
TÍTOL: A foc lent 
VALOR: Qui pregunta troba i comprèn. Aquesta història mostra que cada 

persona assumeix els reptes a la seva manera, segons la seva 
velocitat.  

 

 
ENTRADA Sergi:Hi havia una vegada un nen que es deia Sergi. Aquest nen 

sóc jo, i us explicaré una història. 
 
SERGI: De totes les meves mestres, la que m’agrada més és l’Ester. No 

ens renya mai i sempre té una història per a cada cosa. 
 
PROFESSORA: El senyor Carles tenia tres fills i disset vaques. Abans de 

morir va deixar per escrit que deixava la meitat de les vaques al 
fill gran; la tercera part, al mitjà, i la novena part, al petit. Després 
va aclarir que cap dels seus fills no podria vendre o matar ni una 
vaca. Quantes vaques pertoquen a cada fill? 

 
SERGI: Perdona, Ester...  
 
TOTS: Ahhh, ja torna a començar! (amb xiuladissa, molestant) 
 
PROFESSORA: Silenci, nois. Digue’m, Sergi. 
 
SERGI: Quina part pertoca al fill gran? 
 
TOTS: Rialles 
 
PROFESSORA: Li corresponen la meitat de les vaques. 
 
SERGI: Cada vegada que pregunto alguna cosa els meus companys em 

molesten. Diuen que sóc el nen més lent de tot el curs.  
 
PROFESSORA: Ja sabeu quina és la resposta? 
 
MARTA: Sí, Ester: al fill gran, li pertoquen 8 vaques i mitja. Al fill mitjà, li 

pertoquen 5,6 vaques, i al petit, 1,8 vaques. 
 
SERGI: Perdona, Ester... 
 
TOTS: Una altra vegada? Estigues atent... (xiuladissa, molestant) 
 
PROFESSORA: Silenci, nois. Digue’m, Sergi. 
 
SERGI: Quin va ser l’aclariment que va fer el senyor Carles en el seu 

testament? 
 
XAVIER: (FENT BROMA) Ei, Sergi, renta’t les orelles! 
 
PROFESSORA: Molt bona pregunta, Sergi. El senyor Carles va dir que cap 



dels seus fills no podia vendre ni matar cap vaca. 
 
SERGI: Tots van callar. Només jo em vaig adonar que el conte del senyor 

Carles no era tan senzill com semblava. Des d’aquell dia, cada 
vegada que necessito preguntar alguna cosa que no entenc, ho 
faig sense por. Sé que sóc el més lent de tota la classe, però lent 
no vol dir babau. 

 
HÈCTOR: Sergi, i al capdavall, quantes vaques van quedar per a cada fill? 
 
SERGI: Doncs no ho sé; i si anem a prendre un gelat i ho resolem entre 

tots? 
 
HÈCTOR: Sí, és clar. 
 


