I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

L’ELEFANT
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L’elefant

Il·lustració: Juan Linares

Uns deixebles de Rumí, el dervix, discutien sobre qui tenia raó. I Rumí els va
dir:
Us penseu que sabeu mirar i aneu ben equivocats. Les vostres disputes em
recorden aquella història de l’elefant. La coneixeu?
Una nit uns viatgers van arribar al poblat amb un animal mai vist per aquelles terres. Era un elefant, un elefant ben gran. Els viatgers el van tancar
a l’estable de l’hostal i se’n van anar a dormir. Però la veu va córrer ben de
pressa. Tothom volia veure l’animal desconegut de l’estable. Allà, a les fosques, ja no hi cabia ni una agulla, i els qui l’havien pogut tocar ho explicaven
als que encara eren a fora:
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- Sabeu com és l’elefant? És un animal amb forma de canonada —deia el que
li havia tocat la trompa.
- Què va! T’equivoques —va dir una noia que havia agafat l’orella—. S’assembla
a un ventall.
- Ui, no! L’elefant és com una columna ben sòlida —va assegurar el que s’havia
apropat a una pota.
- Doncs a mi m’ha semblat una roca arrodonida —afegí el que havia palpat el
llom.
Cada persona sortia de l’estable amb una opinió diferent sobre l’elefant. Tot
un munt d’idees ben estranyes que, en un tres i no res, es van escampar per
tota la comarca!
(del Mathnawi, de Jalal-ud-din-Rumi)

PARLEM DEL CONTE

--

Qui explica la història de l’elefant?

--

Per què els hi explica?

--

Què els vol fer veure?

--

Què feien els qui volien conèixer l’animal ?

--

Què tocaven? Què explicaven ?

--

Què en penseu de la descripció que feien de l’animal ?
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L’ELEFANT ÉS COM…
Fes els dibuixets que hi falten i amplia el llistat.
Després, fes un dibuix de l’elefant tot sencer; o també el podries fer tal i com seria
reunint totes les idees imaginades.

-- La trompa

és com una canonada

-- L’orella

és com un ventall

-- La pota

és com una columna

-- El llom

és com una roca
arrodonida

-- ...................

és com …………………

-- ...................

és com …………………
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QUÈ ENS EXPLIQUEN EN HASSAN I LA FÀTIMA?

Som en Hassan
i la Fàtima i vivim al
Marroc. Som persones
musulmanes com moltes
de les que hi viuen. La
religió de les persones
musulmanes és l’islam.

Les persones musulmanes quan ens volem reunir per pregar, anem a la mesquita. Saps com és una mesquita?
N’has vist alguna?

És important que sigui un espai on hi puguem cabre
bé, sense entrebancs ni coses que ens distreguin.
Abans d’entrar deixem les sabates a la porta i ens
rentem la cara, les mans i els peus. Perquè el que
volem és deixar fora tots els enrenous i entrar
fresques i netes, per dintre i per fora.

Des de dalt del minaret la veu del muetzí ens convida a pregar :
Déu és gran, veniu a pregar - ens diu.
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El Profeta Muhàmmad ens va ensenyar que és molt important investigar a
fons les coses.
Diu la tradició que un dia va dir:
“El savi que posa la seva saviesa al servei dels altres,
val més que cent persones adorant a Déu!”

La història de l’elefant es troba en un llibre que va escriure Rumi.

Rumi era un dervix, i les persones grans que
ens estimen ens ensenyen les seves paraules.
A mi m’agraden molt aquestes:
Només troba les perles el que es tira al
mar a buscar-les.

• Què ens deu voler dir amb això?
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APRENEM MÉS COSES
Rumí era un dervix de Turquia. Va ser un gran mestre i poeta musulmà.

DERVIX
Qui és dervix?
El dervix vol comprendre a fons. És savi. El dervix busca a Déu.
Les persones que volen créixer per dins saben que el dervix els pot donar
bones pistes, per això el van a trobar i li demanen consell.
El dervix sap que créixer per dins no és fàcil, per això procura ajudar als
que en volen aprendre.
Per fora, la casa del dervix, no té res especial; tampoc és especial la seva
feina, ni la seva família.
Una persona no és dervix per fora sinó per dins. És dervix perquè treballa,
estima i busca amb tot el cor.

• Dervix és una paraula persa que vol dir savi. En coneixes algun actualment?

• Escriu les següents paraules en l’espai corresponent de les frases:
musulmanes - minaret - muetzí - Muhàmmad - islam - mesquita
L’ .................... és la religió de les persones ................................
Va néixer gràcies als ensenyaments del Profeta ............................
El seu lloc de reunió i pregària és la ............................
Des de dalt del ................................, el ............................... convida
a pregar una estona.
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EL MAR
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• Quin personatge del dibuix ho podria dir o pensar? Relaciona cada frase amb
un personatge diferent.
On deu ser el millor lloc per trobar sardines?
Per què hi ha tanta sorra al costat del mar?
Quina mena de motor el manté sempre en moviment?
Recollim bé totes les dades per poder buscar una solució.
És verd, és blau, és blanc, és transparent ... De quin color és...?
Que n’és d’immens! Com més el miro més m’impressiona!
Els sons de l’aigua fan una música tan estranya!
És la millor medicina! Em trobo molt millor!
Amb quines paraules et puc fer arribar l’olor del mar ?
Hi deu haver peixos que encara no hem vist mai ?
És com un amic. A la seva manera em parla a cau d’orella. Si pogués
l’abraçaria...Mentrestant li dic bon dia!
Jo em deixo gronxar amb el seu moviment, ballo la seva dansa.

•

I a tu, què et sorprèn, què t’impressiona?

•

Què diries al costat del mar?
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• Pensa, rumia, recorda, repassa… tot el que has treballat aquests dies. Què has
descobert? Què recordes?

• Escriu el que per a tu ha estat el més important.
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