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La leona 
engabiada



 T’agraden els lleons? Semblen gats molt grans, oi? 

Sobretot les lleones, que no tenen cabellera. 

 Els lleons són molt bonics però, quan se’ls tracta 

malament, són animals molt perillosos. Si noten que algú 

els vol fer mal, a ells o als seus cadells, poden atacar amb 

les urpes i els ullals tan afilats que tenen. En canvi, quan 

no se senten en perill són tranquils i juganers.no se senten en perill són tranquils i juganers.





 A la lleona de la nostra història 

l’havien maltractat molt. Uns 

caçadors la van encerclar al camp 

amb llances i xarxes. La van ficar 

en una gàbia, la van posar dalt 

d’un carro i la van portar lluny 

de casa seva. La lleona estava 

furiosa. Aquells humans havien estat 

dolents amb ella i cada vegada que 

se li acostaven es regirava dins de 

la gàbia i provava d’atacar-los. 

Aleshores, el humans picaven als 

barrots i encara l’espantaven més.





 Després de molts dies de viatge van 

arribar en una gran ciutat. 

 Allà s’acostava molta gent per 

veure-la, li cridaven i li tiraven coses. 

 Després la van posar en una cova 

fosca i a la sortida hi van posar una 

reixa amb barrots molt gruixuts. 

Dins de la cova hi havia altres 

lleons tan espantats i furiosos 

com ella.





 Una tarda, van començar a sentir veus. La lleona i els 

altres lleons es van aixecar i van començar a donar voltes 

nerviosos. Es va sentir el pany de la porta. Xerric-xerrac! 

Xerric-xerrac! La porta es va obrir… Nyeeeeeec! Aleshores va 

entrar un soldat amb una llança i els lleons van respondre 

amb un rugit terrorífic. El soldat tenia por. Els lleons 

poden ensumar quan algú té por. Després va entrar un altre 

home molt ben vestit, amb una túnica de colors brillants. 

Els lleons van flairar l’aire però l’home 

elegant no en tenia gens, de por; estava 

tranquil. Des de l’altre costat de la porta 

es va sentir una veu que li deia:

—-Ho sento, Daniel, ho sento. Espero que 
el teu Déu t’ajudi.





 El soldat va sortir corrents del fossat 

dels lleons, va tancar la porta i va deixar 

en Daniel a dins. 

 La lleona se’l va mirar atentament. Un 

humà! Odiava els humans i ara tenia a 

aquell home per a ella soleta. 

En Daniel es va mirar els lleons i es 

va agenollar amb les mans juntes; 

estava pregant.

 La lleona es va llepar el musell. Que bo 

que devia estar, tan tendre! Perquè feia 

fila de no haver treballat gaire… 





 La lleona se li va acostar molt a poc a poc. Llavors 

va notar que una mà se li recolzava al llom.

— -No, no, no! -li va dir un àngel, movent el dit de dreta 
a esquerra-. Aquest és en Daniel, i és un home bo. No li 

has de fer mal.

 La lleona es va asseure. Ella volia atacar en Daniel i 

fer-li mal, perquè estava furiosa! Va llançar un rugit amb 

la boca molt oberta.





 —-No, no, no! -va tornar a fer l’àngel-. És un home bo 
i no li has de fer mal. 

 La lleona es va estirar a terra i va posar el cap 

sobre les potes. L’àngel se li va acostar i la va acariciar 

suaument. 

 -A la ciutat hi ha alguns homes 

dolents que volen fer mal a en 

Daniel perquè és amic de Déu -va 

explicar l’àngel-. Són mentiders i 

covards i han tancat en Daniel 

perquè tu i els altres us el cruspiu. 

Però no ho heu de fer.





 La lleona va mirar en Daniel 

als ulls. En Daniel no era com 

els altres humans: feia cara de ser 

bo. Encara que ella estava furiosa, 

ell la mirava amb dolçor i va 

comprendre que aquell home no 

volia fer-li mal. 

 La lleona es va acostar amb 

cura a en Daniel i ell va deixar 

que li ensumés la mà. Després la 

va acariciar. Era la primera vegada 

que un humà feia una cosa bonica 

per ella. 





 Durant tota aquella nit la lleona va dormir al costat 

d’en Daniel, assegurant-se que els altres lleons no se li 

apropessin. 

 L’endemà al matí, molt d’hora, es va sentir una veu que 

cridava des de fora: 

 -Daniel, Daniel! Estàs bé?

En Daniel dormia profundament, abraçat 

a la lleona. 

 -Daniel, Daniel! Estàs bé? -va repetir 

el rei-. El teu Déu t’ha salvat?





 La lleona es va aixecar i en Daniel es va despertar. 

 -Sí, majestat -va respondre en Daniel-. El meu Déu ha 

enviat el seu àngel i els lleons no m’han fet mal. 

 -Obriu la porta, de pressa! -va ordenar el rei als 

soldats. 

 Xerric-xerrac! Xerric-xerrac! Els forrellats es van obrir 

i per la porta va aparèixer el rei Darius que va abraçar 

en Daniel.





 La lleona es va acostar a en Daniel i li va fregar la 

cama amb el cap, com fan els gats. En Daniel li va tornar 

la carícia i li va dir: 

 -Gràcies, preciosa! Gràcies per obeir l’àngel i per ajudar-

me. 

 Després, en Daniel i el rei van sortir del fossat dels lleons 

sense cap esgarrinxada. 

 La lleona no oblidaria aquell humà 

que va ser amable amb ella i es va 

sentir feliç d’haver obeït l’àngel i haver 

ajudat en Daniel.





 Tu també tens persones que t’estimen, et cuiden i són 

amables amb tu, oi? 

 El papa, la mama o la mestra t’estimen, oi que sí? 

I tu? Ets amable i obedient amb ells? De vegades no és 

fàcil, perquè tu voldries fer una altra cosa. 

 La lleona hauria preferit cruspir-se-se en Daniel, però 

va fer cas de l’àngel, va sentir l’afecte d’en Daniel i va 

decidir obeir. Així la història va tenir un final feliç. 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos 

i aquest conte ja s’ha fos!

Quan tu obeeixes, les teves històries 

també tenen un final feliç, oi que sí?





Aquest conte:

- Es recomana per a nens i nenes de 3 a 6 anys.

- Forma part de la col·lecció ELS ANIMALS DE LA 
BÍBLIA.

- Té com a objectiu suscitar l’interès en els nens i 
nenes pel relat bíblic.

- Va acompanyat amb una guia pedagògica que 
conté activitats i recursos didàctics (de menys a més 
dificultat) per desenvolupar el tema en l’entorn 
familiar, església i escola.

EXEMPLAR GRATUÏT


