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CONTES PER A REFLEXIONAR
EL TEST BUIT

Fa molt i molt 
temps, a la Xina, vi-
via un noi que es deia 
Ping a qui li agra-
daven molt les flors. 
Tot el que plantava 
amb les seves mans 
brotava que feia bo 
de veure. Podia fer 
créixer tota mena de 
flors, arbustos i uns 
arbres fruiters enor-
mes, com per art de 
màgia! Tothom qui vivia en aquell país s’estimava les flors tant com ell. 
En plantava a tot arreu, i l’aire d’aquell país era sempre ben perfumat. 
A l’Emperador li agradaven molt els ocells i els animals, però per da-
munt de tot , el que més li agradava eren les flors, i tenia cura del seu 
propi jardí cada dia.

Però l’Emperador ja era molt gran. Havia de triar algú que el succe-
ís en el tron. Qui seria el seu successor? I com s’ho faria l’Emperador 
per triar-lo? Com que li agradaven les flors, va decidir deixar que les 
flors triessin per ell. El dia següent va fer proclamar que tots els nens 



del país havien de presentar-se al palau. L’Emperador els donaria 
unes llavors de flors especials. “Aquell qui d’aquí a una any em porti 
les millors flors – va dir- serà el meu successor al tron”.

Aquesta noticia va crear un gran rebombori a tot el país. Una munió 
de nens arribats de tot arreu es van dirigir cap al palau per aconseguir 
les llavors de flors. Tots els pares volien que el seu fill fos l’Emperador, 
i tots els nens tenien l’esperança que ells serien els escollits!

Quan en Ping va rebre la seva llavor de mans de l’Emperador, era el 
nen més feliç del regne. Estava segur que d’aquella llavor faria créixer 
la flor més bonica del món.

En Ping va omplir un test de flors amb terra bona i hi va plantar la 
llavor amb molta cura. La regava cada dia. Ja frissava per veure-la 
brotar, créixer i florir convertida en una flor meravellosa! Però els dies 
anaven passant i en aquell test no hi creixia res. En Ping estava molt 
preocupat. Va posar més terra en un test més gran. I va traslladar la 
llavor en aquell nou test ple de terra negra i bona. Va esperar dos me-
sos més, però seguia sense passar res. I va anar passant tot l’any.... 

Va arribar la primavera, i tots els nens es van posar els millors ves-
tits per anar a veure l’Emperador. Van anar corrents cap el palau amb 
les seves boniques flors, cadascun d’ells desitjant amb ànsia ser l’es-
collit.

En Ping s’avergonyia del seu test sense flors. Va pensar que els 
altres nens es riurien d’ell perquè per primera vegada no havia acon-
seguit fer créixer una flor. Un amic d’en Ping, que era molt espavilat, va 
passar davant de casa seva corrents, duent una gran planta. “Ping -li 
va dir- No pensaràs pas anar a veure l’Emperador amb el test buit, oi? 
Com és que no has pogut fer créixer una flor tan gran com la meva?”

“He fet créixer moltíssimes flors molt millors que la teva -va dir en 
Ping-.És aquesta llavor, que no creix”. En sentir això, el pare d’en Ping 
va dir al seu fill: “T’has esforçat al màxim, i esforçar-se al màxim és un 
regal digne d’un Emperador.”

Agafant el text buit amb les seves mans, en Ping se’n va anar de 
dret al palau. Allà l’Emperador s’anava mirant totes les flors a poc a 
poc, una per una. Que n’eren de boniques, totes les flors! Però l’Empe-
rador arrufava les celles i no deia ni mitja paraula.

Finalment, va arribar fins on era en Ping. En Ping abaixà el cap, 



avergonyit, tot esperant un càstig. L’Emperador li va preguntar, “M’has 
dut un test buit?” En Ping es va posar a plorar i va respondre: ”Vaig 
plantar la llavor que em vau donar i la vaig regar cada dia, però no va 
brotar. La vaig trasplantar a un altre test amb una terra millor, però 
seguia sense brotar! N’he tingut cura tot l’any, però no ha crescut res. 
Per això avui he hagut de dur un test buit, sense flor. M’he esforçat tant 
com he pogut”.

Quan l’Emperador va sentir aquestes paraules, un somriure es va 
anar escampant per la seva cara, i va envoltar en Ping amb el braç. 
Després va cridar tothom: “Ja l’he trobat! He trobat la persona que es 
mereix ser l’Emperador! No sé pas d’on heu tret les llavors que heu 
plantat , perquè les que us vaig donar jo havien estat cuites, així que 
era impossible que cap d’elles brotés. Admiro el gran valor que ha 
tingut en Ping de presentar-se davant meu amb la veritat nua, sense 
disfresses. Ara recompensaré el seu valor amb el reialme i el faré Em-
perador de tot el país”.

Reflexió: 
El conte anterior és de tradició xinesa i ens permet reflexionar entorn de tres 
aspectes. El primer sobre la honradesa. El protagonista de la nostra història, 
malgrat ha fet un esforç important per aconseguir allò que desitjava: obtenir 
la millor flor, no se’n ha sortit i honradament ho accepta, no intenta enganys. 
Quantes vegades quan nosaltres no aconseguim el què pretenem, intentem 
disfressar la situació, per no ser capaços d’admetre que no hem estat prou 
hàbils per obtenir el què preteníem. Ho vivim com un fracàs.

En segon lloc, ens parla de l’esforç. En Ping no abandona i s’esforça al 
màxim per aconseguir fer brotar la flor, no ho deixa córrer al primer con-
tratemps, canvia la terra, el test, etc... Les coses rarament ens surten bé a la 
primera , tot requereix esforç i treball, i no desanimar-nos davant el primer 
contratemps que tenim.

I en tercer lloc ens permet valorar el consell i acompanyament del pare, 
que en comptes d’incitar-lo a fer alguna trampa i utilitzar un altre llavor, li fa 
veure que ha fet tot el que ha pogut i això és molt més important que els re-
sultats mateixos. L’acompanyament i consell dels pares i d’aquelles persones 
que ens estimen, sempre i a tota edat són molt importants

Pilar Pous Altafaja



SANTA MARIA

MISSES
Dilluns 21, a les 9. Dimarts 22, a 
les 9. Dimecres 23, a les 9: Climent 
Coll i filla Marion. Dijous 24, a les 
9. Divendres 25, a les 9: Jaume i 
Dolors Petit. Dissabte 26, a les 20: 
Josep Masoliver i Ramona Delgar; 
Climent Coll i filla Marion. Diu-
menge 27, a les 12: Josep Padrós 
Oriol; Josep Arimany Salada; 
Montserrat Güell (4t aniversari).

CONSELL PARROQUIAL 
DE PASTORAL
Dijous 24, a 2/4 de sis de la tarda. 

CONSELL PARRÒQUIAL 
D’ECONOMIA
Dijous 24, a les set de la tarda.

GRÀCIA

MISSES
Dissabte 26, a les 19: esposos Jo-
sep Verdaguer i Montserrat Parare-
da. Diumenge 27, a les 11: Ramon 
Pous i Carme Serrat; Joaquim Del-
gado (1r aniversari).

SANT PAU

MISSES
Dilluns 21, a les 19. Dimarts 22, a 
les 19. Dimecres 23, a les 19. Di-

jous 24, a les 19. Divendres 25, a 
les 19. Dissabte 26, a les 18: famí-
lia Pous Vilarrasa. Diumenge 27, 
a les 10: Josefina Costa; família 
Vilarrasa Tió.

LA MISSA DE CADA DIA
La “Missa de cada dia” es un lli-
bret mensual que ajuda a pregar 
a partir dels textos de la missa. 
A final d’any, en qui el rebeu, cal 
que renoveu la subscripció. Qui la 
vulgui rebre, ara és el moment de 
demanar-lo. Aquest any la subs-
cripció anual és de 31 euros. 
Per noves subscripcions i renova-
cions, poseu-vos en contacte amb 
Concepció Codina, tel. 691 135 691. 

ADORACIÓ NOCTURNA 
(obert a tothom)
Dissabte dia 26, després de la mis-
sa de les 20 del vespre, a la parrò-
quia de Santa Maria, tindrà lloc la 
vetlla de pregària per les famílies i 
infants que participen a la cateque-
si i per totes les famílies de Man-
lleu. Sabem que només Déu mou el 
cor de les persones, per això volem 
acompanyar l’acció dels catequis-
tes amb la pregària. Tots esteu con-
vidats a participar-hi. 

EXÈQUIES
Ana Muñoz López, de 91 anys.
C/ Torrent Garriga, 93.


