
 
 

El Lleó, el rei i el Papa 

 

Fa exactament cinc-cents anys, a França hi havia un rei molt jove, molt alt,  i amb un 
nas molt llarg, tan francès que es deia Francesc! 

I un papa de Roma que li doblava l’edat, era molt gras, es deia Lleó i era tan poderós 
com un autèntic lleó.   

Doncs bé, el rei Francesc i el papa Lleó estaven barallats i  es feien la guitza mútuament 
enviant els seus soldats a conquerir o defensar les seves terres i possessions.  

Que els reis i els papes es barallessin entre ells era molt normal, aleshores, i ja feia anys 
i segles que la guerra durava amb pauses o embranzides, segons qui fos rei o papa en 
aquell moment.  

Ara bé, més que no pas fer la guerra, allò que tant al rei com al papa els agradava de 
debò eren les obres d’art.  

Ai, com els hauria agradat a aquell parell de manaires saber pintar o esculpir o dissenyar 
obres extraordinàries com feien els artistes de l’època!   

De tots els artistes d’aquell temps el millor, segons diuen encara avui, era Leonardo. 

 

EL LLEÓ, EL REI I EL PAPA 

 

Leonardo da Vinci era un home de seixanta anys amb una barbassa immensa i un geni 
considerable. Però val a dir que, per damunt de tot, era l’artista més brillant, enginyós i 
capaç per inventar el que fos: màquines voladores, bicicletes, ponts, canals... o el que 
vulgueu. 

 

-I'm an artist of fame 
and Leonardo's my name. 
 
-I'm an artist, that's true 
and an inventor, that too. 

  

A Leonardo li hauria agradat moltíssim que el Papa Lleó, a qui coneixia des de petit, li 
hagués encarregat una obra d’art extraordinària. O sigui que se’n va anar a veure’l i li va 
dir, tot falaguer: 



- Estic convençut que Roma serà una ciutat molt més bonica si m’hi deixes fer un 
castell impressionant, un pont ben original i una dotzena de pintures murals. Au, vaaaa, 
sisplau... 

El Papa va respondre: 

- No t’hi poses pas per poc, Leonardo! I quant me’n cobraries, per fer totes aquestes 
meravelles que em dius? 

- Doncs, tant i tant i tant, multiplicat per dotze! Jo sóc el millor i Roma es mereix el 
meu art! 

- Mmmm! Doncs Roma no tindrà res del que li proposes, perquè no tinc diners en 
aquests moments, i els pocs que tinc me’ls he de gastar fent la guerra amb el rei de 
França! Apa, siau! 

I és veritat que la guerra entre el rei i el papa anava a tota bufa: pumba, pumba! Txiqui-
txaqui, pam-pam, canonada va, canonada ve... 

Però qui més enfadat estava era en Leonardo --que es va enrabiar com només ell sabia 
enrabiar-se, perquè era molt geniüt-- i que va decidir que si el Papa no volia que 
treballés a Roma, ell treballaria per al seu enemic, el jove rei Francesc de França. Elis!  

De manera que va agafar el seu equipatge i els seus projectes, i cap a França se’n va 
anar... 

El rei Francesc va rebre en Leonardo amb els braços oberts. Es van fer molt amics i es 
feien bromes respecte a les seves respectives barbes i nassos, cosa que és un molt bon 
símptoma de camaraderia.  

En Leonardo s’hi trobava molt a gust, a França, i es va dedicar a fer uns projectes 
espatarrants que deixaven el rei i tota la cort bocabadats.  

I mentrestant, da-li que da-li --txiqui-txaqui, txiqui-txaqui, pumba, pumba-- la guerra 
entre el Papa i el rei de França continuava, continuava i es feia molt pesada i tothom 
n’estava tip. 

De manera que va arribar el dia en què el rei Francesc i el papa Lleó van decidir fer les 
paus. Ja era hora! 

El rei va pensar que la millor manera de demostrar-li al Papa que ja no estava enfadat i 
que volia fer les paus de bo de bo, era fer-li un bon regal. I va demanar al seu gran amic 
Leonardo que rumiés alguna cosa ben enginyosa per regalar-la al Papa. De manera que 
en Leonardo va passar dies i dies, entre rodes i engranatges, rumiant quina mena de 
regal podria arribar a inventar...  

 

-I'm an artist of fame  

and inventing is my game. 

-I'm a genius at heart                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

and an inventor, from the start, from the start. 



I vet aquí com el 19 de desembre de l’any 1515, quan es van reunir a Bolonya el papa 
Lleó i el rei Francesc i tota la cort,  es van obrir les portes de la sala i tothom es va fer 
enrere, espantat...  

Hi havia un lleó a la sala!  

Era ben bé un lleó, amb la seva crinera, i la seva cua, que va anar avençant, avençant 
cap al papa i quan hi va ser just davant i aquest tremolava de por, el lleó es va aturar i...  

...oh, meravella! De dins del lleó, en va sortir un ram de flors blaves i blanques en 
senyal de pau. 

--Oooooh! Genial!—va exclamar el Papa, que mai havia vist una cosa semblant—Això 
només pot ser obra d’en Leonardo da Vinci. 

Perquè la bona veritat és que aquell lleó era un autòmat excepcional, original i 
enginyosíssim, que només un geni com Leonardo hauria pogut inventar i fabricar i fer 
servir perquè els poderosos d’aquest món fessin, poèticament, les paus.  

Visca en Leonardo!  

 

-I'm an artist of fame  

and inventing is my game. 
 
-I'm an artist of fame 

and Leonardo's my name. 

... Leonardo's my name... 
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