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LES AVENTURES ARQUEOLÒGIQUES
Hi havia una vegada un poble de muntanya on vivien dos arqueòlegs. Ells eren
en Felip i en Pep. Dos amics que van estudiar junts i que gaudien de nous reptes
i descobriments. Un dia, un treballador de la brigada de forestals va descobrir
una cova. Va pensar a qui podria avisar per anar a fer un reconeixement de la
zona i de seguida va pensar que al poble hi havia dos arqueòlegs. Aleshores, els
va anar a buscar abans de que algú més la descobrís.

Els arqueòlegs van acceptar i al dia següent ja estaven a la cova. Anaven baixant
i baixant trobant tots tipus de minerals des de diamant, or, quars, lapislàtzuli,
maragdes, entre d’altres. Aquella cova era un somni.
Aleshores, els arqueòlegs van escoltar uns sorolls. Van quedar-se molt quiets
prestant molta atenció. Allò que escoltaven eren cops! Van avançar a poc a poc,
eren miners il·legals! Aquells homes no tenien permís per estar allà. Els
arqueòlegs es van quedar parats i no sabien que fer. Al final, els van preguntar
qui eren i els miners no van contestar. Per segona vegada els arqueòlegs van
preguntar què qui eren i aquests, per segona vegada, no van contestar.

Joel Merodio Izquierdo

De cop i volta els miners van fer uns ràpids moviments i els arqueòlegs es van
veure rodejats. Eren cinc miners contra en Felip i en Pep. Allò no tenia bona
pinta. Estava clar que no tenien intencions de dialogar. Els miners els volien lligar
amb una corda però de sobte es va escoltar un rugit, tots van mirar en la mateixa
direcció d’on venia aquell rugit i van veure la silueta d’un ós. En aquell moment
els arqueòlegs van aprofitar per despistar als miners i amagar-se així que
aquests es van trobar sols davant d’un ós furiós perquè aquella era la seva cova.
Els arqueòlegs van traçar un pla. El Felip va agafar una corda per lligar als miners
mentre que el Pep despistava a l’ós amb un entrepà de fuet. Llavors una vegada
tenien lligats als miners els van ficar dins d’una vagoneta a la que ells també van
pujar per sortir de la cova. Una vegada fora, van trucar als forestals perquè
vinguessin a detenir als miners.
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Els arqueòlegs van arribar a un pacte entre ells mentre esperaven a que
arribessin els forestals. Dirien que en aquella cova no hi havia res de valor i
d’aquesta manera protegirien a l’ós de l’home, ja que en cas contrari, el matarien
o el farien fora de la seva casa, que era la cova, per tal d’agafar tots els minerals
valuosos. És així com el Felip i el Pep salven a l’ós i sumen una aventura més
tots dos junts.
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