
 
 

EL CAMÍ A L'ESCOLA 

 

La Ling Jan feia només un dia que vivia a la caseta de la muntanya. La seva família 

havia marxat de la ciutat i s'havien instal·lat lluny del soroll i el tragí dels carrers. De 

fet, era lluny de tot i de tothom. De l'escola, també. Els pares li havien explicat que per 

anar-hi hauria de caminar un bon tros, però que valia la pena. Calia que aprengués a 

llegir! Era molt   important. I la Ling Jan es va posar en camí.  

 

–Ostres, quants arbres! N'hi ha per tot arreu! No n'havia vist mai tants! –va dir la Ling 

Jan, admirada. 

Però aviat va veure que s'havia perdut. El bosc havia envaït el camí i a la nena li va 

semblar que els arbres formaven un laberint sense sortida. I hi havia tanta calma... La 

Ling Jan  no hi estava acostumada, i en sentir un cruixit estrany es va espantar. Per 

defensar-se va agafar el que li va semblar que era la branca d'un arbre. 

 

Però no ho era pas. La branca es va transformar en una serp. Una serp màgica que 

parlava: 

–No m'escanyis, recontratomàquets! O et mossego aquestes galtes tan apetitoses. 

La Ling Jan la va deixar anar, encara més espantada. 

–No em facis res, només vull arribar a l'escola. He d'aprendre a llegir! Pietat!  

La serp li va dir que aquella vegada la deixaria estar. Però que el proper cop que se la 

trobés li queixalaria aquelles galtones que li feien venir salivera només de mirar-se-la.  

 

La Ling Jan va córrer cames ajudeu-me. Va córrer com si fos un dels cotxes de la seva 

antiga ciutat. Va córrer tant que va topar contra una pedra que... Pam! Es va convertir en 

una bruixa!  

–Recontracolsambpatates! Qui m’ha despertat? A qui he de convertir en rata pudenta? 

A qui? 

 

La Ling Jan va fugir esperitada i, tota esporuguida, va refugiar-se dalt d'un arbre.  



–Jo em quedo aquí amagada. Tant és, l'escola! M'és igual si no aprenc a llegir! –va 

somicar la Ling Jan, aterrida d'espant. Llavors les urpes d'una àguila van engrapar-la i la 

van alçar cel amunt. 

–Recontrapinyons, ja tinc sopar per als meus petits aguilons! –va exclamar en veu alta 

l'àguila, tota contenta. 

–Senyora àguila, no se'm mengi, si us plau, si us plau, jo només vull anar a escola i 

aprendre a llegir... 

 

L'àguila la va escoltar, va seguir volant amunt, amunt, fins que a poc a poc va començar 

a descendir i va aterrar just davant la porta de l'escola. 

–Au, entra, però sàpigues que la propera vegada que ens trobem et serviré de sopar per 

als meus fills. 

L'àguila se'n va anar cel enllà. I la Ling Jan va entrar a l'escola amb les cames 

tremoloses.  

 

La mestra la va rebre amb un somriure. Tenia una mirada dolça, i la panxa grossa 

perquè dins hi duia dos bebès.  

–Benvinguda, Ling Jan! Has arribat tard. Que no has portat la teva pissarra? Noia, 

l'hauràs d'anar a buscar o no podràs fer feina.  

La Ling Jan, en sentir-ho, es va posar a plorar i li va explicar tot el que li havia passat. 

No podia anar a buscar la pissarra a casa. Si ho feia, es trobaria amb aquells monstres!  

La mestra la va calmar i li va dir que li ensenyaria una cançó molt antiga i una mica 

màgica que li havia ensenyat la seva mestra feia molts anys. Gràcies a aquella cançó, els 

monstres deixarien de ser-ho.  

 

La Ling Jan va tornar cap a casa amb l'estómac petit petit. Però quan va trobar-se amb la 

serp a la vora del riu va atrevir-se a cantar la cançó, i la serp, tota amable, es va 

convertir en un pont perquè pogués travessar l'aigua cabalosa. 

 

I una mica més enllà li va sortir la bruixa. La Ling Jan va reunir un grapadet de coratge i 

amb un fil de veu va cantar la cançó de la mestra. I la bruixa, amb un somriure als 

llavis, va fer aparèixer la seva pissarra allà mateix. 

–Au, corre, que has d'aprendre a llegir. És molt important! –li va dir la bruixa. I la Ling 

Jan va saltironar contenta fins a l'escola. 



En tornar, la mestra la va rebre amb un somriure: 

–Ho veus, ha funcionat. Ara, si vols, la podem escriure a la teva pissarra i pot provar de 

llegir-la.  

I així ho van fer.  

 

I des d'aquell dia la Ling Jan va anar i venir de casa a l'escola i de l'escola a casa sense 

problemes. Quan sortia de casa saludava l'àguila, que des del cel estant vigilava que ni a 

ella ni a cap nen els passés res. I si tenia un problema sabia que la serp o la bruixa 

l'ajudarien. Només calia que cantés la cançó que li havia ensenyat la mestra i que ella 

s'havia après de tantes vegades que l'havia llegida a la pissarra. En cantar-la, la Ling Jan 

se sentia feliç i tranquil·la. Tranquil·la i feliç. 
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