1

2

3

4

5

6

7

8

Contes i paràboles

Relació de temes i continguts
Introducció: Continuem!
Unitat 1: Perdona l’ofensa i guanyaràs / L’experiència: El rossinyol del jardí / Educació
en valors: Demanar perdó / Nou testament: Paràbola del ﬁll pròdig / Altres cultures: Un
conte somalí i un conte àrab / El sant: Sebastià / Què hem après
Unitat 2: Qui estima l’arbre, estima el fruit / L’experiència: No hi ha dret! / Educació en
valors: Anem a la una! / Paraules amb sentit / Nou testament: Estimar sense condicions
/ Altres cultures: El matrimoni pobre-(relat hindú) / El sant: Magdalena / Què hem après
Unitat 3: Tinc molts talents / L’experiència: escrivim i representem un conte / Educació
en valors: Les meves habilitats / El regne dels colors / Les faules: quan els animals ens
fan de mirall / Nou testament: Què en fem dels nostres talents? / El sant: Cosme i Damià,
metges / Altres cultures: Tots valorem els talents / Què hem après
Unitat 4: Paciència, paciència… / L’experiència: Simó diu... / Educació en valors: Contes
per a pacients / Fent i desfent… / Nou testament: La ﬁguera estèril / El sant: Llorenç /
Altres cultures: Jardins japonesos / Què hem après
Unitat 5: Veritat o mentida? / L’experiència: Col·lecció de cromos / Educació en valors:
Per què mentim? / Fem teatre... / He fet diana / Nou testament: Fariseus i publicans / El
sant: Antoni / Altres cultures: Un conte africà: les mentides de l’aranya / Què hem après
Unitat 6: Esforç i constància / L’experiència: Qui vol, pot! / Educació en valors: Vull intentar-ho! / Nou testament: Donem fruits? / El sant: Margarida. / Altres cultures: Un conte
holandès: el petit heroi de Haarlem / Budisme: Cal perseverar / Què hem après
Unitat 7: Objectes senzills. / L’experiència: Escollim allò més senzill / Educació en valors:
Els oﬁcis / El teu petit gra de sorra / El sant: Germà sol. Germana lluna, germans estels...
Sant Francesc / Nou testament: El gra de mostassa / Altres cultures: Un conte tailandès:
la cuca de llum / Què hem après
Unitat 8: La rebobinada: / L’experiència: Lliguem caps? / Nou testament: Missatge de
Jesús / Altres cultures: Un poema sufí / Per acabar: Els set dons de l’Esperit Sant

LA CUCA DE LLUM: un conte tailandès

g

Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum. Vivien a l’interior d’un lampati, un
dels arbres més alts i més vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot estava a les fosques,
sortien a passejar entorn de l’arbre. Omplien el cel d’alegres guspires de llum.
Entre totes les cuques, n’hi havia una de molt petitona a la qual no li agradava volar.
—Avui tampoc sortiré —deia cada vespre—. Estic molt bé a casa!
Els seus avis, pares, germans i amics ho passaven molt bé sortint cada vespre. No entenien perquè la petita cuca de llum no els volia acompanyar mai.
—Hem de fer alguna cosa —deia la seva mare tota preocupada—. No pot ser que no vulgui
sortir mai.
—No et preocupis —deia el pare—. Quan sigui gran voldrà passejar amb nosaltres!
Una nit, mentre totes les cuques volaven, l’àvia es va acostar a la petita cuca de llum i li va
dir: «Cuqueta meva, per què no vols venir a omplir la nit d’espurnes amb totes nosaltres?».
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Objectes senzills

La petita cuca va tardar a respondre. Al ﬁnal va dir a l’àvia: «perquè... perquè... la Lluna
és gran i brillant i, comparada amb ella, no sóc ningú. Sóc tan petita que, al seu costat,
faria el ridícul!». L’àvia va escoltar amb atenció allò que li deia la petita cuca i li va respondre: «Ai, ﬁlla meva! Hi
ha una cosa de la Lluna que tu desconeixes.
Si sortissis, ho sabries!». «I què he de saber
de la Lluna i no sé?»,
va preguntar la petita
cuca de llum. L’àvia li
va respondre: «Has de
saber, petitona, que la lluna no fa pas cada nit la mateixa llum. La senyora Lluna té un
caràcter variable. Cada nit és diferent! Hi ha nits en què està radiant, sembla una pilota
penjada del cel. Però, a vegades, la seva llum s’esfuma i deixa el món en la més absoluta
foscor. Has de saber que la Lluna, de vegades, creix i es fa enorme i, de vegades, es fa tan
petita que no la pot veure ningú». I l’àvia va afegir: «La llum de la Lluna depèn del Sol; per
això canvia constantment. En canvi tu, petita cuqueta, sempre brillaràs amb la mateixa
força i sempre ho faràs amb la teva pròpia llum».
Les explicacions van meravellar la petita cuca de llum. Des d’aquell vespre,
va decidir sortir cada nit de l’interior del
lampati per volar al costat de la seva família i els seus amics. La petita cuca de
llum havia après que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum. (Del llibre
Contes de colors: adaptació del conte «El
valor de les coses petites» (Tailàndia).
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La petita cuqueta de llum tenia un problema. El sabries descriure?

f

Què va fer l’àvia per ajudar la cuqueta de llum? Digues si són vertaderes o falses les aﬁrmacions seguents:
V

F

Va renyar-la pel fet de ser tan insegura.
Li va donar una empenta i la va fer volar per força.
Va fer-li entendre que ella era superior a tots els altres.
Va parlar amb ella per tal d’infondre-li conﬁança.

f

Què et sembla que ens vol fer entendre el conte?

Hi ha vegades que els problemes ens semblen difícils de resoldre i ens passa com
a la Cuqueta de llum: davant les diﬁcultats ens amaguem i no fem res. Però, si no
tractem de fer-hi front, no aconseguirem vèncer-les. Hi ha petits gestos, accions
senzilles, que poden signiﬁcar molt i ens ajuden a progressar.

f

Quan Tailàndia va viure els efectes devastadors del tsunami, molts homes i dones arreu
del món es van bolcar amb petits gestos a ajudar-los. No importaven les diferències de
creences i religions. Molts van ser allà, d’alguna manera, per ajudar els afectats. Què
podem fer quan passen desgràcies encara que sigui en llocs llunyans?
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QUÈ HEM APRÈS

f

L’enigma:

uuuuuuu!

+ 1000
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Digues si són vertaderes o falses les aﬁrmacions següents:

V
És millor qui més té que no pas qui més dóna.
Un gra de mostassa és molt menut però quan es fa gran i
ﬂoreix és un arbre dels més frondosos.
No cal que conﬁem en les possibilitats de les coses petites
com el gra de mostassa.
La paràbola ens diu que no cal ser grans ni forts per
poder fer les coses ben fetes i aconseguir bons fruits.

f

Comenta la frase: «Al pot petit hi ha la bona conﬁtura». Relaciona-ho amb el tema.
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