
CAPACITATS DE INTERACCIÓ SOCIAL   •  Programa de prevenció de les drogodependències  •  BRÚIXOLA  •  AJUNTAMENT D’ALACANT

ACTIVITAT 4 •  FITXA DE L’ALUMNE 1a

Genghis Khan va ser un gran rei 
i un gran guerrer. Va conduir el 
seu exèrcit fins a la Xina i Pèrsia 
i va conquistar nombroses terres. 
En tots els països la gent parlava 
de les seues grans gestes i deien 
que, des d’Alexandre el Gran, no 
hi havia hagut cap altre rei com 
ell.

Un matí en què es trobava a sa 
casa després de tornar de la bata-
lla, va cavalcar fins al bosc per 
caçar. L’acompanyaven molts dels 
seus amics. Van cavalcar alegre-
ment amb els seus arcs i fletxes. 
Els seguien els servents amb  els 
gossos.

Formaven una partida de caça tan alegre que el bosc es va omplir amb els seus crits i les seues 
rialles.

Posat sobre la seua monyica, el rei transportava el seu falcó favorit, ja que en eixos temps els fal-
cons eren ensinistrats per a caçar. Quan el seu amo li ho ordenava, alçava el vol i guaitava al seu 
voltant a la recerca d’una presa. Si tenia sort de veure un cérvol o un conill, es precipitava sobre 
ells, veloç com un fletxa

Genghis Khan i els seus caçadors van cavalcar pel bosc tot el dia, però no van trobar tantes preses 
com havien esperat.

En caure la vesprada, es van dirigir a sa casa. El rei havia cavalcat sovint pel bosc i en coneixia 
totes les sendes. Així doncs, mentre els altres caçadors tornaven a casa pel camí més curt, ell es 
va internar per una senda que travessava una vall entre dues muntanyes.

Havia sigut un dia calorós i el rei estava assedegat. El seu falcó ensinistrat havia abandonat la seua 
monyica i havia alçat el vol. L’au sabia amb certesa que trobaria el camí de tornada.

El rei va cavalcar pausadament. Recordava haver vist un rierol prop d’eixe camí. Si poguera tro-
bar-lo! Però la calor de l’estiu havia assecat tots els rierols de les muntanyes.

Per fi, amb gran alegria, va veure un filet d’aigua que lliscava pel clavill d’una roca i va deduir 
que un poc més amunt hi hauria un brollador. Sempre, en l’estació humida, un potent doll d’aigua 
brollava d’aquella font però ara el líquid fresc només queia gota a gota

EL REI  I  EL  FALCÓ
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El rei va baixar del cavall, va agafar un xicotet got de plata que portava al seu sarró de caçador i 
el va acostar a la roca per arreplegar les gotes d’aigua.

Va tardar molt de temps a omplir el got. Tenia tanta set que a penes podia esperar. Quan el got 
va estar quasi ple, el rei se’l va arrimar als llavis i es va disposar a beure.

De sobte, un brunzit va creuar l’aire i el got li va caure de les mans. L’aigua  es va vessar pel sòl.

El rei va alçar la vista per a veure qui havia provocat l’accident i va descobrir que havia sigut el seu falcó.

El pardal va passar volant unes quantes vegades i, finalment, es va quedar posat a les roques 
prop del brollador.

El rei va arreplegar el got i el va tornar a omplir. Aquesta vegada no va esperar tant. Quan el got 
estava a la meitat, se’l va arrimar als llavis però, abans que poguera beure, el falcó es va llançar 
cap a ell i va fer caure novament el recipient.
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El rei es va posar furiós. Va tornar a repetir l’operació però, per tercera vegada, el falcó li va impedir 
beure. Ara el rei estava verdaderament enfadat.

- Com t’atreveixes a comportar-te així? - va cridar- Si et tinguera a les mans,  
et trencaria el coll.

I va tornar a omplir el got. Però abans de beure va desenfundar l’espasa.

- Ara, senyor falcó - va dir - no tornaràs a jugar-me-la.

A penes havia pronunciat aquestes paraules, quan el falcó es va deixar 
caure en picat i va vessar l’aigua una altra vegada. Però el rei l’estava esperant. Amb una ràpida 
espasada, va tocar el falcó.

El pobre animal va caure mortalment ferit als peus del seu amo.

- Açò és el que has aconseguit amb les teues bromes - va dir Genghis Khan.

En buscar el got, va veure que aquest havia rodat entre dues roques on no podia agafar-lo.

- Hauré de beure directament de la font - va murmurar.

Llavors es va encimbellar al lloc d’on procedia l’aigua. No era fàcil, i com més pujava, més  
assedegat estava.

Per fi va arribar al lloc.

Va trobar, en efecte, un toll d’aigua. Però allí, just al mig, jeia morta una enorme serp de les més 
verinoses.

El rei es va parar en sec i va oblidar la set. Només podia pensar en el pobre falcó mort, estés al 
sòl.

- El falcó m’ha salvat la vida - va exclamar - i com li ho he pagat? Era el meu millor amic i l’he 
matat.

Va descendir del talús, va agafar el pardal amb suavitat i el va posar al seu sarró de caçador. 
Llavors va muntar al seu corser,  va cavalcar veloçment cap a sa casa. I es va dir a si mateix:

- Avui he aprés una trista lliçó...

Adaptació de James Baldwin. En: Willian J. Bennet (selecció) (1996).
El libro de las virtudes para niños. Relatos de hoy y de siempre. Barcelona: Ediciones BSA
Reproducció per gentilesa d’Editorial B, Barcelona.



CAPACITATS DE INTERACCIÓ SOCIAL   •  Programa de prevenció de les drogodependències  •  BRÚIXOLA  •  AJUNTAMENT D’ALACANT

ACTIVITAT 4 •  FITXA DE L’ALUMNE 2

1. Per a què servien els falcons en aquesta època?
……………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………...................................

2.  Què va fer Genghis Khan en caure la vesprada mentre els altres caçadors torna-
ven a casa?

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..............……..................

3. Per què va pensar el rei que trobaria un brollador? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………......................................................................................

4. Què feia el falcó amb el got del rei? Per què ho feia?…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............................

5.  Per què el rei va desenfundar la seua espasa?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................

6. Què hi havia en el toll d’aigua que va trobar el rei?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................

7. Què va pensar el rei quan va veure la serp morta en l’aigua? I, què va fer?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................

8. Quina és la moralitat del conte?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................

9.  Conta algun exemple real que t’haja ocorregut a tu o a algú pròxim a tu en què 
per actuar enfadat i sense pensar les conseqüències, es va equivocar.

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................

10.  Escriu coses que podem fer per a evitar actuar immediatament quan estem  
enfadats. 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................

EL REI  I  EL  FALCÓ. Preguntes sobre el  conte


