
Estimats «amics del calfred», 

sóc Bat Pat, el vostre amic ratpenat! 

Us explicaré una història que us farà 

posar la pell de gallina... 

Esteu a punt?

Heu sentit mai anomenar Polifem? És un ésser 
espantós amb un sol ull del qual parla Homer en

les aventures d’Ulisses, en el seu llarg i perillós viatge 
de retorn a casa. Creieu que és una llegenda?

Doncs, compte que no us el trobeu cara a cara! 
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1
HI HA UNA CABRA

AL JARDÍ!

casa dels Silver, els matins del
dissabte es mandreja. I si és un
dissabte d’estiu, encara més.
L’única excepció d’aquesta regla
és la Rebecca, que sempre es lleva
d’hora, tant a l’hivern coma l’estiu.

Aquell matí voltava per casa en pijama, quan
va mirar per la finestra i va veure una cosa inespe-
rada al jardí. De què es tractava? Ni més ni menys
que d’una cabreta! Potser vosaltres us hauríeu
preguntat: «Què diantre hi fa una cabra, al jardí,
un matí de dissabte d’estiu?». Però aquest no va
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ser el cas de la Rebecca, i un instant més tard ja
havia sortit al jardí, però abans encara va tenir
temps de cridar engrescada per tota la casa: «Ve-
niu, ho heu de veure!, us espera una sorpresa!».
La tal sorpresa va deixar bocabadats els altres
membres de la família, que, tots en pijama, van fer
rotllana al voltant del quadrúpede barbut per po-
der observar com es cruspia tranquil·lament l’her-
ba del jardí. Semblava una bestiola pacífica, tan
pacífica que el senyor Silver es va atrevir a apropar-
s’hi. Però de seguida se’n va penedir, perquè la ca-
bra va abaixar el cap i va apuntar-lo amb les banyes
punxegudes. La cosa es complicava. O, més ben
dit, hauria estat complicada si al número 13 de Fri-
day Street no hi hagués viscut una certa Rebecca
Silver, que tenia la mà trencada amb els animals.
Lamevamestresseta va desaparèixer un instant i va
tornar a sortir amb una enorme pastanaga a la mà.
—A les cabres els encanten les pastanagues...
—va explicar tot atansant-se a l’animalet i allar-
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gant-li la sucosa arrel carbassa. Un moment des-
prés, la cabra ja menjava tranquil·lament de la
seva mà i es deixava acariciar.
—Que simpàtica! —va dir entre rialles el Leo,
mentre allargava la mà per fer el mateix que ha-
via fet la seva germana, però la cabra una mica
més i li clava les banyes.
En aquell moment, algú va saltar per damunt
de la vegetació que delimitava el jardí de casa i es
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va plantar davant nostre, amb l’ensurt conse-
güent! Fins i tot la cabra va fugir a amagar-se i es
va endur la pastanaga.
—Tieta Jorgina? —va exclamar el Martin, que ja
havia reconegut la seva cabellera grisa i estarrufada.
Jorgina Pinter, arqueòloga i paleontòloga (és

a dir, els que estudien els ossos antics de segles
enrere!) de fama mundial. Recordeu l’episodi del
gos esquelet? Doncs d’ella parlo!
—Com és que has vingut aquí, Jorgina estima-
da? —va preguntar el senyor Silver.
—Bé, res... només havia de fer passar una prova a
la meva neboda. Estava segura que no em decebria!
—Una prova? —va dir de seguida el Martin—.
Així doncs, l’has dut tu, la cabra?
—Evidentment, nebodet! Has vist mai cabres
en una ciutat? Però aquesta no és res, si la compa-
rem amb les que anirem a veure nosaltres!
—A qui et refereixes amb aquest «nosaltres»?
—va intervenir preocupada la senyora Silver.
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—A la Rebecca i a mi, estimada Elisabeth —va
dir amb un somriure la tieta, mentre extreia del
sarró un enorme os d’animal—. Guaiteu: aquesta
mandíbula és d’una cabra gegant que acaben de
trobar a l’illa d’Alónnisos, a Grècia. Pertany a una
espècie extingida i que es remunta a
gairebé quatre mil anys enrere.
Però corre la veu que en po-
dria haver sobreviscut algu-
na i és exactament això el
que m’agradaria esbrinar.
Però necessito algú que
s’avingui amb els animals
salvatges. Et vindria de gust
acompanyar-me, nebodeta?
La Rebecca s’ho estava
pensant i, de sobte, es va gi-
rar per mirar-nos: en aquell
punt, ja vaig veure quina se-
ria la seva resposta.
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