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Fa més de mil anys, en la vall del riu Brahmaputra, vivien sis homes 
cecs que passaven les hores competint entre ells per a veure qui era 
el més savi de tots. Per  tal de demostrar la seva saviesa, els savis 
explicaven les històries més fantàstiques que se'ls ocorrien i després 
decidien d'entre ells qui era el més imaginatiu. 

Així doncs, cada tarda es reunien al voltant d'una taula i mentre el sol 
es ponia darrere de les muntanyes i l'olor dels esplèndids menjars que 
els servien començava a colar-se per sota de la porta de la cuina, un 
savi rere l'altre relataven la història que, segons ells, havien viscut 
aquell dia, mentre els altres l'escoltaven, entre incrèduls i fascinats, 
intentant imaginar les escenes que aquest els descrivia amb gran 
detall. 



Però un dia varen començar a parlar sobre un elefant, i 
no eren capaços d'arribar a un acord sobre la forma 
exacta d'un elefant. Les idees eren oposades i com cap 
d'ells havia pogut tocar-lo mai, van decidir sortir a 
l'endemà a la cerca d'un exemplar i d'aquesta manera 
poder sortir de dubtes. 

De bon matí, a l'alba, es varen possar en camí, amb un 
guia que els conduriria cap a trobar un elefant. I posats 
en fila amb les mans a l'esquena, van marxar cap el 
camí que s'endinsava en la selva més profunda. No 
havien caminat molt, quan,de sobte, van veure un gran 
elefant tombat. Mentre s'acostaven l'elefant es va 
incorporar, però de seguida va perdre interès i es va 
preparar per a menjar-se l'esmorzar de fruites que ja 
havia preparat. 
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Els sis savis cecs estaven plens d'alegria i es felicitaven uns 
als altres per la seva sort. Finalment, podrien resoldre el 
dilema i decidir quina era la veritable forma de l'animal. 

El primer de tots, el més decidit, es va abalançar sobre 
l'elefant, amb gran il·lusió per tocar-lo. Les presses van fer que 
el seu peu ensopegués amb una branca i xoqués de front amb 
el costat de l'animal. 

- Oh, germans meus! -va exclamar- jo us dic que l'elefant és 
exactament com una paret de fang assecada al sol.



Va arribar el torn del segon dels cecs, que va avançar amb més 
precaució, amb les mans esteses davant d'ell, per a no espantar-
lo. En aquesta posició de seguida va tocar dos objectes molt 
llargs i punxeguts, que es corbaven per sobre del seu cap. Eren 
els ullals de l'elefant. 

- Oh, germans meus! Jo us dic que la forma d'aquest animal és 
exactament com la d'una llança... sens dubte, aquesta és!
La resta dels savis no podien evitar burlar-se en veu baixa, ja 
que cap s'acabava de creure el que els altres deien. 



El tercer cec va començar a acostar-se a l'elefant per davant, 
per a tocar-lo amb molta cura. L'animal, encuriosit, es va girar 
cap a ell i li va rodejar la cintura amb la seva trompa. El cec va 
agafar la trompa de l'animal i la va resseguir de dalt a baix 
notant la seva forma allargada i estreta, i com es movia a 
voluntat.

- Escolteu benvolguts germans, aquest elefant és més aviat 
com... com una llarga serp.
Els altres savis negaven en silenci, ja que en res s'assemblava 
a la forma que ells havien pogut tocar. 



Era el torn del quart savi, que es va acostar per darrere i va 
rebre un suau cop amb la cua de l'animal, que es movia per a 
espantar als insectes que el molestaven. El savi va agafar la 
cua i la va resseguir de dalt a baix amb les mans, notant 
cadascuna de les arrugues i els pèls que la cobrien. El savi no 
va tenir dubtes i va exclamar: 

- Ja ho tinc!  - va dir el savi ple d'alegria- Jo us diré com és la 
veritable forma de l'elefant. Sens dubte és igual a una vella 
entenimentada.



El cinquè dels savis va prendre el relleu, i es va acostar a 
l'elefant pendent d'escoltar qualsevol dels seus moviments. En 
l'alçar la seva mà per a buscar-lo, els seus dits van resseguir 
l'orella de l'animal i donant-se la volta, el cinquè savi va cridar 
als altres: 

- Cap de vosaltres ha encertat en la seva forma. L'elefant és 
més aviat com un gran ventall pla.



I va cedir el seu torn a l'últim dels savis perquè ho comprovés per 
ell mateix. El sisè savi era el més vell de tots i quan es va 
encaminar cap a l'animal, ho va fer amb lentitud, repenjant el pes 
del seu cos sobre un vell bastó de fusta. De tan doblegat que 
estava per l'edat, el sisè cec va passar per sota de la panxa de 
l'elefant i al buscar-lo, va agafar amb força la seva gruixuda pota. 

- Germans! Ho estic tocant ara mateix i us asseguro que l'elefant té 
la mateixa forma que el tronc d'una gran palmera.
Ara tots havien experimentat per ells mateixos quina era la forma 
veritable de l'elefant i creien que els altres estaven equivocats. 
Satisfeta així la seva curiositat, van tornar a donar-se les mans i 
van tornar cap a casa seva.



Altra vegada asseguts sota la palmera que els oferia ombra i els 
refrescava amb els seus fruits, van reprendre la discussió sobre la 
veritable forma de l'elefant, segurs que el que havien experimentat 
per ells mateixos era la veritable forma de l'elefant. 

Segurament tots els savis tenien part de raó, ja que d'alguna 
manera totes les formes que havien experimentat eren certes, però 
sens dubte tots alhora estaven equivocats respecte a la imatge 
real de l'elefant. 



ACTIVITATS

1. ABANS DE LA LECTURA

1.1.  Què ens diu el títol del llibre? Com seran els 
personatges protagonistes?

1.2. Joc de percepció:

● Posem un objecte, desconegut per als alumnes, a 
dins un sarró. Un a un, i sense mirar, van posant la 
mà a dins per tocar l'objecte i dir-ne una 
característica.
Al final podem intentar endevinar de quin objecte es 
tracta.

● També ho podem provar amb la resta de sentits. 
Què em diuen a mi, els meus sentits? I la meva 
percepció? Cadascú anota en un full la seva 
impressió.

- fer un soroll i endevinar què és (els infants amb els 
ulls clucs)
- olorar i descobrir què és (ulls clucs): anís estrellat, 
llimona, fum, romaní, ...
- mirar una il·lusió òptica i dir què és. O mirar un 
quadre abstracte.
- tastar i dir què és (ulls clucs): taronja, safrà, menta, 
galeta, …

1.3. Joc de percepció i reconeixement:

La meitat dels alumnes es tapen els ulls, la resta 
estan en rotllana al seu voltant. Quan comença el 
joc, els que porten els ulls tapats han de buscar una 
parella. Quan l'hagin trobada, han d'intentar dir de 
qui es tracta.



ACTIVITATS

1.4. La història que llegirem ara té lloc a prop del riu 
Brahmaputra. Busquem a quin lloc del món es troba 
aquest riu.

- On neix?
- On desemboca?
- Per quins països passa?
- Sembla que aquest riu és un riu sagrat.
Sabeu què vol dir això?
- Quines cultures coneixeu que tinguin rius 

sagrats?

1.5.  Per a nosaltres, què simbolitza l'aigua? I per a 
cadascú de vosaltres, quin significat té l'aigua? En 
quines experiències us fa pensar?

1.6.  Segurament no ha estat a l'atzar que l'animal 
protagonista del conte sigui un elefant. L'elefant, a 
les cultures asiàtiques, és un símbol de saviesa, vet 
aquí! I els elefants són coneguts per la seva 
memòria i intel·ligència.

Un breu vídeo sobre l'elefant africà:

L'elefant té un gran sentit de l'olfacte, i aquesta 
característica li permet reconèixer als membres del 
seu grup. En canvi, té poca visió, perquè els seus 
ulls són petits i situats als costats.

Destacarem una altra característica dels elefants: 
sabeu que els elefants poden bucejar? Doncs sí, i és 
gràcies a la seva trompa, que utilitzen per agafar aire 
quan en necessiten. També perquè l'evolució els ha 
proveït d'una membrana que envolta els pulmons, 
molt més resistent que la resta de mamífers.

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/elefant/elefant.html%20


ACTIVITATS

2. DURANT LA LECTURA

2.1. Els savis que apareixen en el conte, competien per 
veure qui era més savi. Heu competit vosaltres, a 
alguna cosa, amb els vostres companys? En quina?

2.2.  Creieu que és difícil posar-se d'acord en com és un 
elefant? 

Intentem descriure'l. Penseu tota l'estona que vosaltres 
segurament sí que podeu veure la imatge d'un elefant. 
Els personatges del conte són cecs i no el poden veure 
amb els ulls.

2.3. Sabeu que hi ha diferents tipus d'elefants? Aquest 
conte és una història que succeeix a l'Índia i, per tant, 
l'elefant és un 'elefant asiàtic' o 'elefant de l'Índia'.

2.3. Què vol dir...

   - Ser el savi més imaginatiu.
   - Escoltar indrèdul.
   - A l'alba.
   - Relatar una història.
   - Negar en silenci. Saps com es pot fer això?      
     Demostra-ho davant dels teus companys.



ACTIVITATS

3. DESPRÉS DE LA LECTURA

3.1. Els sis savis cecs no podien tenir una visió global 
de l'elefant, cadascú en tenia una opinió parcial 
segons l'experiència que havia tingut amb l'animal. 
Aquest fet és més habitual del que pot semblar en la 
nostra manera de fer, diàriament.

A l'escola, és habitual que alguna vegada us hàgiu 
trobat què, entre els companys, heu tingut diferents 
punts de vista d'una mateixa cosa...

Heu sabut escoltar-vos i obrir el vostre pensament, 
adonant-vos que els altres també tenen la seva part 
de raó?

- Normalment us sentiu molt segurs del que penseu i 
tendiu a pensar que els altres estan equivocats?

- Creieu que en un moment donat, tots podem ser una 
mica cecs i no adonar-nos de com són les coses en la 
seva totalitat, sinó tenir-ne només una visió parcial?

- En aquest conte, els savis van actuar com a savis? 
Què els va mancar?



ACTIVITATS

3. DESPRÉS DE LA LECTURA

3.2.  Què creieu d'aquesta definició d'humilitat, 
recollida de diferents pensadors, en contraposició a 
la supèrbia?
 
"Humilitat és la característica que defineix a una 
persona modesta, algú que no es creu millor o més 
important que els altres en cap aspecte. La humilitat, 
el primer pas per descobrir nous horitzons, per 
adonar-nos que encara ens falta molt per aprendre, 
per entendre que no hi ha veritats absolutes i que 
ningú és l’únic posseïdor de la certesa absoluta.
Des de la humilitat un pot qüestionar-s’ho tot i 
comprendre que les seves idees són tan sols això: 
idees, que poden ser qüestionades i posades en 
dubte  i que aquest és un exercici que cal fer sovint 
per no caure en la prepotència i la ignorància que 
comporta tancar-se en banda amb les seves 
creences, sense permetre que altres les posin en 
dubte o les pugui debatre i rebatre." 

3.3.  El valor de la modèstia. El fet de guanyar i 
assolir la victòria en un joc o esport, cal prendre-la 
amb modèstia amb la finalitat d’aprendre i de ser 
millor en un futur ben pròxim. Cal respectar als 
nostres adversaris, ser respectuós i no ofendre a 
ningú pel fet d’haver guanyat.

 



ACTIVITATS
El creixement d’un esportista depèn, en gran mesura, del 
seu comportament ètic i de la seva capacitat d'afrontar amb 
dignitat cada situació per conformar adequadament la seva 
personalitat

- Penseu i expliqueu què feu quan guanyeu un joc o esport?

- Com ho celebreu? De quina manera? Com us sentiu?

- Què li dieu a l’adversari?  Com penses que se senten?

- Quan perd el vostre equip de futbol, bàsquet o de qualsevol 
altre esport, què sentiu?.

3.4. Ens posem a la pell d'un altre fent carotes.

Cadascú pensa què voldrà ser, per exemple algun animal, un 
pallasso, un objecte, etc; aleshores es proporcionen els 
materials necessaris i tothom s’haurà de fer una màscara 
senzilla representativa del personatge que hagin triat.
Demanarem als infants que s’imaginin que estan dins la pell 
del seu personatge, i amb la màscara posada hauran 
d’actuar representant el paper corresponent: fent de gos, de 
mona, de gat, de gegant, de llapis, etc. 
En acabar les representacions podem fer-ne reflexions: Com 
éreu quan dúieu la carota posada?
 
 
3.5. Interpretem notícies.

Portarem diferents diaris a classe i buscarem una mateixa 
notícia redactada a diferents llocs. Ens fixarem tant en els 
titulars com en els continguts, i dins dels continguts ens 
fixarem especialment en la importància que es concedeix a 
les dades de la notícia i buscarem semblances i diferències.



ACTIVITATS

3.6.  Jocs col·laboratius per aconseguir un objectiu 
comú.

- El nus: tots els nens agafats en rotllana es 
comencen a embolicar passant els uns per sota dels 
braços dels altres, de les cames... de tal manera que 
arribi un moment en què ja no es puguin moure més. 
Llavors, amb la col·laboració de tots i les intruccions 
d'alguns, han de desembolicar-se poc a poc fins 
tornar a quedar en la rotllana del principi.

- En petits grups, els i les alumnes es lliguen les 
cames amb una corda i intenten caminar avançant 
tots a la vegada per tal de no caure i donar passes. En 
aquest joc, és molt important que tothom estigui 
pendent dels altres per tal d'ajustar-se al màxim a un 
moviment que ha de ser el mateix per tots.

   



ACTIVITATS

3.7. Sopa de lletres l'elefant. 



ACTIVITATS

3.8. I p e r a c a b a r , u n t r e n c a c l o q u e s . 
Clica aquí per poder col·locar totes les peces.

http://www.jigsawplanet.com/?m=p&id=b1c900241612c6db
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