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Un ibis 
al

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



 Havies vist mai aquest ocell? Oi que és bonic? És un ibis 
i viu en llocs on hi ha molta aigua. Veus aquest bec tan 
llarg i corbat que té? Li serveix per pescar els peixets que 
viuen a les vores dels rius o dels llacs. 

 L’ibis de la nostra història va viure 
fa molt, molt de temps en un riu que es 
diu Nil, a Egipte, i havia sortit a pescar. 
Caminava amb molta cura, aixecant molt 
bé les potes. No volia remoure l’aigua per 
por d’espantar els peixos. És que buscava 
el seu berenar…





 Però allò que flotava entre els joncs no era un peix. Ja 
n’havia vist alguna altra, d’aquelles cistelles. Els humans 
les duien al cap, plenes de peixos. Mira que si aquella n’era 
una… Segur que sí! Que bons! Si en podia aixecar la tapa, 
tindria un munt de peixos per a ell tot sol. 

 L’ibis s’hi va acostar i li va donar 
alguns copets amb el bec. Dins de la 
cistella es va sentir un soroll molt 
estrany. Però aquell soroll no el feien els 
peixos! 
 Llavors, del darrere d’unes herbes, en 
va sortir una nena cridant i movent 
molt els braços. 
—-Vés-te’n, deixa’l! No el toquis!





 L’ibis es va espantar. La nena es deia Míriam. Era 
hebrea. Solia jugar amb les seves amigues a la vora del riu. 
Elles mai molestaven els animals que hi vivien. Fins i tot, 
de vegades, els llançaven molles de pa. 
 L’ibis estava molt encuriosit. Què hi hauria allà dins?  

 Va tornar on era la cistella i la va 
empènyer una altra vegada. Va tornar a 
sentir aquell so estrany que sortia de dins. 
— -Vés-te’n! No el toquis! Que el sentiran! 
-va dir la Míriam altra vegada. 
 Aquest cop estava molt més preocupada.  
 Què no havien de sentir? Per què 
s’enfadava amb ell, la Míriam? Què hi 
havia dins de la cistella?





 En aquell moment es van sentir veus i rialles. La 
Míriam va fer un salt i es va tornar a amagar. S’acostava 
un grup de dones que conversaven i reien. Anaven molt ben 
vestides i portaven unes joies daurades molt boniques. 

 L’ibis les havia vist altres vegades. Era 
una princesa que baixava al riu a banyar-
se amb les seves criades. Elles tampoc el 
molestarien. Per això va tornar amb la 
cistella i aquesta vegada va empènyer amb 
més força… i la tapa es va obrir. 
—-Anguèèèè!
 L’ibis va fer un bot, va obrir les ales i 
se’n va anar volant fins a un arbust que 
sobresortia del riu. Era un bebè!





 Ara entenia per què la Míriam estava tan preocupada. 
Estava amagant el seu germanet perquè un rei malvat, el 
faraó, havia ordenat matar tots els nadons hebreus. 
—-Xxxxxxxt! Calla, petitó, que ens sentiran -va xiuxiuejar 
la Míriam. 

 Però el salt de l’ibis havia cridat 
l’atenció de la princesa i de les seves 
criades. 
— -Anguèèèè!
 Ja era massa tard. Una de les criades 
va córrer cap al riu, va agafar la cistella 
i la va portar on era la princesa.





 Que trist que estava l’ibis! Si hagués fet 
cas de la Míriam no haurien trobat el 
nadó. Què passaria ara? El donarien als 
soldats? 

 L’ibis es va quedar molt quiet i va 
veure com la princesa agafava el nen 
als braços i el bressolava. El nadó va 
deixar de plorar. 
— -Jo et cuidaré -va dir la Princesa-. 
Ningú no et farà mal.





 —-Però, Princesa, -va replicar una de les seves 
criades-, com l’alimentareu? Necessita la llet de la 
seva mare…

 Aquell sí que era un problema! Calia 
trobar una dida, una dona que tingués llet 
al pit perquè li podés donar de mamar.





 L’ibis va veure com la Míriam sortia del seu amagatall 
i, tot fent-li una reverència, s’acostava a la Princesa. 
— -Princesa -va dir molt valenta-, jo conec una dona que 
té llet i el podria criar. 
 -Què bé! Va, aneu a buscar-la -va ordenar la Princesa. 

 La Míriam se’n va anar cames 
ajudeu-me cap a casa a buscar la seva 
mare. El seu germanet estava fora de 
perill! La Princesa havia dit que ningú li 
faria mal. 
 Com que l’ibis no es volia perdre el 
final de la història, es va quedar allà, 
veient com la Princesa i les seves criades 
jugaven amb el nadó i li feien carícies.





 Aviat va arribar la mare de la Míriam. La Princesa 
va deixar que l’agafés als braços. Com el va abraçar i 
acaronar! Tenia el seu fillet als braços i ja no l’hauria 
d’amagar mai més!

— -Té aquest nadó. Es 
dirà Moisès perquè l’he tret 
de l’aigua -va explicar la 
Princesa-. Cuida’l fins que 
sigui gran. Jo et pagaré 
perquè no li falti de res 
i, quan creixi, vull que el 
portis a Palau perquè visqui 
amb mi, com un príncep.

 Aviat va arribar la mare de la Míriam. La Princesa 
va deixar que l’agafés als braços. Com el va abraçar i 
acaronar! Tenia el seu fillet als braços i ja no l’hauria 
d’amagar mai més!





 Quan la Princesa va tornar a Palau, la Míriam i la 
seva mare es van abraçar i van agrair a Déu que hagués 
protegit Moisès. 
 L’ibis, enmig del riu, se sentia feliç; va estirar les ales i 

les va sacsejar amb força. Semblava que 
aplaudia. La Míriam se’l va mirar des 
de la riba i li va fer l’ullet. Al final tot 
havia sortit bé.





 L’ibis va fer un salt i va alçar el vol. Moisès 
creixeria amb la millor companyia i la millor cura: 
amb els seus pares i la seva germana. I tu? Cuides 
els teus germans i els teus amics tan bé com la 

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

Míriam va cuidar el seu germanet? 
Com els pots demostrar que els 
estimes molt?





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


