
 

 

Fa molt, molt de temps, en un país molt, molt llunyà, hi vivia 

un home que es deia Keiken. A Keiken li agradava la seva 

feina, estimava la seva terra: llaurar, sembrar, recollir els 

seus fruits i oferir-los a la gent. A Keiken li encantava veure 

passar el temps, el fred, la calor, la neu, la pluja ... els anys 

... Fins que un dia, passant, passant el temps, Keiken es va 

adonar que s'havia convertit en un home gran. En un vell, 

que ja no podia ni aixecar l’aixada amb què llaurava la terra. 

Sense forces per poder treballar, Keiken es va veure obligat 

a abandonar les seves terres. Ja no podia llevar-se cada dia 

amb el sol, com ho feia abans. I arribat el moment, tampoc 

va poder sortir de casa seva. Amb gran esforç, podia seure 

a taula per menjar un humil plat de sopa. Reclòs a la seva 

cabana, un dia Keiken va dir: -Ha arribat el moment. Ha 

arribat el moment d'oferir el meu tresor. 

 

 

 

 

 



EL TRESOR DE KEIKEN 

 

Lluny, molt lluny, més enllà de les muntanyes i del gran riu, 

a molts dies de camí, a la gran ciutat on ningú dorm, Keiken 

tenia un fill. Es deia Isan. Keiken el va fer cridar. I malgrat 

el temps que havia passat des que va marxar de casa, Isan, 

que ja era tot un home, va anar a casa el seu pare. 

Quan Isan va veure aquella petita cabana, el cor se li va 

encongir. Efectivament, el seu pare, ja estava molt malalt. 

Malgrat el temps i la distància, Keiken sempre havia confiat 

en el seu fill i sabia que hi aniria quan el cridés. Per això, 

Keiken va guardar el seu últim alè per acomiadar-se'n i 

dedicar-li, amb un filet de veu, les seves últimes paraules: -

Isan, fill, a la terra hi ha amagat un gran tresor. Em sents 

bé, fill? Un gran tresor. I dit això, Keiken va morir als braços 

del seu estimat fill. 

Un tresor! Trist per la mort del seu pare, però sobretot, 

intrigat per les seves últimes paraules, Isan removia la terra 

sense descans. Si almenys m'hagués dit a on - Es deia Isan 

parlant tot sol, mentre removia pedres i rabassons, arrels i 

males herbes d’un costat a l'altre. Mentre imaginava un 

home ric i lliure d’obligacions, gràcies a aquest tresor, que el 

seu pare hauria guardat per a ell. 

Però van passar els dies, les setmanes i els mesos... i el 

tresor de Keiken no apareixia. 

Vençut i esgotat de tant cavar sense trobar altra cosa que 

terra i més terra, Isan va preguntar-se si no seria tot fantasia 

d'un pobre vell delirant al llit de mort: -Pobre, tota la vida 

treballant!-. Ja sense esperances de trobar el tresor, Isan va 

admetre que el seu destí era ser pobre com el seu pare i que 

pobre hauria de tornar a la ciutat. Confús i atordit va decidir 

descansar abans d’entornar-se’n. Però Isan estava molt 

equivocat. 



Efectivament, Keiken li havia deixat un gran tresor al seu fill. 

I de fet, Isan ja ho havia trobat sense saber-ho. Gràcies a la 

tasca que Isan havia fet removent la terra després d'haver 

estat abandonada per l'ancià Keiken, aquest any, la terra, 

renovada i fèrtil, va donar la millor collita que mai s'havia 

vist. I vet aquí, el tresor que Keiken li havia deixat al seu fill! 

Quan Isan va despertar del seu somni, en veure la collita, va 

entendre, per fi, la immensa saviesa que amagaven les 

paraules del seu pare. L'immens tresor que havia heretat. Va 

entendre, llavors, que el seu lloc era en aquella petita 

cabana, tenint cura d’aquell petit tros de terra, per poder 

oferir als altres, arribat el moment, la millor collita. 
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