
 
 

LA LLETRA A i EL RUC SAVI 

 

L'univers és gran. No, no. Enorme. No, no. És infinit! I en un racó allunyat de tot hi 
amaga un planeta amb una forma, com ho diríem...  Admirable!  

En aquest planeta, tot i ser llunyà, les persones s'assemblen a nosaltres. I el mateix els 
passa als animals alienígenes. Però distingir una persona alienígena o un gos alienígena 
d'una persona terrícola o un gos terrícola és fàcil. Només cal fixar-se en les antenes. Si 
en té, és alienígena i si no en té, vol dir que és de la Terra.  

Va ser precisament en aquest planeta, com ja hem dit, admirable, que un ruc alienígena 
va viure una aventura al·lucinant! El ruc vivia amb els seus amos alienígenes, una gent 
que el tenien mig abandonat. No li feien ni cas, només llegien i deien “Ahà”  a mesura 
que avançaven pàgina a pàgina. El pobre ruquet es consumia d'avorriment.  

 

La lletra A i el ruc savi 

 

Un dia el ruc va decidir que ell també volia aprendre de llegir. “Però com m'ho faré?” es 
va dir la bèstia, “Els meus amos ocupen tot el seu temps llegint, si els ho demano 
m'enviaran a pastar fang... Ja ho sé, aniré a escola!” Però l'escola era molt lluny i per no 
cansar-se el ruc alienígena, que era una mica mandrós, es va colar dins un platet 
volador. “Els meus amos el fan servir cada dia, conduir-lo deu ser bufar i fer ampolles”, 
es va dir el ruc.  

Però no ho era gens, de senzill! Calia saber llegir les instruccions què anaven apareixent 
en una pantalleta. El ruc ni se'n va adonar, ell, tan tranquil, va prémer el primer botó que 
li va semblar i en lloc de l'escola va anar a petar al nostre planeta, la Terra!  

El ruc alienígena era una mica mandrós, i una mica ximple, però tenia molta sort. Mira 
que n'hi ha de llocs, al nostre planeta, doncs ell va aterrar al pati d'una escola! El ruc va 
treure el cap per la finestra i quan va veure la classe, els nens i nenes, el mestre i la 
pissarra va saber que era un ruc afortunat. El mestre i els nens, encuriosits, li van 
preguntar d'on venia i com era que tenia aquelles petites antenes. El ruc els va explicar 
les seves desgràcies i els va demanar si li podien ensenyar a llegir. Tots, els nens, les 
nenes i el mestre, li van dir que sí!  

 

El ruc es va emocionar. El mestre li va ensenyar les lletres que hi havia escrites i li va 
preguntar si en coneixia alguna. “No, no en conec cap”, va respondre el ruc i el mestre li 
va ensenyar la A. El ruc va bramar content: Ah-aaah! El mestre i els nens el van felicitar 
i el ruc, inflat i orgullós, hi va tornar: Ah-aaah!!!! Encara el van aplaudir més!  



El ruc, a qui la classe ja el començava a cansar, va anunciar que marxava. Amb aquella 
lletra ja en tenia prou.“Ja sé llegir” va exclamar el ruc. “Els meus amos llegeixen i diuen 
‘ahà’, i ara jo també ho sé fer!” El mestre va provar d'explicar-li que s'equivocava.  
“Ruc, ruquet, encara queden moltes lletres per aprendre. Queda't!” Però l'animal, que 
tenia pressa per tornar a casa i demostrar als seus amos tot el que sabia, va tornar a 
bramar: Ah-aaah! i va pujar dalt del platet volador per envolar-se univers enllà.  

El mestre va somriure i explicà als nens que de rucs n'hi ha a tots els planetes i els 
demanà que cantessin tots junts aquella vella cançó d'un ruc que volia aprendre a llegir, 
una cançó que es canta aquí i a tot l'univers... 

 

Un dia al despertar el ruc va dir: 
"Vull aprendre de llegir; 
si els savis per ser savis fan això, 
també vull ser savi jo." 
I alçant-se se n'ha anat sens més raons 
dret al mestre de minyons: 
"Bon dia, senyor mestre, ja em té aquí; 
vull aprendre de llegir." 
 
El mestre li digué: "Molt ben pensat; 
aprendràs si ets aplicat." 
I li ensenyà al davant un cartipàs 
ple de lletres com el mar. 
"Aquesta que aquí veus ja n’és talment 
la teulada d'un convent, 
és la primera lletra i es diu A. 
Digues “A” per començar." 
 
El ruc obrí una boca de tres pams 
i engegà un parell de brams, 
el mestre li digué: "Això bé va! 
dius perfectament la "A". 
El ruc inflat d'orgull, tot fent un bot, 
exclamà "Doncs, ja ho sé tot!" 
i ruc com en vingué se n’entornà, 
i de ruc mai més passà. 

Ah-aaah!  
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