades i marrons i d’ulls orientals. Era el marrameu
japonès, Omoikane.
―Amics, us presento Omoikane. És el meu nou amic oriental,
que té solucions tecnològiques per a tot allò que li calgui un remei. És
un geni de l’era moderna! ―va explicar Osiris.
―Konnichiwa! ―va saludar-los el gat japonès. Com puc ajudarvos? Hem vingut tan ràpid que Osiris no ha tingut temps d’explicarme el vostre problema.
Petrarca va explicar-li tots els detalls fil per randa. Omoikane es
va quedar en silenci, mirant el cel. De sobte, va tancar els ulls i va
començar a meditar. La resta de marrameus no sabien què feia ni
quant trigaria a reaccionar, però el temps jugava en contra seva. Osiris anava xiulant a mixetes bufones que es passejaven per allà i les
anava perseguint. Artemisa l’estirava de la cua i dels bigotis silenciosament per no destorbar la concentració d’Omoikane. Només faltava
que perdessin Osiris!
―Ja ho tinc! Ja sé què farem. Osiris, treu la teva màquina del
temps, que he de transformar-la.
―Artemisa, tu i jo anirem amb Petrarca a la casa del meu amo
―va dir Da Vinci―. Jo sé on té amagades totes les seves coses importants. Les trobarem.
Els tres van dirigir-se cap allà. Da Vinci va aixecar una tapa de
claveguera d’un carrer i van anar a buscar un túnel secret que els
conduiria fins al jardí de la casa. Des del jardí, van pujar a la teulada,
on hi havia una porteta secreta i amagada que Da Vinci havia cons37

truït per poder sortir de festa sense deixar res obert. La va obrir i van
poder accedir a l’interior de la casa.
Malauradament, a fora van veure un dels vàndals intentant obrir
la porta de la casa amb una trampa. Anaven molt justos de temps. En
pocs minuts, podria obrir la porta. De manera que Artemisa i Petrarca
van demanar a Da Vinci que anés ell sol a l’amagatall, que ells
s’encarregaven de distreure el malvat que volia entrar. Era un gat
negre esquifit amb els ulls verds incandescents. Feia angúnia de mirar; tenia la maldat incrustada als ulls.
Da Vinci havia trobat el que estava buscant: els plànols i els esbossos del seu amo, Michelangelo. Va avisar els seus amics i els va
demanar que distraguessin el lladre mentre ell anava corrents cap al
túnel secret per amagar aquest material. Així, doncs, Artemisa i Petrarca es van posar mans a l’obra. A la porta i al marc de la casa, van
veure que hi havia unes argolles metàl·liques clavades. Van agafar
un ganivet, el van posar entre les argolles i van bloquejar l’accés. Per
molt que aquell gat malvat obrís el pany, el parany d’Artemisa i de
Petrarca no li permetria accedir a la casa. Després, van córrer com
un llamp cap al túnel secret i van retrobar-se amb Da Vinci. El pla
havia sortit amb èxit. Fins i tot, Da Vinci va poder endur-se uns pergamins amb noves idees de projectes del seu amo. No calia arriscarse que li prenguessin. Finalment, va deixar una nota al seu amo informant-lo d’on podria trobar la documentació amagada.
Van córrer cap al Vaticà, on els esperaven els seus amics. De
camí, es van trobar un exèrcit de gats de la colla de vàndals que es
dirigien cap allà. Allò era perillós. Portaven uns pots de pintura i escales per tirar endavant el seu pla. Da Vinci es coneixia tots els racons
de Roma i va prendre una drecera pel clavegueram de la ciutat. Van
arribar abans que tota la colla gegantesca de malversadors d’art a la
Capella Sixtina.
Omoikane havia aconseguit un pla perfecte. Però Osiris no hi
era. En aquell moment, allò no era important, calia aturar de manera
imminent aquella tropa tan nombrosa. De la màquina del temps, en
va sortir una imatge en 4D. Era un holograma del Vaticà. El mixet
japonès el va projectar just a l’avinguda que dóna accés a aquest
magnífic temple. Estava tan ben fet que semblava de veritat Quan els
vàndals arribessin i hi accedissin, aquella imatge es convertiria en
una xarxa màgica que els enviaria a un lloc ben llunyà amb càstig
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incorporat. A fer d’esclaus de l’antic Egipte, com a mínim. I així va
passar; ben aviat, van arribar els gats malvats i hi van anar entrant.

―Omoikane, Omoikane!!! El teu premi! Ets un crack. Et mereixes aquesta recompensa! Arribaven pescadors i he pidolat uns verats! ―va exclamar Osiris alegre.
―I aquestes espines que se t’han quedat enganxades als bigotis, què...? No dissimulis, que l’afamat eres tu! ―va dir Artemisa.
―Però s’ho ha ben guanyat! Gràcies a Osiris hem pogut solucionar aquest problema. Si no hagués vingut amb Omoikane, no sé
pas com quatre gats hauríem pogut amb un exèrcit! ―va donar-li
suport Petrarca.
―Tens raó, bon amic. Avui no i tindrem en compte la golafreria. I
jo espero retrobar-te per coses bones la propera vegada, Petrarca.
Fins ben aviat. Ara ja saps com trobar-me. Has de prémer el polsador
i la màquina del temps ens avisarà. Dóna records al teu amo, Botticelli! I les gràcies! Si no hagués estat per ell, no hauries interceptat
aquesta mala jugada de la colla de vàndals! ―va acomiadar-se Da
Vinci.
―Un gran plaer, Petrarca! Espero retrobar-te i compartir impressions d’art i literatura amb tu ―va expressar Artemisa.
―Sayônara! ―i el gat nipó va fer adéu amb la mà.
―I a tu, amic dels plats de verat, te’n tindré una bona safata preparada la propera vegada que ens veiem. No puc agrair-te de cap
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manera el bé que has fet per a tota la humanitat, amic egipci ―va
expressar Petrarca.
―Marrameu japonès, arribaràs molt lluny! Ets un geni del futur!
―va acomiadar-se Petrarca d’Omoikane.
―Arigatou! ―li va respondre content el marrameu oriental.
Van tornar amb la màquina del temps cap al carrer Verat Descarat a explicar als seus amics què havia passat. La resta de marrameus estaven palplantats de tantes coses succeïdes: tant de les dolenteries dels gats malvats com de les millores tecnològiques del seu
nou amic Omoikane. Satí i Li havien anat a pidolar uns peixets i el
van convidar a uns veradets frescos i deliciosos. El moix japonès,
també amant del verat com Osiris, va gaudir d’allò més d’aquell deliciós banquet que li van oferir com a agraïment.

PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Llepolies marrameuenques
Telenotícies clàssic
Per grups, escolliu una escultura de la Grècia Clàssica i intenteu
reproduir-la amb fang. Hi heu d’incloure una placa amb el nom de
l’obra d’art i el seu autor. N’haureu de preparar una exposició a
l’escola per a pares i alumnes.
A més, en fareu un treball d’investigació: cercareu informació sobre el seu autor, sobre l’època en què es va fer i, és clar, sobre la
peça que heu escollit. Caldrà que feu una exposició oral, vestits de
grecs, per explicar la vostra obra d’art.
La mestra enregistrarà amb una càmera de vídeo tant la presentació de classe com el dia de la inauguració de l’exposició. Entre tots
els companys, creareu el guió d’un telenotícies on explicareu el vostre projecte de treball. Haureu de presentar cada notícia –cadascuna
de les exposicions i l’acte d’inauguració de l’exposició– i incloure-hi el
vídeo de totes elles. Aquest telenotícies també es filmarà i es penjarà
al web de l’escola o al blog de la classe.
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