
 El vell que feia florir els arbres 
 
En Li Xiao era un vellet pobre, molt pobre, que tenia per veí un altre vell com 

ell, però ric, molt ric. 

Li Xiao tenia un preciós presseguer, que feia uns préssecs de flaire, gust i color 

com pocs. 
Un dia, un noble, va passar per davant de casa de Li Xiao i li va demanar un 
préssec. El va trobar tan bo, que li va pregar que portés cada dia préssecs a 
l’emperador, mentre durés la collita. 

Fer feliç l’emperador li va dur respecte i fama, de la qual mai va presumir. 

El veí, rabiós de veure la sort de Li Xiao, va esperar la nit i va tallar de socarrel el 
presseguer. 
L’endemà, Li Xiao, va veure com l’arbre de la seva sort era a terra. La seva dona, 
el va voler consolar i li va pregar de no llençar-lo. 

Va aprofitar el tros més gruixut del tronc per fer-ne un morter i la mà per 
molrar. 

Quan l’endemà hi va posar un grapadet d’arròs per fer-ne farina, s’adonà, 
astorada, que l’arròs 
creixia incansable dins el 
morter. 

Generosos com eren, van 
dedicar-se a fornir de 
farina tothom qui ho 
necessitava. 

El veí, envejós de veure 
com Li Xiao i la seva 
muller eren de nou 
estimats i recompensats 
per tothom, li va anar a 
demanar un vespre el 
morter, amb una excusa 
qualsevol. 

Naturalment, quan va 
tenir el morter a casa, el 
va cremar, sense esperar 
res dels seus favors. Quan 
la dona de Li Xiao li va 
anar a demanar el morter, 
ell li va tornar un piló de 



cendres, tot i explicant-li que accidentalment el morter s’havia cremat. 

Li Xiao, en rebre les cendres, entristit i enfadat alhora, en va llençar un grapat al 
jardí. Vet-ho aquí, que les cendres van anar a parar sobre un ametller sec, mort, 
que feia anys que no floria. Meravellosament, al cap de poc, l’arbre va florir i va 
donar fruits en molt menys temps que un fruiter qualsevol. 

La muller va consolar Li Xiao, dient-li que ara se’l coneixeria com el vell que feia 
florir els arbres i, curosament, va guardar les cendres que quedaven del morter 
cremat. 

Així va ser que la seva fama va arribar a palau i l’emperador va fer cridar Li Xiao 
per tal que fes florir els seus arbres fruiters. 

Les poques cendres que quedaven, escampades amorosament per sobre dels 
arbres, van aconseguir que l’emperador perdés la seva tristesa i guanyés un 
amic, que va ser ben tractat i respectat fins el dia de la seva mort. 

El veí encara es rosega les ungles de ràbia. 
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