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L’escola dels ratolins obria dilluns, 
dimarts, dimecres, dijous, divendres, 
dissabte... i prou! La majoria de les 
escoles tanquen almenys un dia a la 
setmana. Però és veritat que aquesta 
escola era una mica especial. Per 
començar, era dins d’una canoa. 
El director era un mussol i la mes-
tra, una mostela: dos animals que, 
normalment, es dediquen a caçar 
ratolins més que no pas a intentar-los 
ensenyar les taules de multiplicar. 
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Però, a la vida, el que passa més 
sovint no ha de ser per força el 
més interessant. 

Les llavors no paren de caure ni la 
fruita de madurar perquè sigui cap 
de setmana. I per això, els pares dels 
alumnes, que es dedicaven a recollir 
llavors i a collir fruita, s’havien posat 
d’acord per demanar que aquella 
escola, que ja era una mica especial, 
estigués oberta també diumenge. 
Cal aclarir que els pares dels alum-
nes només n’eren dos: el senyor i la 
senyora de l’Estable. Aquests dos 
ratolins tan ocupats eren els pares de 
tretze ratolins que, a més de ser els 
seus fills, eren els tretze alumnes de 
l’escola. 

El primer diumenge després del 
començament de curs, la senyora 
de l’Estable havia acompanyat els 
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ratolins a l’escola i se n’havia anat 
encara més de pressa del normal 
per preparar les seves compotes. Els 
ratolins s’havien esperat una estona 
a la granja silenciosa. La vella ca-
noa que servia de classe era buida. 
El vigilant Ricky estava a punt 
d’arribar amb aquella manera de 
caminar que tenia, típica d’eri çó, 
amb el musell tirat endavant com 
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si això li fes guanyar uns quants 
centímetres. Quan, en realitat, el que 
havia de fer era córrer més de pressa, 
aquell maldestre, deia la Walbur-
ge. La Walburge era una ratolina 
esportiva, li encantava competir i 



15

es passava la vida fent voltes sobre 
si mateixa com una baldufa que es 
mareja de tant girar.

Tampoc se sentia cap soroll de la 
mostela, però això no volia dir res: 
mai no se la sentia arribar, a la mestra 
Emma. 

Per exemple, dimecres al matí 
havia volgut fer una sorpresa als 
alum nes i s’havia amagat dins 
d’una bota d’esquiar que l’Elvis 
tenia en un racó. La sorpresa va 
funcionar, però el Wilfried es va des-
maiar de por. I quan va veure el 
cap de la mostela inclinat sobre 
ell per reanimar-lo, es va tornar a 
desmaiar. El Wilfried sempre te-
nia por que l’Emma s’oblidés que 
els alumnes no es mengen. Enca-
ra no havia acabat d’entendre que 
era una mostela vegetariana. I això 
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que l’Emma rebutjava de forma 
categòrica empassar mamífers. Ni 
tan sols traient-ne abans les pun-
xes. El Ricky l’eriçó, per si de cas, 
se’n mantenia a distància, perquè 
sabia molt bé que a les mosteles els 
encanta menjar eriçons, encara més 
que ratolins, i tampoc no acabava 
de saber què volia dir allò de ser ve-
getariana. I, com a vigilant que era, 
no suportava que es notés que no 
sabia alguna cosa.

Ni rastre de la mestra, ni rastre 
del vigilant... i, tot i això, se sentia 
un soroll estranyíssim. No, no era el 
carrisqueig de les dents del Wilfried, 
perquè això se sentia sempre. Era més 
aviat un estrèpit regular, un soroll que 
feia una mica com vrooooom bbooooom, 
si es diu a poc a poc i pronunciant 
cada lletra. 
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La Walkiria va exclamar que el 
soroll li feia venir ganes de cantar, 
no sabia per què. El Wolfgang, com 
sempre, li va demanar que callés 
de seguida. La Walkiria tenia una 
veu..., com dir-ho, especial. Tan 
especial com l’escola. Una veu que 
era, a la vegada, com els xisclets 
d’un rosegador i els udols d’un 
rapinyaire.


