
El jaguar desagraït

-Mare, ja estic a punt per anar a dormir! -crida el Daniel-. Ja m'he rentat les dents i
m'he posat el pijama!
-Molt bé -diu la mare-. I t'has tret els mitjons?
-Sí, també! Quin conte m'explicaràs, avui? -pregunta el Daniel.
-Avui t'explicaré un conte que passa en una selva. Hi surten un jaguar, un toro, un
cavall, un burro i un conill. I comença així:

Una vegada hi havia un jaguar. Era groc, amb les seves taques negres. I valent i decidit, com tots
els jaguars. Un dia passejava per la selva quan, de cop i volta, va caure en una trampa.

Pobre jaguar! De sobte es va veure atrapat dins un forat fosc i fred. I va començar a cridar:

-Sisplau, sisplau! Ajudeu-me! Que algú m'ajudi a sortir d'aquesta trampa!

Per allà passava un toro, negre com el carbó, i bon jan com n'hi ha pocs. Quan va sentir els crits,
no s'ho va pensar ni un moment, i amb l'ajuda de les seves banyes, va alliberar el jaguar de la
trampa.

Però ves per on que el jaguar, quan es va veure lliure, es va acostar al toro i li va voler clavar
queixalada.

- Però què fas? -li va preguntar el toro esparverat-. T'acabo de treure d'una trampa, i
ara te'm vols menjar? M'hauries de donar les gràcies, en lloc de voler-te'm cruspir. On
s'ha vist aquesta manera d'agrair els favors?

I el jaguar li va respondre:

-Agrair els favors? Qui ho diu que els favors s'han d'agrair?

I ja s'hi va tornar a acostar per clavar-li les dents afilades al coll.

-Un moment! Atura't, jaguar! -va dir llavors el toro-. Farem un cosa. Preguntarem a
tres animals si els favors s'han d'agrair. Si ens diuen que no, te'm podràs menjar. Però
si ens diuen que sí, que els favors s'agraeixen, aleshores m'hauràs de deixar marxar.

I com que el tracte va semblar bé al jaguar, així ho van fer.

Al cap de poca estona, va arribar un burro gris i vellet, que feia cara de trist. El jaguar i el toro el
van aturar i li va preguntar:

-Escolta, burro. Tu com penses que s'agraeixen els favors?
-Malament -va respondre el burro-. Mireu-me a mi. Tota la vida carregant sacs a
l'esquena i anant amunt i avall sense queixar-me. I ara que m'he fet vell i que he
perdut la força, els meus amos m'han fet fora de casa.



Ja us podeu imaginar la cara d'ensurt que va posar el toro i la cara d'alegria que va fer el jaguar,
després de sentir les paraules del burro.

-De moment guanyo jo -va dir el jaguar al toro-. Si trobem dos animals més que
pensen com el burro, te'm cruspiré tot sencer.

Vet aquí que per allà va passar un cavall de color marró i posat moix, que caminava sense esma.

-Cavall, cavall! Atura't un moment -van exclamar el toro i el jaguar-. Digue'ns,
sisplau, com s'agraeixen els favors?

I el cavall va respondre:

-Els favors? Els favors s'agraeixen molt malament. Mireu-me a mi, si no. Tota la vida
llaurant per als meus amos i ara, com que m'he fet vell i ja no puc estirar el carro,
m'han fet fora de casa.

Uf! El toro estava molt espantat! Dos animals havien dit que els favors s'agraïen malament. Un
més, i el jaguar se'l menjaria. El jaguar, per la seva banda, ja us podeu imaginar com estava.
Pensant en com de tendra seria la carn del toro, se li feia la boca aigua!

I ves per on que finalment va arribar el tercer animal. Era un conill gris, ràpid i àgil, que feia tota
la cara de ser llest com una mala cosa. Només de veure'l, el jaguar i el toro el van aturar.

-Ei, conill. Tu com creus que s'agraeixen els favors?

I el conill, després d'arrufar una mica el morro, va dir:

-Home... Això depèn del favor.

Aleshores el toro li va començar a explicar que anava per la selva quan va trobar el jaguar i...

-Un moment! -el va interrompre el conill-. Per poder donar-vos una bona resposta,
hauria de veure aquesta trampa.

I dit i fet. El jaguar, el toro i el conill van anar fins on hi havia la trampa.

-Aquí tens la trampa -li va dir el jaguar-. Ja ens pots dir com s'agraeixen els favors?
-Encara no -va respondre el conill-. Abans hauria de veure com hi has quedat atrapat.

I el jaguar, que tenia pressa per rebre una resposta del conill, perquè podia ser la manera de
cruspir-se el toro, es va ficar dins la trampa.

-Així doncs, conill, què en penses. Com s'agraeixen els favors? -van preguntar el toro
i el jaguar.

I el conill va respondre:

-Segons la meva opinió..., el que has de fer, toro, és deixar el jaguar dins la trampa un
parell de dies. Per desagraït! A veure qui gosa alliberar-lo, ara que se sap com agraeix
els favors. Ets un jaguar desagraït. El toro t'ha alliberat i te l'has volgut menjar.
Reflexiona una mica, i pensa si t'agradaria que t'ho fessin a tu, això.



Amb el
suport de

I després, el conill i el toro se'n van anar a fer una volta.
Dos dies més tard, el toro i el conill van tornar a la trampa on havien deixat el jaguar.

-Ja has reflexionat? -li van preguntar.
-Sí -va respondre el jaguar-. No ho faré mai més. Us prometo que mai més seré un
desagraït. La propera vegada que algú em faci un favor li donaré les gràcies i ja està.

Veient que el jaguar havia rectificat, el toro i el conill el van treure de la trampa. I ves per on que
tots tres es van fer molt i molt amics. I si ningú no ho ha impedit, encara ho deuen ser!

Guió: Eulàlia Carrillo

© CCRTV Interactiva, S.A. | Televisió de Catalunya, S.A.

Avís legal |
Segell de qualitat |
Contacta  |

Idiomes
Català
Castellano
English


