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El primer

colibrí
Para Miriam y Daniel: que vuestros nombres inspiren vuestra vida.

Textos: Esther Villanueva
Il·lustració: Montse Adell
Edita: Aula7activa



 A l’ase li agradaven molt 
aquests passejos.

 De vegades, els fills d’en Noè li posaven una 
manteta al damunt i buscar llenya al bosc.

 Saps què és un colibrí? És un ocellet molt, però que 
molt petit. Com de petit? Mira’t la mà. Hi tenim cinc dits, 
els veus? El més llarg de tots és el dit del mig, oi que sí? 
Doncs un colibrí és tan menut com el teu dit del mig. És 
un ocellet preciós, de color verd o blau i amb un bec molt 
llarg i prim, i mou les ales tan de pressa que amb prou 
feines les podem veure.

 Vols conèixer la història d’un 
colibrí? Aquest colibrí no és un 
colibrí qualsevol. Va ser el primer 
colibrí que hi va haver a la Terra. 

 Saps què és un colibrí? És un ocellet molt, però que 
molt petit. Com de petit? Mira’t la mà. Hi tenim cinc dits, 
els veus? El més llarg de tots és el dit del mig, oi que sí? 
Doncs un colibrí és tan menut com el teu dit del mig. És 
un ocellet preciós, de color verd o blau i amb un bec molt 
llarg i prim, i mou les ales tan de pressa que amb prou 
feines les podem veure.





 Déu estava creant el món. El 
primer dia havia creat la llum. El 
segon dia, l’aire i el cel. 
 

 El tercer va ajuntar tota l’aigua 
del mar, va fer que aparegués la 
terra seca i va crear les plantes. El 
quart dia va crear el sol, la lluna 
i els estels. Ben mirat, li estava 
quedant un món ben xulo, a Déu… 
però encara li faltava una mica 
més de vida.
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 El cinquè dia, al matí, es va sentir la veu de Déu 
que deia:
—-Que hi hagi animals a l’aigua, i també animals que 
omplin el cel.

 De sobte, allà era el nostre 
colibrí, batent les ales d’arbre 
en arbre. Alguna cosa li va 
cridar l’atenció…





 Era una flor que penjava d’un arbre. Tenia la 
forma d’una campana i era d’un color vermell molt 
viu. S’hi va acostar i… Mmmmmmm! Quina bona olor 
que feia! Dins d’aquella flor hi havia una mena de suc 
dolç i enganxifós. Hi va ficar el bec llarg i prim i fent 
servir la llengüeta va xerrupar una mica de nèctar. 

Oh! Que bo!
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 El nostre colibrí va visitar tots els arbres a la 
recerca de les flors més boniques i saboroses. 
 Es va trobar amb molts altres ocells: pardals menuts 
i molt piuladors, àguiles enormes, lloros xerraires i de 
molts colors, canaris i rossinyols que cantaven… I com 
cantaven de bé! Coneixes altres menes d’ocells? Sí? Doncs 
també hi eren. 
cantaven de bé! Coneixes altres menes d’ocells? Sí? Doncs 





 Va volar prop d’un arbre que era a la vora del 
riu. De sobte, a l’aigua, un peix va saltar i el va ben 
esquitxar. Quin ensurt! A l’aigua també hi havia altres 
animals que jugaven feliços. 

 El dia va passar molt de 
pressa de tant com va jugar 
i a la nit va buscar altres 
colibrís per anar a dormir.





 L’endemà, molt d’hora al matí, es va tornar a sentir 
la veu de Déu que deia:
—-Que hi hagi animals que visquin a la terra! 
Llavors van aparèixer lleons, vaques, óssos, 
llangardaixos, gossos…
Ara sí que era un món ben divertit! Els ratolins 
s’enfilaven a l’espatlla dels tigres per fer-los pessigolles.  

 Els xais jugaven a donar cops de 
cap als micos quan es gronxaven pels 
arbres. I, una mica més enllà, va 
poder veure un lleó mandrós que feia 
una becaina a l’ombra d’un arbre.





 Aleshores va veure una cosa que recordaria tota la seva 
vida. Allà era Déu, inclinat de cara a terra, fent pastetes 
amb el fang. El colibrí es va posar en una branca que 
era prop d’allà. Què devia fer? 
Va veure com Déu, amb molta cura, feia una figura. 
Tenia un cap, dues mans i dues cames. Déu es va 
esmerçar molt a fer la cara. Amb gestos suaus va 
dibuixar els ulls, el nas i la boca. A continuació, es va 

aixecar per assegurar-se de que tot havia 
quedat perfecte. Va girar el cap cap a on 

era el colibrí i li va somriure.





 Aquella figura semblava que era molt important per 
al Creador. Després es va inclinar un altre cop i agafant 
el cap amb totes dues mans i amb molta suavitat li va 
bufar al nas. El colibrí mai havia vist res d’igual. De 
seguida, aquella figura de fang va començar a moure’s. 
Va obrir els ulls i mirà el seu Creador. Déu estava 
feliç. Havia creat a un ésser humà. Déu el va ajudar a 
aixecar-se i l’Adam, que així es va anomenar el primer 

home, va poder veure per primera vegada 
aquell planeta que Déu havia creat per a ell.





 El colibrí, encuriosit, es va apropar a l’Adam i va 
voletejar al voltant del seu cos. Llavors, l’Adam va 
allargar una mà i l’ocellet s’hi va aturar amb cura. 
L’Adam preguntà a Déu: 
—-Què és això?
—-És un ocellet. Tu l’hauràs de cuidar.
—-I com es diu? 

-Aquesta serà la teva feina. Hauràs de 
conèixer tots els animals que he creat i 
empescar-te un nom per a cadascun d’ells.

-Puc començar amb aquest? -va 
demanar l’Adam. 
-I tant que sí! -va respondre Déu.





 L’ocellet es va posar nerviós i va emprendre el vol.
Volia tenir un nom molt bonic. Oi que tu també tens un 
nom maco? El colibrí es va apropar a l’Adam perquè 
el veiés bé i li va ensenyar les seves plomes de colors 
brillants. Després li va ensenyar el que sabia fer: sabia 
volar cap endavant i cap enrere i, a més, podia quedar-se 
molt quiet en l’aire, com si algú l’hagués penjat.

-Ja ho tinc! -va dir de sobte 
l’Adam-. T’anomenarem “colibrí”!
Què content que estava l’ocellet! 
Colibrí, s’anomenava colibrí! 

Quin nom tan maco!





 El petit colibrí va marxar volant tan de pressa que 
les ales brunzien com les d’una mosca: Zummmmmmm! 
Semblava que amb el brunzit de les seves ales deia a la 
resta d’animals:
 -Sóc un colibrí! Sóc un colibrí!

 I a tu, qui t’ha posat el teu nom? 
A alguns nens els posen el nom els seus 
pares, o els seus germans grans. Per què 
no preguntes a casa per què et dius així?

Vet aquí un gat, vet aquí un 
gos i aquest conte ja s’ha fos!





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


