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Un gos 
d’atura
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 Sabies que hi ha gossos que treballen? Hi ha gossos 

policies, gossos vigilants, gossos pigall que guien persones 

que no hi veuen i, fins i tot, gossos bombers. 

 Aquesta història parla d’un gos d’atura, un gos 

que ajudava un pastor. Els gossos d’atura són molt 

intel·ligents. Coneixen totes les ovelles del ramat i, quan 
s’ajunten diversos pastors al camp, són capaços de saber 

quines són les seves ovelles. De vegades han de prendre 

decisions importants. Per exemple, ajuden el pastor a 

triar per on travessaran un rierol o per on és millor 

pujar dalt d’un turó.





El profeta Samuel havia arribat a Betlem. Déu li 

havia dit que anés a casa d’en Jessè, l’amo del gos 

de la història. Quan el gos va veure arribar en 

Samuel va posar les orelles molt dretes i el va mirar 

fixament. Després va començar a bordar per avisar 

que tenien una visita. 

 En Jessè estava molt content perquè en Samuel era 

una persona molt important. 





 El va fer entrar a la casa i li va oferir un lloc per 

seure i una mica de beure.

 -Què hi has vingut a fer, a Betlem? -va preguntar en 

Jessè.

 -Tinc un missatge de part de Déu -va respondre en 

Samuel-. El rei Saül s’ha convertit en un rei egoista i 

capritxós i he de triar un dels teus fills perquè sigui el nou 

rei d’Israel.

 El gos es va posar dret d’un bot i va bordar. El rei 

d’Israel! T’imagines? Un dels seus amos seria el nou rei! 

Però, qui triaria?





 En aquestes que va entrar l’Eliab, el fill gran d’en Jessè. 

Era fort i alt. Quan en Samuel el va veure va pensar que 

i podria ser un bon rei. 

 Però Déu li va dir que s’esperés una mica. Abans de 

triar res cal pensar-s’ho bé. I no, l’Eliab no era l’escollit 

de Déu. 

 Després va arribar l’Abinadab. També era fort i decidit, 

però Déu li va tornar a dir a en Samuel que tampoc era 

l’elegit. 

 Després va arribar en Sama, però ell tampoc era l’home 

apropiat per ser rei d’Israel. 

 El gos es va ajupir i va recolzar el cap sobre les 

potes. Per què en Samuel no es decidia? Tots eren 

bons!





 A poc a poc van anar passant fins a set joves. Tots 

eren fills d’en Jessè, bons homes, valents i forts; dels que 

feien patxoca, vaja…

 En Jessè ja estava impacient. 

 -Quin dels meus fills ha triat el Senyor? -va preguntar 

neguitós. 

 -El Senyor no n’ha triat cap -va contestar trist, en 

Samuel.

 En Samuel no entenia per què Déu li deia sempre que no. 

 -Tu només veus el de fora -va renyar Déu a en 

Samuel-, en canvi jo miro dins dels cors.





 Llavors el gos va tenir una idea. Es va aixecar d’una 

revolada i va començar a gratar la porta de la casa.

 -Què té ara, aquest gos? -va preguntar l’Eliab.

 -No ho sé -va fer en Sama. 

 -Au, va, calla! No siguis pesat! -va cridar l’Abinadab; 

i, agafant-lo  pel clatell,  el va arrossegar cap a l’altra 

banda de l’habitació. 

 Però el gos, Sant Tornem-hi! Borda que bordaràs i 

grata que grataràs… 

	 -Eliab	—va	dir	en	Jessè-,	obre	la	porta	al	gos	i	que	
se’n vagi! A veure si ens deixa tranquils.





 L’Eliab va obrir la porta. El gos va sortir corrents… 

però es va aturar al cap de poc. Llavors va començar 

a fer una cosa molt estranya. Corria una mica cap al 

turó, s’aturava i tornava a la porta de la casa. Bordava 

dues vegades i sortia corrent altra vegada cap al turó, es 

tornava a aturar, tornava a la casa i tornava a bordar…

 -Quiet! Calla! -va cridar en Jessè.

 Però el gos va començar a udolar. Uuuuuuuuuuuh! 

Uuuuuuuuuuh!

 -Em sap greu, Samuel -va dir al profeta-. No sé què 

caram li passa. Normalment és un bon gos, i molt llest!

 En Samuel es va quedar pensatiu.





 -Segur que no tens cap altre fill? -va voler saber amb 

un somriure. 

 -Sí. El meu fill petit, que està cuidant el ramat a…

 En Jessè es va quedar mirant el gos. Llavors ho va 

entendre! El seu fill més petit estava cuidant les ovelles al 

turó, just cap on assenyalava el gos. 

 -Allà, al turó…

 -Fes que vingui -el va interrompre en Samuel-, que el 

vull veure.

 El gos va sortir disparat cap a prat, sense esperar 

el servent que corria darrere d’ell per donar l’encàrrec del 

profeta.





 El gos coneixia molt bé el lloc. Moltes vegades hi 

havia estat cuidant les ovelles amb en David i li agradava 

molt de treballar amb ell. El més petit dels germans era 

amable amb els animals i es preocupava perquè cap ovella 

passés gana o set, o que es perdés. A més, era molt valent 

i no li feia res enfrontar-se als lleons o als óssos per 

defensar les seves ovelles.





 Quan el gos va arribar al prat, va córrer entremig de 

les ovelles fins que va arribar a l’arbre on estava assegut 

en David. Tenia una lira, com una arpa petita, i estava 

cantant. 

 El gos va saltar-li a sobre i va començar a estirar-li 

la túnica.

 -Prou, prou, bonic. Què et passa? Tranquil… Què vols? 

 Quan es va posar dret, va veure que, pel camí, 

esbufegant com una cafetera, arribava el servent. 

	 -El	teu	pare	et	crida	-va	dir	com	va	poder	el	servent—.	
El profeta Samuel t’espera.





 En David no s’ho va pensar dues vegades. Va deixar la lira 

i va córrer tan de pressa com va poder acompanyat pel gos. Què 

voldria en Samuel? En David només era el fill més petit de la 

família. 

 En Samuel s’estava esperant a la porta de la casa i el va 

veure arribar de lluny. 

 -Trio en David -va dir Déu a en Samuel.

 I en Samuel va somriure. 

 A la mateixa porta de la casa, en Samuel va treure de la 

bossa una banya de marrà, el mascle de les ovelles, amb oli i va 

anunciar:

 -Aquest és l’home triat per Déu perquè sigui rei d’Israel.

 En Samuel va fer agenollar en David i, com a senyal de 

l’elecció de Déu, va vessar l’oli de la banya damunt del cap 

d’en David.





 El gos va bordar molt content i va començar a córrer 

al voltant dels seus amos. Sabia que en David tenia el 

millor cor i per això seria un bon rei per a Israel. En 

Samuel volia ungir el millor rei i va deixar que Déu 

escollís.

   I, saps una cosa?, de veritat que en David va ser el 

millor rei que Israel va tenir mai.

 I tu? Moltes vegades has de triar: quina joguina vols 

que et comprin, quina roba et posaràs, què berenaràs… 

Penses bé les coses abans de triar o tries el primer que 

veus? Deixes que els pares o els mestres t’ajudin a escollir 

el millor i no només el que més et ve de gust? Encara que 

sigueu petits podeu deixar que Déu us ajudi a prendre bones 

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

decisions com va fer en Samuel.





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


