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que

  somreia
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 T’agraden els gats? A mi m’encanten. 
M’agrada com juguen amb qualsevol cosa que 
es mou i com se t’acosten fregant l’esquena. 
M’agrada com s’enfilen pels arbres i veure’ls 
arraulits com si fossin un coixí pelut. T’has 
fixat que sembla que sempre somriuen? Des de 
temps molt antics, les persones han tingut gats 
a casa per mantenir allunyats els ratolins i 
altres bestioles.





 La nostra gata vivia en una casa molt 
bonica. Tenia un pati enjardinat on podia fer 
becaines al sol. En aquella casa hi vivia un 
pare, una mare i la seva filla. La gata i la 
nena s’estimaven molt. Passaven molt de temps 
jugant al pati. A la gata li agradava que la 

nena li acariciés la panxa. De nits s’enfilava al llit 
de la nena i li donava escalforeta als peus. 

 La Bíblia no ens diu com es deia la nena, però sabem 
el nom del seu pare. Es deia Jaire. En Jaire era el pastor 
d’una de les esglésies de la ciutat. En aquell temps les 
esglésies es deien sinagogues.—





 Un dia, la nena no tenia ganes de jugar. 
S’havia posat malalta. La mare va fer que 
es fiqués al llit perquè descansés i dormís una 
estona. La gata, com sempre, hi va pujar 
d’un salt i va començar a mossegar la manta 
per on la nena tenia els peus. 
—-Va, surt d’aquí! -va dir la mare fent-la 
baixar del llit-. La nena ha de descansar. 
Demà ja jugarà amb tu. 

La gata va sortir de l’habitació i se’n va anar a buscar 
una branqueta d’alguna planta per jugar.





 Però aquella nit, la mare no es va separar 
de la nena. En Jaire també entrava i sortia 
de l’habitació. La nena estava molt malalta. 
 La gata volia entrar per acompanyar 
la seva propietària, però cada vegada que 
s’enfilava al llit la renyaven i va decidir 
d’amagar-se sota el llit. 

Va arribar el metge i li va donar una medicina. 
Però la nena seguia molt malalta i els seus pares 

estaven cada vegada més tristos. Alguna cosa dolenta devia 
passar, perquè havia vist en Jaire i la seva dona que 
ploraven.





 Al matí, un veí va entrar corrent a la 
casa. 
—-Jaire! En Jesús és a la ciutat! 
 En Jesús? La gata va reconèixer el nom. 
La nena jugava moltes vegades fent que les 
nines estaven malaltes, o cegues, o sordes i 
llavors arribava en Jesús i les curava. Havia 
de ser aquest mateix Jesús, perquè en Jaire va 
sortir corrent de la casa. 

 La gata va saltar del seu amagatall i va pujar al llit, 
en un costadet, per no molestar.





 Al cap de poca estona va notar que la nena 
estava molt quieta. La seva mare es va acostar, 
la va tocar i va començar a plorar. Deia que 
la nena estava morta. La gata es va aixecar 
i li va saltar a sobre de les cames. Ella no 

volia que la seva propietària es morís, volia que 
s’aixequés del llit i sortís al pati a jugar amb ella. 
—-Ja no cal que vingui en Jesús -va dir un dels 
criats-. Digueu-li que la nena ha mort. Ja no hi ha 

res que s’hi pugui fer. 
 De seguida va començar a arribar molta gent que plorava 
i que abraçava la mare. Algú va empènyer la gata i la va 
treure de l’habitació. La gata va protestar però no podia fer res.





 Llavors, va arribar en Jaire i… també venia en 
Jesús! Li havien dit que ja no calia que vingués, 
però ell hi va voler anar tant sí com no. Quan 
va entrar a la casa tots el van mirar i van callar. 
Va anar on era la mare i la va abraçar. Llavors, 

la gata va aprofitar que ningú mirava, es va 
esmunyir a l’habitació de la nena i s’hi va amagar. 

Jesús va parlar amb en Jaire i la seva dona i va 
demanar que sortís tothom de la casa. Els va dir: 

—-No ploreu perquè la nena no és morta, només dorm.

 Jesús deia que la nena no estava morta. Seria veritat? La gata 
va pujar al llit de la nena. Si no estava morta, ella la podria 
despertar com cada matí. Va començar a ronronejar i a fregar el 
nassarró contra la mà de la nena.





 En Jesús va entrar a l’habitació. La 
gata va ajupir el cap esperant que en Jesús 
l’empenyés com havien fet els altres. Però no 
ho va fer. Jesús va acariciar el caparró de la 
gata i li va dir: 

—-La mort és com estar adormit molt 
profundament. Està tan adormida que no et sent, 
ni sent les teves carícies; ni tan sols somia. I tu 
no pots despertar-la. 
La gata va refregar el llom sota la mà de Jesús. 
—Sí, ja sé que no t’agrada veure-la així. A mi 
tampoc. Els pares i tu esteu tristos perquè la trobeu 
a faltar. Però ella està descansant.





 Llavors Jesús va agafar la mà de la nena 
i la va acariciar molt suaument. 
La va mirar i li va dir en veu alta: 
 -Nena. A tu et dic: Aixeca’t!
 No podia ser! La nena va començar a 
moure les mans, després va obrir els ulls i va 
somriure. Ja no estava malalta, ja no tenia 
febre i ja no li feia mal res. Era viva! Era 
ben viva!





 Els pares van abraçar la seva filla i van 
abraçar en Jesús. 
 La gata pujava i baixava del llit 
apropant-se a la nena i a Jesús, a la nena i 
a Jesús. Què feliç que era! Després d’una estona, 
la nena es va llevar, es va posar dempeus i 
va abraçar la gata. Quin gust estar una altra 
vegada als braços de la seva amigueta!





 En Jesús els va dir que la nena tindria 
fam després d’haver estat tan malalta i 
de seguida li van preparar un bon àpat. 
Després en Jesús es va acomiadar i va 
tornar amb els seus deixebles. 
 La gata era feliç. La seva cara 
semblava més somrient que mai perquè en 
Jesús li havia retornat la seva amiga.





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

 De vegades ens passen coses tristes: perdem 
les joguines, ens posem malalts o ens fem 
mal en caure. Però el més trist és quan una 
persona que estimem es mor. Els avis que 
ja són molt vellets; o algunes malalties o 
els accidents molt greus fan que les persones 
es morin. Quan això passa és normal que 
estiguem tristos i plorem, perquè els trobem 
a faltar i volem seguir jugant amb ells i 
abraçar-los.





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.


