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Hi havia una vegada una ratapinyada.
Era enorme! Feia un metre i mig d’alt! De petita
havia menjat molt! Per això havia de dormir
tombada!
Era de color verd i marró i així se podia camuflar.
Com que era diferent, les altres ratespinyades se’n
reien d’ella.
Era molt peluda.
Era l’única ratapinyada que podia xerrar.
Les seves orelles eren molt sensibles.



Vivia al poble Vila-Pinyada però, com sempre es
ficaven amb ella, es va cansar i va decidir partir a
córrer món.
Un dia, volant a tota velocitat, va arribar a Mallorca
i, mentres seguia volant, es va xocar amb un ocell
que pareixia un tucà.

El cop va ser tan gros que la ratapinyada, pobreta,
va caure d’esquena a s’Albufera d’Alcúdia. Quan
es va poder incorporar, es va adonar que tenia
una ala ferida i no podia aixecar el vol. En això, va
passar un nin per allà i la va voler ajudar.



El nin, que nomia Marc, justament portava benes
per si queia quan anava d’excursió, així que va
curar a la ratapinyada.
La ratapinyada, que nomia Peludota, va intentar
volar, però no va poder perquè encara tenia l’ala
embenada.
En Marc va portar a na Peludota a casa seva per
cuidar-la mentre es recuperava.
En uns quinze dies la ratapinyada es va curar. Na
Peludota li va donar les gràcies i va dir adéu. Se’n
va anar volant fins a la Península i va passar la nit
a la cova d’Altamira.



Dins la cova es trobà amb una altra ratapinyada i
es van fer molt amigues. Na Peludota li explicà tot
el que li havia passat i na Blanqueta, que era el
nom de la
nova
amiga, li
proposà
que a
partir
d’ara
volassin
juntes i
així es
podrien
ajudar si
una de les dues es tornava a ferir o a fer mal.
I així va ser, les dues rata-pinyades es convertiren
en unes bones amigues i sempre es divertien molt.
Volaven i exploraven noves coves i coneixien nous
animals que sempre els explicaven les seves
aventures.



Un dia i de nit, dins una de les coves, es varen
trobar amb un ós. Era un ós gran i pelut de color
marró. Aquell animal, que es presentà amb el nom
de Marronós, es va alegrar molt en veure les
ratapinyades, perquè així tenia unes noves
amigues per poder compartir les seves historietes.
Aquell dia, l’ós les va convidar a dinar a les dues.
De menú hi havia brou
amb pilotes d’insectes; i
de postres gelat i
galetes d’insectes.
Com que l’ós feia molt
de temps que vivia
per allà, els va proposar
que després de dinar
anessin d’excursió.
De sobte, i sense fer-ne comptes, es va posar a
ploure. Partiren a córrer i trobaren una cabana de
fusta molt, molt vella.
No sabien si entrar o no entrar, estaven ben
assustats, però s’estava fent de nit, tenien fred i
anaven xops!!!
Decidiren entrar tots tres alhora i quedaren
enganxats a la porta. Ni envant ni enrere, ai mare
meva!



Del fons de la cabana sentiren unes riallotes… Ha,
ha, ha…!

Era una bruixa
dolenta, es
deia Sabrina
però tots li
deien Brina.

Era de color
verd, amb els
cabells ben
negres i la
cara plena de
grans. El seu
nas era gran i
tort.
Era una bruixa
perillosa amb
fama de
menjar-se els

nins i nines que per allà passaven.

Quan va veure l’ós i les dues rata-pinyades es va
alegrar molt. Els necessitava per fer un conjur.
Volia fer un encís per formar la bruixa més bella
del món.



Els volia enganar per capturar-los i els va dir:

- Passeu, passeu! He fet una sopeta d’insectes,
esteu convidats.

Na Peludota va dir:

- Mmmm tinc moltes ganes de tastar-la!

Els tres amics varen menjar la sopeta d’insectes
però aquesta tenia un verí per fer-los dormir. I així
com la varen beure es varen adormir.



La bruixa Brina, va aprofitar per dur-los a una altra
banda de la cova, on hi havia més animals
capturats per ella. Era un lloc perillós i estrany.

Entre els animals hi
havia un lloro a una gàbia
i els va saludar i els
va proposar un pla per
escapar-se. Mentre uns
animals de la cova i el
lloro distreien a la bruixa,
na Blanqueta,
na Peludota i en
Marronós van aprofitar
per escapar-se,
per poder, així, avisar
a en Marc i poder, d’aquesta manera, ajudar a
escapar als altres animals de la cova.

Els tres amics troben en Marc i li conten el que
havia passat. En Marc ja té el pla perfecte! Faran
una trampa amb les benes d'en Marc, perquè la
bruixa s’entrebanqui i caigui dins l’olla de sopa
amb verí. Així mentres ella dorm la resta d’animals
poden escapar. I així ho varen fer!!!, i el pla va
sortir a la perfecció!



Els animals se’n van tan
escapats que se perden pel
bosc. De sobte troben un goril·la
amb cara de molt males puces,
pareixia molt enfadat. Na
Peludota li diu:

- Què te passa, goril·la, amb aquesta cara
d’enfadat?

- Qualcú ha tallat els meus plataners i me mor
de gana! L’únic que trob per menjar són els
fems i les escombraries que els humans tiren
pel bosc.

- Goril·la, nosaltres
ens hem perdut pel
bosc, ens ajudes a
sortir i nosaltres
t’ajudarem a tu?

Tots junts comencen
a caminar però al cap
d’una estona cauen a
dins una trampa que

havien preparat els humans. Era un forat molt
profund tapat amb branques PLAF, PIM, PUM,
POFFF, CATACRAC!!!!!!!!!!!!



Tots criden:
- Noooooooooo!!!!

I el goril·la diu:
- Ara sí que passarem gana, què farem?

Entre tots pensen una estratègia per sortir.

Na Peludota diu:

-Com na Blanqueta i jo podem volar, anirem a

cercar els animals que hem salvat de la bruixa i

esperem què ens ajudin. Tots estigueren d’acord.

Les dues rates-pinyades volaren i volaren,

trobaren el lloro, el llop, dos talps i dues cuques de

llum:

-Ens ajudau, per favor? Els

nostres amics estan dins un

forat molt profund i no poden

sortir!

El lloro va dir:

-D’acord vos ajudarem!

I tots se n’anaren cap el forat.



Els talps escavaren un túnel inclinat, el llop els hi

va tirar una  corda i el lloro els hi va dir:

-Podeu sortir! Mirau les cuques de llum que vos

indiquen el camí.

Ja som a fora! Bravo! Fantàstic!

El goril·la diu:

-Ara sí què  podem anar a cercar menjar! D’acord?

Tots estaven d’acord i, contents, començaren a

caminar. Després de caminar una bona estona i

cansats de sentir al goril·la protestar i dir que tenia

molta gana en Marc crida: Mirau!, mirau allà!

-Què hi ha Marc? -Demana  na Blanqueta.

-Una tirolina!- Exclama en Marc.

-Jo no me tiro per aquesta cosa estranya -protesta

en Marronós.



-Sí, -diu el goril·la -jo agafaré els dos talps i vos

ensenyaré com baixar per la tirolina.

Dit i fet un darrere l’altre varen començar a tirar-se

per la tirolina.

Jupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!, crida en Marc tot

emocionat mentre agafa velocitat per baixar.

Quan arriben tots veuen

que hi ha una caravana

amb música i un senyor

que els saluda i els

demana si necessiten

alguna cosa.

El goril·la diu: - Sí, alguna

cosa per menjar, per favor.

-Ah! Tranquils que tinc molta fruita, podeu seure i

ara vos la duc.

Tots contents esperen la fruita, però en Marc veu

una cosa estranya, hi ha alguna cosa que no li

agrada d’aquest home. L’home els treu les fruites i



tots les mengen menys en Marc, al cap d’una

estona tots els animals comencen a tenir un

comportament molt estrany, en Marc els observa i

veu que estan  HIPNOTITZATS.

Aquell home hipnotitzava a nins i nines per

després menjar-los i perquè no li queien bé.

-I ara què puc fer? - pensà en Marc.

Li faré creure que jo també

ho estic i així investigo qui és

aquest senyor.

Després de recórrer un llarg

camí amb l’autocaravana van

arribar a una caseta de fusta,

era vella i estava destrossada. Quan varen entrar

en Marc es va adonar que era un laboratori!!!

En aquell laboratori es podia crear i construir el

que volguessin i en Marc va construir



una flauta màgica que només sentien els animals i

que servia per cridar-los.

Mentrestant, el senyor va tornar a la caravana i en

Marc el va seguir.

Quan el senyor va fer un atxem en Marc va

descobrir que l’home era el tucà!! perquè li varen

començar a sortir plomes.

En Marc va pensar: I si

aquest senyor és l’home

de la bruixa???

Nooooooo!!!! El senyor

és la bruixa!!! Es pot

convertir amb qui ella

vol! I quan es torna tucà

després es pot convertir

en bruixa.

En Marc va dir:

-Hem de trobar un antídot deshipnotitzador!!!



En Marc ha descobert que

l’home canviant ve d’un altre

planeta més avançat a l’any

3021, que han creat un verí

que fa que els animals i altres

éssers vius s’hipnotitzin.

Han d’anar a aquell planeta per trobar l’antídot

(que és la pedra blaveta) i per deshipnotitzar-se

els animals han de mirar-la.

- Com hi podrem arribar?? - pensà en Marc…

Finalment, en Marc va tenir la idea de construir

una màquina del temps per anar al

passat i impedir que els animals

mengessin la fruita. Va anar al

laboratori on havia construït la

flauta màgica per construir la màquina del temps.

Quan en Marc va acabar la màquina del temps, hi

va pujar i va viatjar al passat. Però hi va haver un



problema, havia marcat malament l’any on volia

viatjar. Havia arribat a l’època dels dinosaures.

Quan sortí de la màquina del temps es va

estranyar molt. Tot li era desconegut, el paisatge

era diferent i els habitants d’aquell lloc havien

desaparegut.

Va començar a sentir

sons molt estranys que

no havia sentit mai. Quan

va girar la vista se va

adonar d’on havia anat a

parar! Li va caure l’ànima

als peus i no sabia si

se’n podria sortir d’aquell

desastre!

De cop i volta van

aparèixer un munt de dinosaures de moltes

espècies diferents.



Es va amagar darrere d’unes herbes altes i

espesses i va començar a veure una desfilada

enorme de dinosaures. Un grup rere altre anaren

passant: els Triceratops, els Stegosaurus, els

Brachiosaurus, els Diplodocus i molts més. Tots

estaven tranquils fins que de cop i volta varen

sentir un gran rugit que omplia tot l’aire que els

envoltava. Els dinosaures es varen posar

nerviosos i en Marc encara més perquè no sabia

d’on sortia aquell estrèpit tan horrorós.



Prest varen descobrir de què es tractava. Va

aparèixer un Tyrannosaurus Rex més gran que el

gratacel més gran del món!

El cos se li va gelar i no sabia què podia fer, però

sense adonar-se’n havia estat observat des del cel

per un dinosaure volador, un Pteranodon. Aquest

era molt especial ja que havia estat rebutjat pels

seus perquè era capaç de comunicar-se amb un

llenguatge que ningú més entenia a la seva

espècie, parlava el llenguatge dels humans!

El Pteranodon va

baixar en picat i

amb les seves

urpes va agafar el

cos d’en Marc i se’l

va endur a un lloc

segur.

En Marc estava astorat i no entenia res del què

passava.



El Pteranodon li va explicar que aquell

Tyrannosaurus era el rei de totes les espècies

perquè tenia poders que li permetien

transformar-se i viatjar en el temps

gràcies a un collar amb una pedra

brillant que sempre penjava del seu

coll i que ningú mai li havia aconseguit

prendre. Quan feia un atxem es convertia en humà

i quan fregava la pedra podia desaparèixer viatjant

en el temps i tornar quan volgués.

Quan en Marc va sentir aquesta història va tenir

una idea. Havien d’aconseguir que fes un atxem i

llevar-li el collar perquè ell pogués tornar amb els

seus amics i salvar-los de la maleïda bruixa que

els tenia hipnotitzats.

El Pteranodon li va dir que la millor manera era

aconseguir una ploma d’un Arqueòpterix amic seu

que els ajudaria i posar-li davall del nas mentre

dormia per provocar-li un bon atxem i en aquell

moment de distracció prendre-li el collar.



Així ho varen fer i sense entrar en detalls i amb la

gran ajuda dels dos ocells dinosaures

aconseguiren el collar.

En Marc els va donar les gràcies i no va perdre ni

un segon. Va fregar la pedra del collar i va viatjar

en el temps fins al moment en què els seus amics

estaven a punt de menjar aquella fruita

enverinada.

En arribar, l’home s’havia convertit de nou en la

bruixa i estava repartint la fruita enverinada. Però

tal va ser el renou que va fer en Marc quan va

arribar, que la bruixa es va espantar i tota la fruita

va caure pel terra.



En Marc que era molt àgil va

aprofitar aquest moment i va dir als

animals:

- Ràpid! Agafeu-vos a mi!

I immediatament va fregar la pedra i

varen aparèixer a l’any 2020 a

Palma…

Quan tots varen veure exclamaren: No hi ha

cotxes! - va dir na

Peludota.

- Ni nins ni nines! -

va dir en Marronós.

- Les botigues estan

tancades!- va dir na

Blanqueta.

- On és la gent?- va

dir el goril·la.

- Mireu allà hi ha una cua molt llarga de

persones… és un supermercat!- va dir el lloro.



- I tothom du la boca tapada!- varen dir les

cuques de llum.

En Marc va respondre:

- Duen

mascaretes!...Què està

passant?

Havien viatjat al passat! Des del seu any 2040 on

els animals havien evolucionat i es comunicaven

amb les persones fins al 2020, l'any de la Gran

Pandèmia Mundial.



- Estem en 2020! La meva

padrina em va contar que va ser

l'any més inusual de tots. Totes

les persones es van quedar tancades a casa, tot,

absolutament tot, es va parar - va

dir en Marc- fins i tot, els nens i les

nenes van haver de fer les classes

des de les seves cases per por de que un virus

mortal els ataqués.

De sobte, va passar un cotxe

de policia amb les llums

enceses i es va parar davant

d'ells.

- Eh noi! On està la teva mascareta? Vols anar a la

presó per incomplir les normes? I d'altra banda,

què fas amb tants animals?! Només es poden

treure a passejar cans.



L'ós Marronós va arrugar el nas mostrant les

seves dents i va dir:

- I tu penses que jo no tinc dret a passejar?

Els policies es van

donar un gran esglai,

van sortir del cotxe

agafant les seves

pistoles i van cridar

"mans en l’aire!!" No es podien creure que l'ós els

hagués parlat…

Just en aquell moment, la gent que feia cua al

supermercat els va mirar i en veure les

rates-pinyades començaren a cridar mentres les

senyalaven: “El COVID és culpa vostra!!”…

S’havien tornant tots bojos?



Peludota i Blanqueta agafaren els seus amics

entre les seves potes i sortiren volant d’aquell lloc.

Van aterrar a un terrat d’un edifici.

Mentre escoltaven les sirenes dels cotxes i els

helicòpters buscant-los per tota la ciutat, a en

Marc se li va ocórrer una gran idea.

Va treure la flauta màgica i van aparèixer al seu

rescat tots els animals de la zona.

Mentre els animals distreien a la policia, Marc amb

la pedra blaveta tornà al laboratori del 2040 amb el

goril·la, el lloro, Blanqueta i Peludota.



Peludota no parava de pensar que qualque dia

escriuria un llibre de tota la boja aventura que

estava vivint amb els seus amics.

Una vegada, en el laboratori, es trobaren de nou a

la bruixa que no els deixava entrar.



Si volien fer-ho haurien de fer una batalla de cant.

Gràcies a que

comptaven amb

l'ajuda de Peludota

que era capaç de

posar la veu més

aguda del món, és

com un xiulet que pot

arribar a ser insuportable.

La batalla estava guanyada. Una vegada,

Peludota va començar a cantar va deixar a la

bruixa marejada al terra sense poder continuar.

En aquell moment Marc, que va resultar ser un

geni de la ciència, va crear la vacuna que curaria a

tots els malalts de COVID mentre els animals

s'encarregaven de llevar-li la pedra màgica que

feia a la bruixa ser tan poderosa.



Una vegada acabada la

seva missió van tornar a

2020...sonava la cançó de

"Resistiré" i els animals

ballaven, el carrer semblava

una pista de ball però

d'animals!

Estaven al·lucinant quan del cel va aparèixer, d'un

portal màgic, en Pteranodon, el dinosaure que va

ajudar a Marc.

- Vinga nois, deixeu-me que us ajudi a repartir

aquesta vacuna!

L'ós Marronós es va tirar al sòl i va dir:

- Continuo tenint gana…

- En haver sol·lucionat el problema de la vacuna,

podràs menjar tot el que vulguis - digué en Marc.

https://music.youtube.com/watch?v=sl8ox6w5HdY&list=RDAMVMsl8ox6w5HdY


Començaren a repartir la vacuna entre tota la

població de

Mallorca. Va ser

molt bo de fer

perquè se

suministrava amb

una píndola i

tothom va acudir a

les botigues dels xinesos que eren els únics

capacitats per distribuir-les a tot arreu en el mínim

temps possible ja que eren els comerços més

abundants a l’illa.

Una setmana més tard, tota la població mundial va

quedar immunitzada però les grans potències

mundials que estaven treballant les seves

vacunes: Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen i

Sputnik varen enrabiar molt perquè havien

destinat molts de doblers a la investigació.



Rabiosos, plens d’enveja i amb ganes de

venjar-se, varen començar a dirigir tots

els seus míssils nuclears cap a Palma.

N’Oriol, d’IB3 notícies, va ser

l’encarregat d’informar d’aquesta

malifeta.

- Oh, my God! Morirem tots! - diu el lloro.

- Si perdem l’esperança segur que sí!- diu en

Marc, una mica assustat.

- Entre tots hauríem de trobar la sol·lució-

comenta na Blanqueta.

Després d’uns minuts d’angoixa total i

desesperació, a na Peludota se li

encén la bombeta.

- Tenc una idea! Per què en

Pteranodon no torna pel portal

màgic al passat i avisa als altres

dinosaures perquè venguin al 2020?



- Podrien anar als EEUU, Regne Unit i Rússia

per destruir els míssils.

- Molt bona idea! - responen tots alhora.

- Idò desitjau-me bon viatge! Agaf de nou el

portal i, en un tres i no res, seré aquí amb un

exèrcit de dinosaures disposats a

combatre’ls.- diu en Pteranodon.

Aleshores, a Àfrica, en Buda, que estava de

turisme, s’assebentà del que estava succeint,

contactà amb els mandataris d’EEUU, del Regne

Units i de Rússia i els digué,

durant la reunió pel Meet:

-Si seguiu amb les vostres

amenaces no vos proveirem

de paper higiènic, un bé tan necessari.

-What...? Digueren els tres madataris.

-No us faceu els beneits i no la cagueu!!

-Nosaltres no tenim por!! Seguirem atacant!!



Aleshores en Marc i tots els seus col·legues, ara

coneguts com la MÀ VERDA, fabricaren un escut

sobre les illes fet de mascaretes FFP2. Les i els

alumnes de Pràctiques, que curiosament estaven

tots guaitant per la finestra decidiren sortir a

ajudar-los.



Com que eren les 10:30h del matí i pel carrer tan

sols circulaven padrins i padrines, un d’ells que

passava per allà amb una ràdio, va decidir

ajudar-los posant música per animar-los en

aquella dura tasca i tot padrí o padrina que

passava es quedava a ballar!

La bogeria arribà quan sonà “Con altura…” de

Rosalia!

De sobte, se va obrir de nou el portal i va

aparèixer en Pteranodon. Va informar que els

dinosaures ja havien destruït tots els míssils.

Però, na Peludota va observar que encara

quedava un artefacte per destruir. Aquest es

dirigia a en Marc. Així que na Peludota va fer ús

del seu crit per contrarestar i destruir la bomba:

- MALAMENTEEEEEE…!!!

TRA, TRA, CATABUM, SPLASH….

https://music.youtube.com/watch?v=p7bfOZek9t4&list=RDAMVMp7bfOZek9t4


Després del caos va tornar la calma i els animals,

juntament amb en Marc, varen tornar al seu any.

I aquest llibre que estàs llegint ara està escrit per

jo, na Peludota. Tots varem viure feliços i vàrem

menjar insectes, fruites i verdures.

I… CONTE CONTAT, ELS ANIMALS HAN

GUANYAT.


