
El ratpenat

Els ratpenats són una mena de rates amb ales que sempre viuen en llocs foscos i amagats i només
surten de nit, perquè ningú no els vegi. Però això no ha estat sempre així. Tot va començar amb un
ratpenat que tenia molta vergonya que el veiessin els ocells.

Era un ratpenat que no volia sortir mai de la seva cova perquè no s'agradava gens. Es trobava lleig,
encorbat, escanyolit i malcarat, i no hi havia manera de treure'l d'aquí. Molts dies, els ocells del
bosc anaven a buscar-lo per sortir a fer una volta o per celebrar alguna cosa, però el ratpenat no
volia sortir mai.

-Sóc massa lleig. No vull sortir.

I això era l'únic que, cada dia, els ocells podien veure o sentir del seu estrany veí: "El ratpenat".

Un dia, els ocells van reunir-se per parlar d'aquest cas tan preocupant, perquè els sabia molt de
greu que un company del bosc sentís tanta vergonya d'ell mateix per no sortir de casa. I un ocell va
dir:

-Sabeu què podem fer? Donem-li una ploma de cadascun de nosaltres. Així podrà
recobrir-se el cos amb plomes de colors i potser així, si es veu més semblant a
nosaltres, no li farà tanta vergonya sortir.

Els ocells ho van trobar molt bé; i tal dit, tal fet. L'abellerol n'hi va donar una de color taronja. El
pit-roig una de vermella. El blauet, una de blava .El lloro una de lila. El flamenc una de color rosa.
El canari una de color groc. I així tots els ocells, fins que el ratpenat va tenir tantes plomes de tants
colors que es va sentir l'ocell més bonic de tots.

Aquell dia, el ratpenat va sortir a volar per tot el bosc, més content que mai, amb les seves plomes
de tots colors, que brillaven  com un arc de Sant Martí sota la llum del sol.
Els ocells també estaven molt contents, perquè pensaven que així el ratpenat deixaria de ser el
rabiüt solitari que havia estat fins llavors i voldria sortir amb ells. Però el que va passar va ser el
contrari.

El ratpenat, en veure's tan engalanat amb les plomes de tants colors, es va tornar cregut i arrogant,
i no volia saber res de cap altre ocell. Cada vegada que un ocell l'anava a veure, li deia:

-No hi ha cap ocell que es pugui comparar amb mi. Sóc tan bonic que no vull que se
m'acosti ningú a fer-me ombra.

Els altres ocells van quedar molt decebuts, però van esperar a veure si, amb els dies, el ratpenat
deixava de preocupar-se tant pel seu aspecte i es decidia a fer-se amb els altres habitants del bosc.
Però res. Com més dies passaven, més mal educat es tornava el ratpenat i més es reia dels altres
ocells.

Els ocells es van acabar afartant de les impertinències del ratpenat. Així que, de mica en mica,
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cada ocell li va anar a demanar la ploma que li havia deixat. El canari va ser el primer.
Després va venir el flamenc, i també li va demanar la seva ploma.

-Ratpenat, oi que ja no necessites la meva ploma rosa?
-És clar que no. És de les més lletges que tinc. Ja te la pots quedar.

I li va tornar la ploma sense dir ni gràcies. I el mateix va passar quan hi va anar el lloro.

-No em combina amb res. És horrorosa. Com tu.

I el lloro també es va endur la seva ploma, com també ho va fer el blauet, a qui el ratpenat va dir:

-Vols que et torni la teva ploma perquè em tens enveja, oi? Doncs aguanta't, perquè,
tot i així, encara sóc l'ocell més bonic de tots.

I així va ser com, de mica en mica, tots els ocells van anar recuperant les seves plomes, entre les
mofes i el menyspreu del ratpenat, que aviat va quedar ben plomat.

Ah, però quan el ratpenat es va quedar sense ni una sola ploma, se li va acabar la fatxenderia de
cop i es va entristir molt. I no pas perquè tornés a tenir l'aspecte del principi, sinó perquè va veure
que, per culpa d'haver estat tan preocupat tot el temps pel seu aspecte físic, no s'havia adonat que
els ocells havien fet tot el possible per fer-lo sentir un més de la colla.

I des d'aquell dia va tornar a viure a la seva cova fosca i humida, i diuen que només en surt a les
nits, quan no el pot veure ningú.

Guió: Jaume Esquius

© CCRTV Interactiva, S.A. | Televisió de Catalunya, S.A.

Avís legal |
Segell de qualitat |
Contacta  |

Idiomes
Català
Castellano
English


