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El refugi del Nyc

El petit Nyc vivia alegrement al forat del tronc d'un
vell arbre…

Era un refugi confortable. Durant el dia, el sol l'escalfava i
a prop hi havia un petit estany on beure aigua fresqueta.
A la nit, el petit Nyc sortia a caçar insectes pels voltants i
quan tornava al seu refugi a l'alba, sempre portava la
panxeta ben plena.

Un dia, mentre dormia, un enorme soroll el va despertar.
El seu refugi va començar a tremolar.
El Nyc es va espantar moltíssim i va intentar agafar-se a
les parets.
De sobte, el tronc va caure a terra amb un enorme
estrèpit i l'aire es va tornar polsegós.

El Nyc es va escapar volant cap a un bosc proper. Mai havia volat de
dia i va tenir molta por, però va poder arribar fins a la branca d'un
arbre i es va arraulir allà.
Va caure la nit i tot semblava en calma una altra vegada.
Tímidament, el Nyc va començar a volar cap al vell arbre, però ja no
el va trobar. Va tornar a la branca i va començar a plorar, estava molt
trist.

Quan es va fer de dia seguia sanglotant a la seva branca.
Un ocell que passava per allà es va acostar a veure’l.
El Nyc li va semblar una au molt rara,
tenia ales, però no tenia bec ni plomes.

–Què et passa? Per què plores? –va dir el picot.

-¡AHHHHH!! – va retrocedir el Nyc espantat–. No em facis mal!

–No tinguis por, no et faré mal. Em dic Piki. Quina classe d'ocell ets
tu? Ets molt estrany –va dir el picot.
–No sóc un ocell. Sóc un ratpenat i em dic Nyc.

–I si no ets un ocell ... Com és que tens ales? –va preguntar intrigat el Piki.

–Perquè jo també volo –va respondre el Nyc molt segur d’ell mateix.
–Doncs jo mai t'he vist i això que sempre estic volant d'aquí cap allà.

–És que jo dormo de dia i surto a volar a la nit per menjar insectes. M'agraden molt.
–Ah, sí? –va dir el Piki sorprès–. A mi també m'agraden molt. Tenim moltes coses en
comú. Volem, mengem insectes i vivim als arbres.
–Però també som molt diferents –va afegir el Nyc–. Tu tens bec i jo tinc dents. Tu tens
plomes i jo tinc pèl.

–Tot i les nostres diferències, podem ser amics.
Què t'ha passat, per què ploraves?
–Algú va tallar l'arbre on vivia ... M'he quedat sense casa. No sé què fer
–va respondre el Nyc molt trist.

–No et preocupis. Jo t'ajudaré.
–Com?
–Veus el meu bec? –va dir orgullós el Piki–. Doncs és tan fort que puc fer forats als
troncs dels arbres. Així és com vaig fer la meva casa.

–I pots fer una nova casa per a mi?
–És clar que sí. Començaré ara mateix.

El Piki va començar a picar amb el seu bec sense
parar a un arbre proper. Va estar-s'hi tot el dia, pica
que et pica.
Quan va arribar la nit, el refugi ja estava acabat i ell
estava tant cansat que se'n va anar a dormir sense
sopar.
El Nyc estava molt content amb el seu nou refugi.
Però el pobre Piki no havia menjat res en tot el dia.
Llavors, al Nyc se li va ocórrer una idea.

L'endemà, quan el Piki es va despertar el seu budell rugia. Estava famolenc. Però, estava
tant cansat que no tenia forces per sortir a caçar insectes. Va treure el cap a l'entrada del
seu forat i es va endur una gran sorpresa. Hi havia un munt d'insectes a l'entrada. El Nyc
els havia agafat per ell durant la nit.
Així, va sorgir la gran amistat entre el Nyc, el ratpenat, i el Piki, el picot.

Moralitat: Malgrat les nostres diferències, sempre
podem ser amics i ajudar-nos els uns als altres.

La Pygma i les plagues

Com cada any, la primavera s’acostava més i més. Era l’estació preferida de l’Angelita, tot
s’omplia de flors, cada una més maca que l’altra. N’hi havia de vermelles, blanques i
grogues. Però les menys comuns eren les blaves, quines coses!
A més, la primavera era quan la Pygma i la seva família tornaven. La Pygma és un petit
quiròpter, és a dir, una ratapinyada. Al principi, la Pygma vivia a una petita esquerpa de
la casa de l’Angelita, però quan aquesta la va descobrir va fabricar una caixa-niu per ella i
la seva família.

Tots els anys la Pygma tornava amb més i més familiars, especialment els cosins nascuts
durant l'any anterior. L’Angelita esperava veure-la de nou. Però, cosa rara, aquest any
només va aparèixer la Pygma i tres o quatre familiars.
–Què ha passat Pygma? Aquest any heu vingut molt pocs. La casa se us quedarà gran –va
dir l’Angelita.
–Les coses no van molt bé darrerament, Angelita –va dir la Pygma molt preocupada–. No
et vam dir res l'any passat per no preocupar-te. Però és que cada vegada hi ha menys
insectes per menjar al teu poble. Utilitzen tants insecticides als camps i als horts que és
impossible menjar res. A més, tenen un gust repugnant!

–Uf… M'ho imagino –va dir l’Angelita amb cara de fàstic–.
I què fareu?
–La majoria dels meus cosins han anat a un poble abandonat, per allà.
Altres han optat per anar-se’n a viure al bosc.

–Vaja, ho sento molt.

A l'hora de sopar,
el pare de
l'Angelita estava
molt preocupat.
Gairebé no es va
menjar la seva
sopa.
–Què et passa
pare?

–El senyor Luis i els altres arrossers estan molt preocupats. Aquest any hi ha una plaga
d'insectes que afecta als arrossars. És possible que es perdi tota la collita.

–Estan pensant amb utilitzar
insecticides –va continuar el pare de
l’Angelita–. Però no hi estic d'acord.
No obstant això, no se m'ocorre una
alternativa.

–Mmm, puc tenir una opció millor –
va dir l’Angelita.
–Què has pensat? –va dir el seu
pare.

–Ja veuràs, pare. Demà digués a tots
que al capvespre vagin als camps
d'arròs –va dir l'Angelita mentre
aclucava l'ull a la Pygma i la seva
família que estaven al sostre.

Així va ser com l'endemà, a punt de fosquejar, el senyor Luis, els arrossaires, el pare de
l'Angelita i alguns curiosos del poble es trobaven esperant als arrossars. Al cap de poca
estona, va aparèixer l'Angelita.
–Es pot saber que trames. Això no és un joc –li va recriminar el seu pare.
–No et preocupis pare. Ja veuràs com tot surt bé.
El sol s'anava amagant a poc a poc, quan un nen va cridar.
–Mireu aquí! –va dir assenyalant amb el dit als arrossars.
–És el final –va dir un arrosser–. És la mosca blanca. La collita es perdrà.

Un espès núvol de color cendrós va començar a alçar-se sobre els camps, que en aquesta
època estaven inundats per l'aigua del riu.
La mosca blanca és un insecte que posa els seus ous a les espigues de l'arròs i després les
seves larves es mengen la planta.
El núvol de mosques blanques es va elevar una mica més i va començar a aproximar-se
als arrossars.
Cada vegada estaven més a prop. Els arrossaires veien amb horror l'escena. Perdrien la
seva collita si no passava alguna cosa.
–Cal fumigar sense falta –va cridar un d'ells.
–Vaig a buscar els insecticides –va respondre un altre.
–No serà necessari –va dir l'Angelita molt segura d'ella mateixa.

En aquell moment, des de les cases properes, el bosc, de tot arreu van començar a
aparèixer uns petits punts negres que es movien a una velocitat vertiginosa. Vaja
moviments, quina forma de zigzaguejar! Però què eren aquestes coses? Es dirigien a
corre-cuita als arrossars. Anaven a xocar contra el núvol de mosques.
–Són ratpenats –van dir a l'uníson.

Endavant, Pygma, tu pots! Va pensar l'Angelita, mirant l'escena embadalida com tots els
altres.
I la Pygma i els seus amics van començar a caçar la mosca blanca. D'un costat a un altre,
els ratpenats es movien rapidíssims. Van estar menjant durant hores. Fins que el núvol
de mosques blanques es va tornar petit i es va esfumar.

–Uf… No havia menjat tant des de feia molt de temps –va dir la Pygma tocant-se la
panxa plena.
–Sí, però segur que demà tornaran –va dir l’Angelita.
–I aquí estarem nosaltres –va respondre la Pygma–. Els meus cosins i jo controlarem la
plaga. No crec que acabem amb ella, però segur que la mantindrem a ratlla.

I així, els arrossaires i els ratpenats van segellar un pacte. Els ratpenats menjarien tants
insectes com poguessin per controlar les plagues mentre que, per la seva banda, els
arrossers es comprometien a utilitzar menys insecticides i a proporcionar una llar als
seus petits ajudants. D'aquesta manera, es van construir caixes com la que tenia
l'Angelita a casa seva i es van distribuir per tots els camps d'arròs, per a què els
ratpenats hi poguessin viure.
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El Rhino i la seva cova

A una muntanya mediterrània, entre pins, alzines, camps d'espart i romaní
s'obria a terra la Cova de la Mochuela… Compte, que t'escorres!

Dins la cova, al fons a la dreta, s'obria una petita galeria amb un enorme llac
d'aigua per sota. I al sostre, penjats amb les seves petites potetes, estaven els
ratpenats.

L'hivern havia sigut molt llarg i el Rhino i els seus amics se l'havien passat dormint a la
seva tranquil·la i solitària cova.

Però vet aquí que va arribar la primavera i es van despertar del llarg son. Estaven
famolencs i tenien unes ganes boges de sortir per menjar insectes.

Al Rhino li agradaven molt les arnes... Era el seu plat favorit.
Després d'estirar els seus ossets prims i de rentar-se correctament la cara, tal com
sempre li recordava la seva mare, el Rhino estava disposat a sortir de la Cova de la
Mochuela… Compte, que t'escorres!
Així que va fer una carrera amb els seus amics fins a la sortida.
A veure qui guanyava.
Però... Oh, no! Quan van arribar a la sortida, la cova estava tapada
i no es podia sortir.

–Què haurà passat? –es va preguntar el Rhino.
–Per què no podem sortir, Rhino? –li va preguntar el seu cosí petit Hippo.

–No ho sé.
–Però si no sortim, no podrem menjar –va dir espantada la Myo, que era una ratapinyada
molt golafre, però també una mica poruga.
–No hi ha una altra sortida? –va dir el Miniopterus, un ratpenat molt petit al que li havien
posat aquest nom pel seu avi, encara que tots li deien Mini.
–Crec que no –va dir el Rhino–. Preguntem a la gent gran, ells coneixen la cova millor que
nosaltres.

El Rhino i els seus amics van anar una altra vegada a la galeria on encara
dormisquejaven els seus pares. Els hi van preguntar, però no recordaven una altra
sortida. Tampoc en sabien res els pares de l'Hippo. Als pares de la Myo no els hi van
preguntar perquè seguien adormits. Després van anar a preguntar als familiars del
Mini, que s'havien reunit allà amb la seva família vinguda de diferents llocs; aquest any
només havien vingut 1.000 parents, gairebé res en comparació amb altres anys. Però
ells tampoc en sabien res.
–Uf, i ara què farem? Jo tinc gana –va dir la Myo.
–Doncs no ho sé –va respondre el Rhino–.
Està clar que no podem sortir per aquí. Busquem una altra sortida.
–D'acord, jo aniré a la galeria esquerra –va dir el Mini–. La Myo que vagi a la dreta i el
Rhino a la d’avall. Hippo, tu intenta veure alguna escletxa a l'entrada original.

D'aquesta manera es van repartir el treball. El Mini era petit però molt valent i sempre
organitzava a la colla quan sortien a menjar.
Però res. Per molt que van buscar i buscar, no van trobar una altra sortida. Així que van
tornar a la galeria del fons a la dreta i es van posar a descansar penjats del sostre. Havien
volat durant molt de temps i estaven esgotats. I a sobre estaven famolencs.
I així van passar molts dies i res. La Cova de la Mochuela... Compte, que t'escorres!
Seguia tancada i no podien sortir.

–Rhino, què podem fer? –va preguntar preocupat el Mini–. Si no sortim aviat i mengem,
tots morirem de fam.

–No ho sé, Mini. Espera un moment –va dir pensatiu–. És clar! Per aquestes dates
sempre ens visita la Carmela, la petita espeleòloga de pèl vermell. Segur que quan
vingui a visitar-nos aquest any, veurà que l'entrada està bloquejada i traurà les pedres.
–I si no pot? –va contestar la Myo molt preocupada.

Van tornar a passar diversos dies i res. El Rhino i els seus amics estaven molt tristos
quan, de sobte, una petita llumeta va il·luminar dèbilment la cova. El Rhino no tenia
molt bona vista, s’hauria de comprar unes ulleres, però semblava que la llum
s'apropava a ells. I a poc a poc, la llum es va fer més i més gran.

–És la Carmela! –va cridar
d'alegria el Rhino–.
Ha vingut a rescatar-nos.
I així era. La Carmela estava
acompanyada d'altres amics
seus.

–Hola Rhino, què tal?
–Hola Carmela, què ha passat?
La cova estava bloquejada i no
podíem sortir.

–Hi va haver un despreniment i unes enormes pedres van tapar l'entrada. Hem estat
dies treballant per treure-les totes. Però ho hem aconseguit.
–Que bé! Gràcies per ajudar-nos. A tu i als teus amics. Aquesta nit podrem sortir a caçar
–va dir la Myo, que ja es llepava els dits pensant en els insectes que es menjaria.
I així, el Rhino i tots els seus amics es van salvar i no van quedar atrapats, gràcies a la
Carmela.

I a la nit, el Rhino, l'Hippo, la Myo, el Mini i totes les seves famílies van poder sortir de la
Cova de la Mochuela... Compte que t'escorres!
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