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La invitació
perduda

assolellat

Era un matí
a l’Illa de les
Balenes, i la llum que entrava pels finestrals de
Vil·la Marea mantenia la il·lusió que encara fos
estiu.
El professor Van Kraken consultava en una gran
pantalla
d’ordinador una web
especialitzada en al
gues oceàniques, quan
algú va trucar a la por
ta del laboratori.
— ndavant! —va
dir el professor sense
apartar la mirada de

E
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La

invitació perduda

la pàgina dedicada a les algues brunes
que estudiava.
Nicky i Paulina van exclamar:
—Bon dia, professor! Hem vingut a entre
garli la nostra recerca.
Van Kraken, encara concentrat en l’ordinador,
els va preguntar:
— uina rEcErca?
Nicky i Paulina es van intercanviar una mirada
de complicitat: el seu professor era un despistat!
—La dels peixos tropicals que hem fet voluntàriament —li va recordar Nicky.
—Què? Ai, sí, és clar... deixeula aquí —va dir,
aixecantse
per fer una mica d’es
pai al seu escriptori, ple a vessar de paperassa.
—Compte! —va exclamar Paulina, quan el pro
fessor va fer caure una pila de fulls a terra.
—Ostres, quin desastre! —va dir Van Kraken
mentre s’afanyava a recollir els papers
amb l’ajuda de Nicky.

Q

d’una revolada
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invitació perduda
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Llavors la noia va veure un sobre que s’ha
via traspaperat entre dues revistes:
—Tingui, professor Van Kraken, també hi ha una
carta...
—Una carta? I d’on ve? —va preguntar el pro
fessor, arrugant el front.
—Pel segell, em sembla que de l’Argenti
na —va dir Paulina, acostants’hi.
El professor va obrir el sobre i en va treure
una carta molt llarga.

O

m

pt

e!

31/7/18 11:19

La

invitació perduda

Al cap d’uns instants, els va dir:
—Me l’ha enviat Pablo, un col·lega especialitzat
en biologia marina que
treballa en una
important recerca so
bre les balenes franques
australs...
—Que interessant!
—van exclamar les dues
noies alhora.
—Aquest estudi es porta a terme en diversos
indrets del món i Pablo dirigeix el centre de re
cerca de la
atagònia. M’invita
a reunirm’hi per col·laborar amb ell.
—La Patagònia és al sud de l’Argentina, oi? —va
preguntar Nicky.
I Paulina va afegir:
—Deu ser un lloc extraordinari... Quina nsortn
que té!
—Gens ni mica! —va replicar el professor, sos

P
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invitació perduda

pirant—. La invitació de Pablo coincideix de ple
amb els dies que estaré ocupat amb
els exàmens de selectivitat. No podré marxar de
Ratford!
—Quina llàstima! —va murmurar Pauli
na—. Segur que és una experiència fantàstica...
—I no el podria
algú? —li va sug
gerir Nicky.
El professor va negar amb el cap:
—Per desgràcia, no és possible. Però, potser... —va
dir amb el rostre sobtadament il·luminat.
—Potser... què? —li van preguntar les dues ami
gues, encuriosides.
—No res, no res... Gràcies per portarme la recer
ca,
. Ja ens veurem a classe —va dir Van
Kraken, i se’n va acomiadar amb presses.
Les noies van marxar de Vil·la Marea i van tor
nar a Ratford.

substituir

noies
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una supernotícia
Al cap d’un parell d’hores, el rector de Ratford,
Enciclopèdic de Ratis, va convocar inesperadament Nicky i Paulina al seu despatx.
—Benvolgudes alumnes! —va exclamar el rec
tor quan les dues amigues hi van entrar—.
Ja sabeu que la feina dels professors d’aquesta
és molt exigent: classes, semi
naris, cursos de reciclatge, exàmens... i no sem
pre tenen temps de fer tot el que voldrien.
Mentre s’asseien, les noies es van intercanviar
una mirada perplexa i es demanaven, estranya
des, què hi tenien a veure elles amb l’agenda dels
professors...
El rector va prosseguir:

universitat

14
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—De vegades, alguns professors podrien con
tribuir en algunes recerques importants.
Jo, per exemple, fa més de vint anys, em vaig
trobar que...
A Nicky i Paulina els costava seguir l’es
trany monòleg del rector De Ratis i no van po
der evitar perdre el fil mentre la quilo
mètrica explicació de les mil i una
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ocupacions passades i presents del rector i dels
seus col·legues s’allargava i allargava
i allargava...
Però, de cop i volta, una frase els va cridar l’atenció:
—I, per tant, hem decidit que vosaltres anireu
a la atagònia!
—Com diu?! —van exclamar les noies, que de
poc cauen de la cadira per la sorpresa.
El rector va assentir:
—Ja podeu donar les gràcies al professor
Van Kraken, que us ha recomanat com les estu
diants més adequades per representar Rat
ford en aquesta importantíssima recerca!
—Però... com... nosaltres? —va balbucejar Nicky.
—A la Patagònia?! ’estaN... segurs? —va
continuar Paulina.
El rector va somriure davant la incredulitat de
les seves alumnes:
—Marxareu la setmana vinent. Aquí teniu la
carta de presentació oficial per al centre
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de recerca. Us aconsello que comenceu a fer les
maletes!
Nicky i Paulina, que encara no s’ho acabaven de
creure, li van donar les gràcies i van
marxar.
Però, així que van tancar la porta darrere seu, es
van mirar molt felices i es van fer una abra
çada, cridant:

!!!
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