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Un corb 
entremaliat



 Saps què és un corb? És un ocell força gran 

de color negre. Has vist quin bec tan fort que 

té? Li serveix per menjar moltes coses diferents: 

fruites, bestioles o escombraries. Són animals 

molt entremaliats i sempre estan buscant coses 

que els serveixin per jugar. 

 Aquest corb va trobar una joguina molt 

divertida. Però no era seva.





 El corb vivia en una plaça de la ciutat de Jericó. 

Havia fet el niu a la branca més alta d’un sicòmor. 

 El corb era molt entremaliat. Quan volia fruita, 

s’acostava amb cura, així com qui no ho vol, a 

les parades del mercat i, en un descuit del venedor, 

s’emportava un parell de grans de raïm al bec. Si volia 

pa, esperava que el posessin a refredar en una finestra 

i, d’una revolada, se n’enduia un bon tros al niu. Per 

això, cada vegada que s’acostava a terra, sempre hi 

havia algú que li cridava i l’espantava.





 Ningú volia el corb. En això s’assemblava a en 

Zaqueu. En Zaqueu recollia diners per al govern. A 

la plaça hi tenia una taula amb una caixa on hi 

guardava totes les monedes que la gent li portava 

i després les donava al governador. A la gent de 

Jericó no els agradava en Zaqueu, perquè creien 

que es quedava amb una part dels seus diners. El 

tractaven malament, no li parlaven, ni tan sols se’l 

miraven. 

 Al corb li agradava aquella taula que veia des 

de dalt del sicòmor. Li agradaven aquelles monedes 

tan rodonetes i lluents.





 Però el que més li va agradar va ser el sorollet 

que va fer una moneda en caure a terra. Cling, 

cling, cling! Què divertit! 

 Mentre en Zaqueu la buscava, el corb va baixar 

a la taula i va agafar una altra moneda. La va 

deixar anar i es va tornar a sentir com dringava. 

Que bé! Ja tenia una joguina! Va recollir la 

moneda amb el bec i va volar fins al seu niu. Que 

bonica que es veia entre les branquetes! Mentrestant, 

en Zaqueu es va adonar que li faltava una altra 

moneda i va començar a buscar per tot arreu, però 

no la va trobar.





 Uns dies després, el carrer 

estava pleníssim de gent. 

Però no hi havien posat les 

parades de sempre. Ni tan 

sols hi havia en Zaqueu a 

la seva taula. Què devia 

passar? La gent repetia molt 

el nom de Jesús. Qui era 

aquest Jesús?





 Quan va tornar al seu arbre, el corb va notar 

que les branques de prop del seu niu es movien. No! 

No podia ser! En Zaqueu estava assegut dalt d’una 

branca del sicòmor! El corb va començar a grallar 

molt fort, estenent molt les ales. Ho va fer tan fort 

que va espantar en Zaqueu i gairebé el fa caure. 

—	 -Xxxxxxxt!	Calla,	que	no	et	faré	mal.	Només	
vull	seure	aquí	per	veure	passar	en	Jesús	-li	va	dir	
en Zaqueu.





 Aquest Jesús havia de ser algú molt important. 

Però el corb va tornar a grallar amb les ales ben 

obertes. 

—	 -No	et	vull	molestar.	Només	vull	veure	en	Jesús.	
És que sóc petit i allà baix i hi ha molta gent que 

no em deixa passar perquè… diuen que sóc dolent. 

Però amagat aquí dalt podré veure’l passar.

 El corb va tornar a grallar però aquest cop no 

tan fort. 

—	 -Diuen	que	en	Jesús	és	el	Fill	de	Déu	-va	
explicar	en	Zaqueu	al	corb-.	Ha	curat	un	cec	a	la	
porta de la ciutat i explica històries precioses. Ajuda 

a la gent a ser bones persones. I jo vull ser bo.





 En Zaqueu es va arrepapar en una altra branca i 

llavors va veure el niu del corb. 

—	 -Així	que	aquí	és	on	vius?	Has	fet	un	niu	molt	
xulo. Jo també tinc una casa molt bonica, però 

ningú	vol	venir	a	visitar-me	-va	dir	molt	trist.	

En Zaqueu va treure el cap per veure com era el niu. 

—	 -Què	hi	tens,	aquí?	-va	preguntar	agafant	la	
moneda-.	D’on	l’has	treta?	Em	sembla	que	aquesta	
moneda és la que vaig perdre l’altre dia, oi?





  En aquell moment la gent de la plaça va 

començar a cridar. En Zaqueu va mirar cap avall 

i va veure en Jesús que arribava amb els seus 

deixebles. En Jesús es va acostar al sicòmor on eren 

en Zaqueu i el corb. Llavors, va alçar el cap i va 

somriure. Tots van mirar enlaire i van veure en 

Zaqueu amagat entre les branques. Quina vergonya! 

Va pensar que tots es riurien d’ell.

—	 -Zaqueu	-va	dir	en	Jesús-,	baixa!	Avui	vull	
dinar a casa teva. 





 -A	ca…	a	casa	me…	meva,	Senyor?	-va	quequejar	
en	Zaqueu-.	Vols	venir	a	casa	meva?
—	 -Sí,	Zaqueu.	De	totes	les	cases	de	Jericó	he	triat		 	
la teva. 

 En Zaqueu estava molt content. En Jesús volia 

ser	amic	seu!	D’un	salt,	va	baixar	de	l’arbre	mentre	
tota aquella gent que l’havia tractat malament es 

quedaven bocabadats sense saber què dir. En Zaqueu 

era important per a Jesús!





 Quan va arribar a terra, en Zaqueu va acariciar 

la	moneda	i	va	mirar	la	figuera.	Després	va	aixecar	
el braç cap al corb.

—	 -Vine,	bonic.	Vine	tu	també	a	casa	meva,	a	
menjar amb en Jesús. 

 El corb va baixar d’una revolada i, confiat, 

es va posar al braç d’en Zaqueu, que estava molt 

content perquè tenia dos amics que dinarien amb ell a 

casa seva!





	 	 De	vegades	ets	entremaliat	com	el	corb?	
Segurament tu també hauràs fet alguna trapelleria, oi? 

El corb agafava menjar i monedes que no eren seves. 

No està bé agafar les coses dels altres sense permís. 

Si alguna vegada has agafat res que no és teu ho 

hauries de tornar i demanar perdó. 

 Coneixes algú que no té amics? Segurament coneixes 

algun nen amb qui ningú hi vol jugar. No hi fa 

res	el	que	pensin	els	altres.	Acosta-t’hi	i	convida’l	a	
jugar amb tu. Així tindràs un amic més.

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


