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El 

ross
inyol i l’emperador



Fa molts i molts anys, el palau de l’emperador de la Xina  
era el més bell del món, amb un jardí tan gran  
que ni el mateix jardiner el coneixia sencer. Caminant molt,  
molt de temps, s’arribava a un bosc que baixava  
fins a la mar blava.
Els grans vaixells podien arribar al peu dels arbres.  
En les branques d’aquells arbres vivia un rossinyol  
de meravellós cant que encisava fins el més  
pobre dels pescadors.

De tots els països del món hi arribaven viatgers que,  
en escoltar el rossinyol, deien:
–El cant d’este ocell és encara més bonic  
que totes les meravelles d’este imperi.



Un bon dia, mentre llegia un llibre sobre les belleses de la Xina,  
l’emperador va exclamar:
–Què és això del rossinyol? Esta au és el tresor més bonic del meu país  
i mai no n’he sentit parlar!
Aleshores cridà el seu ministre:
–Sembla que hi ha una au extraordinària que es diu rossinyol.  
Vull que vinga ací, a la vesprada, i que cante per a mi!


