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UN DIMARTS AL MATÍ, A L’ESCOLA PICAROL...

Un dimarts al matí, a l’escola Picarol...
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EN MARC I LA BERTA VOLEN DESCOBRIR QUÈ PASSA A L’ESCOLA.

-TOT EL DIA SUEM!

TENEN UN AMIC MOLT ESPECIAL. ES DIU CRONOS. ÉS UN SUPERRELLOTGE! ELS AJUDARÀ!

En Marc i la Berta són bessons i sempre van junts. Volen descobrir per què a 
l’escola passen coses tan rares!

-Cada matí, hi ha el llum encès i l’ordinador engegat!
-I a l’aula fa tanta calor que hem de treure’ns el jersei! Uf! Tot el dia suem!

La mestra Anna els escolta. Ella també està sorpresa.

-A la tarda, quan me’n vaig, diria que ho deixo tot ben apagat i tancat. 
Tampoc no ho entenc.

En Marc i la Berta tenen un amic molt especial. Es diu Cronos i és un rellotge... 
Més ben dit: és un superrellotge! I viu al pis de dalt de l’escola. Movent les 
busques, en Cronos pot aconseguir el que vulgui! El seu poder és increïble!
En Marc i la Berta pugen al pis de dalt per parlar amb ell. Els ajudarà!
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ELS DOS NENS EXPLIQUEN A EN CRONOS QUE L’AULA SEMBLA UN FORN. 

EN CRONOS RUMIA. TIC-TAC, TIC-TAC!

-TINC UNA IDEA! PASSARÉ LA NIT A LA VOSTRA AULA, AMB ELS ULLS BEN OBERTS!

Els dos nens expliquen a en Cronos que, cada matí, troben l’ordinador i el llum 
encesos. I que l’aula sembla un forn!
-Això no ens agrada gens! I la mestra Anna tampoc no sap què passa.
-Si a fora fa fred, no volem anar sense jersei dins de classe i estar suant
tot el dia! 

En Cronos no ha notat res d’estrany. No hi fa gens de calor, a les classes del 
pis de dalt. Recorda uns nens que portaven la bata damunt l’abric; es queixaven 
de fred. Però ara cal resoldre el problema d’en Marc i la Berta. Tic-tac, tic-tac! 
El superrellotge rumia fins que...

-Ja està! Tinc una idea! Passaré la nit a la vostra aula, amb els ulls
ben oberts i les busques a punt!
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QUAN ÉS DE NIT, EN BOMBETA IL·LUMINA L’AULA I CRIDA ELS SEUS AMICS. 

EN PEP PANTALLA I LA SENYORA RADIADOR HI VAN DE SEGUIDA. L’ESPERADOR TAMBÉ HI ÉS.

VOLEN TORNAR A FER UNA FESTA QUE DURI FINS AL MATÍ. 

COMENÇA LA GRESCA! LA SENYORA RADIADOR ESCALFA MOLT I OBRE LA FINESTRA.

Quan és de nit, en Bombeta també té els ulls ben oberts. En veure que ja és 
fosc i que no hi ha nens enlloc, de cop il.lumina l’aula i crida els seus amics. 
Tampoc no dormen. En Pep Pantalla i la senyora Radiador hi van de seguida. 
L’Esperador, mig tapat per la gavardina, sempre espera, sempre hi és. Per sort, 
cap d’ells no s’adona que hi ha en Cronos darrere la paperera.

En Bombeta proposa als seus amics de tornar a fer una festa que duri fins
a l’endemà.

-Vinga, que ningú no ens vigila i ens ho passarem molt bé!

En Pep Pantalla ensenya vídeos i posa música ben alta. En Bombeta comença
a fer pampallugues. Visca, visca! La senyora Radiador, saltant i ballant, 
escalfa tota la planta baixa! I obre la finestra!
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LA SENYORA RADIADOR VOL QUE ELS SEUS AMICS VEGIN QUE ELLA ÉS MÉS POTENT 

QUE EL FRED DE LA NIT.

TIC-TAC, TIC-TAC! TOT D’UNA, EN CRONOS SURT DE L’AMAGATALL. 

FA PARAR LA MÚSICA. FA TANCAR LA FINESTRA.

La senyora Radiador, amb la finestra ben oberta, vol que els seus amics vegin 
que la seva energia és més potent que el fred de la nit. L’Esperador se la mira 
amb la boca ben oberta!

Tic-tac, tic-tac! Tot d’una, en Cronos surt de l’amagatall. Tatatxan!
Movent la busca dels minuts, fa parar la música. Movent la de les hores,
fa tancar la finestra. Ara la senyora Radiador es torna encara més vermella, 
però de vergonya. I en Bombeta deixa de fer pampallugues. Deixa de semblar 
una garlanda de llums de Nadal.
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TIC-TAC, TIC-TAC! EN CRONOS DIU A EN BOMBETA:

-FES LA TEVA FEINA QUAN ELS NENS I LA MESTRA SÓN A L’ESCOLA. I DESCANSA DE NIT!

EN BOMBETA LI RESPON:

-DONCS JO VULL FER EL QUE EM DONI LA GANA!

Tic-tac, tic-tac! En Cronos mira amb cara seriosa aquesta colla de trapelles.
En Bombeta amaga els ulls sota el barret.

-Per què malgastes la teva energia, Bombeta? Treballa i passa-t’ho bé
quan els nens i la mestra siguin a l’escola. I descansa de nit!

A en Bombeta no li agrada que els nens apugin les persianes. Ni que pitgin 
l’interruptor quan no entra gaire llum del Sol per la finestra. Tampoc no 
li sembla bé que l’apaguin quan se’n van a casa.

-No suporto que els nens em manin! Vull fer el que em doni la gana!

Tic-tac, tic-tac! Però les busques d’en Cronos no ho permetran! La busca
de les hores torna a bellugar-se.

-T’hauràs d’acostumar a dormir tota la nit.
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QUAN CALGUI, LA SENYORA RADIADOR ESCALFARÀ I EN PEP PANTALLA DONARÀ INFORMACIÓ.

TIC-TAC, TIC-TAC! PERÒ EN CRONOS NO SEMBLA DEL TOT SATISFET.

-PER QUÈ DE NIT ESTEU DESPERTS?

I els amics d’en Bombeta? Doncs..., gràcies a les busques del superrellotge,
la senyora Radiador només escalfarà quan calgui i sense tornar-se vermella
com un pebrot! 
I, com que en Pep Pantalla guarda molta informació, sempre que els nens
o la mestra Anna necessitin saber coses, li demanaran ajuda.
Durant l’hivern, la porta i les finestres estaran ben tancades. No caldrà
que la senyora Radiador s’hi esforci gaire. Ara tothom sap que és més potent
que el fred de la nit. Ella, amb això, ja en té prou!

Tic-tac, tic-tac! En Cronos no sembla del tot satisfet.

-I per què de nit esteu ben desperts? És estrany. La mestra Anna diu que, 
quan se’n va, apaga els llums i els aparells... Però vosaltres m’esteu amagant 
alguna cosa!
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TIC-TAC, TIC-TAC! EN CRONOS DIU A L’ESPERADOR:

-JA T’HE DESCOBERT! NINGÚ NO ES FIXA EN EL QUE TENS SOTA LA GAVARDINA.

LA TEVA LLUM FA QUE ELS SEUS ULLS ESTIGUIN OBERTS TOTA LA NIT!

Tic-tac, tic-tac! De sobte, les busques d’en Cronos es mouen més alegres, excitades.

-Ja ho tinc! Ja t’he descobert!

En Cronos allarga el dit assenyalant l’Esperador.

-Tu no fas llum com en Bombeta, ni escalfes l’aula, ni guardes informació. 
Ningú no es fixa en el que tens sota la gavardina. Passes desapercebut.
La mestra Anna, cada tarda, apaga els llums i els aparells, però..., a tu,
et deixa estar. No et té en compte.

En Bombeta, la senyora Radiador i en Pep Pantalla miren de reüll l’Esperador. 
Tic-tac, tic-tac! En Cronos li treu la gavardina. Zas! Ara queda ben il.luminat!

-No vulguis dissimular-ho: estàs sempre actiu, Esperador! La teva llum,
la teva energia, només serveix perquè ells tinguin els ulls oberts tota la nit!
I amb ganes de gresca!
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PER L’HIVERN, EN MARC I LA BERTA PODEN ANAR AMB JERSEI DINS L’AULA.

EN CRONOS ELS EXPLICA QUE CADA TARDA S’HA DE DESCONNECTAR L’ESPERADOR. 

ELS NENS AJUDARAN EN BOMBETA, EN PEP PANTALLA I LA SENYORA RADIADOR A VIURE MÉS BÉ.

Durant el temps del fred, en Marc i la Berta poden anar amb jersei dins l’aula. 
Estan contentíssims de lluir uns jerseis virolats i bonics! Donen les gràcies
al seu amic Cronos.

-De res, nois, però la feina més important l’heu de fer vosaltres! Ah!,
i no us oblideu de dir a la mestra Anna que cada tarda desconnecti l’Esperador. 
I a casa vostra, busqueu els germans d’aquest personatge de la gavardina! 
I que els vostres pares els desconnectin també!

Els dos nens hi estan d’acord.

-Hem après molt de tu, Cronos!

En Marc i la Berta miren en Bombeta, en Pep Pantalla i la senyora Radiador.

-Us ajudarem, amics! Tindreu una vida més llarga i tranquil.la!
-I, per la festa de fi de curs, podràs fer pampallugues, Bombeta,
i posar música a tot drap, Pep Pantalla!






