
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?

Sabeu què són les portes de l’Hades? Segons la 
mitologia grega, són les portes de l’inframón, on no 

hi entra cap viu ni en surt cap mort. Cangueli dels 
grossos! Resulta que un gos ferotge de tres caps és el 
vigilant de les portes i ni la Rebecca ni jo li vam caure 

en gràcia… Ales ajudeu-me!
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1
REFILETS

ESPANTOSOS!

l primer maldecap per ordre 
d’aparició va ser la decisió del 
Leo de dedicar-se a la música. Al 
cant, per ser més exactes! Sí, sí, 
ho heu sentit bé: el Leo, després 
d’haver-se apuntat a la coral de 

l’escola a l’últim moment per substituir un no-
iet que s’havia posat malalt, de sobte va tenir el 
convenciment que podria ser un gran cantant. El 
problema és que ell era l’únic que ho pensava, 
mentre que la resta de la família, gens conven-
çuts, van haver de suportar aquella nova fal·lera.
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La cosa va començar quan 
cantava a la dutxa, com fa 
tanta gent, però ningú no li 
va fer cap cas, sobretot per-
què el soroll de l’aigua i la 
porta del lavabo tancada es-
morteïen en gran part els 
seus brams de cavernícola. 
Després, però, li va agafar la 

mania de cantar pertot arreu, en qualsevol situa-
ció imaginable: així que es despertava es posava a 
cantussejar al llit, cantava quan teclejava davant 
de l’ordinador o quan 
anava amb bicicleta, can-
tava tallant-se les ungles i 
fins i tot quan esmorzava 
(amb el resultat d’un 
munt d’escopinades de 
cereals remullits amb llet 
per tota la cuina!). Bra-
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mava tonades alegres quan estava content i mugia 
com una vaca trista quan estava baix de moral.

Fins aquí la família Silver ho va tolerar prou 
bé, demanant-li amablement 
que potser ja n’hi havia prou 
del seu tema preferit Amb 
una mica de sucre tot va millor 
a la vida!

Però la cosa es va compli-
car de debò quan el Leo va 
descobrir el karaoke! Perquè 
als seus brams de bou me-
lancòlic, de sobte, hi va afegir la música. Si he de 
dir-vos la veritat, els resultats van millorar una 
mica, però, com que anava a entrenar-se al garat-
ge, l’aparell estereofònic que feia servir era tan 
potent que feia tremolar els fonaments de la casa!

Així doncs, van arribar a un acord: li van ator-
gar un màxim d’una hora al dia d’assajos, i la res-
ta, silenci! Tots es van comprar taps de cera (per a 

Fins aquí la família Silver ho va tolerar prou 

0043-EL GUARDIA DELS TRES CAPS.indd   11 18/11/14   11:57



12

mi també un parell, molt bufons!), però fins i tot 
quan m’atrinxerava a les golfes amb un coixí al 
cap, les meves sensibilíssimes orelles patien mas-
sa, i per això vaig agafar el costum de tocar el dos, 
volant, quan era la seva horeta d’estudi. Volia es-
tar tranquil, jo! Gràcies a això, no m’empipava 
com la resta de la família:

—Escolta’m, mare, que aquesta és sensacional... 
Parla’m d’amor, gentil ninetaaaa. Tota la vida et se-
guiré de vetaaaa!
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—Espantós, Leo, espantós de debò! —replicava 
la senyora Silver esmunyint-se fora de l’habitació.

—I aquesta t’agrada, Martin? Mariners com que 
bufa el vent, cantem tots una cançoneta...

—A veure si aquest vent se t’emporta ben lluny, 
germanet! —responia el Martin, desconsolat.

—Ep, on ha anat a parar el nostre amic Bat Pat? 
Volia fer-li sentir El vals del ratpenat vienès.

—Ha fugit volant! —replicava la Rebecca—. Sort 
d’ell que té ales per volar...
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—Rebecca, estimada germaneta, aquesta fa per 
tu: Dos cocodrilets ballen valsets, un orangutan es 
tira pel tobogan, una granota balla la jota...

—Leo, de debò, ja no puc més d’aquesta cridò-
ria —va cridar-li la meva mes-

tresseta, i va sortir de casa 
amb un cop de porta.

El Leo es va quedar tot 
ofès i durant la resta de la tar-

da no va dir ni piu. Quan 
vaig tornar del meu vol 

salvaorelles, me’l vaig 
trobar, trist, al garat-

ge, desmuntant el 
seu equip mega-
estèreo.

Va aparèixer a 
l’hora de sopar, però 

en comptes d’abraonar-se 
damunt el menjar, com 
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sol fer habitualment, es va aturar a la porta i va 
dir, capcot:

—Ehem... Em penso que he exagerat amb aques-
ta història del cant... Perdoneu-me. Us prometo 
que d’ara en endavant no us molestaré més. Per-
dona’m, Rebecca, jo no volia... Ei, però on és la 
Rebecca?

Això mateix, on s’havia ficat la Rebecca? Ningú 
no l’havia vist tornar a casa i a fora estava arribant 
un temporal sonat!
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