
 

 

Xahrazad 

 

Vet aquí un llibre en què hi ha contes de mig món: històries de la Xina i de l’Índia, de 
Pèrsia i d’Egipte, històries narrades i escrites en diferents llengües. És un llibre tan llarg 
que la noia que l’explica, mentre parla, es va fent gran. Es diu Les mil i una nits i la noia 
que n’explica els contes és:  

 

XAHRAZAD 

 

Envoltada de piles i piles de llibres, vivia la jove Xahrazad.  

Tot el dia se’l passava llegint, des que sortia el sol fins que es ponia. Quan 
acabava un llibre, en començava un altre i després un altre. Coneixia les llegendes de la 
seva terra, la vida de reis i prínceps antics, de genis i fades, de bruixes i bruixots. I se 
sabia, també, un munt de contes i poemes de països llunyans.  

Li agradava tant, llegir, que no feia cap altra cosa. I com que tenia molta 
memòria, es recordava de cada història, paraula per paraula. 

En aquell temps i en aquell país regnava el rei Xahriar, que estava casat amb una 
dona molt bella i també molt capriciosa: a tothora demanava regals i atencions! El rei se 
l’estimava, però ella aviat se’n va cansar i es va enamorar d’un esclau de la cort.  

Un dia el rei els va veure fent-se petons d’amagat i es va enfadar tant que la 
ràbia el va trastocar. Sense pensar el que feia, d’una ganivetada va matar els dos amants 
allà mateix.   

Però no en va tenir prou, amb aquella venjança. Estava tan furiós que va manar 
al visir que cada nit li portés una noia diferent per casar-s’hi. I l’endemà al matí, quan 
sortia el sol, les matava.  

Així mai més ningú no el tornaria a trair.  

D’aquesta manera tan terrible van passar tres anys, amb els seus dies i les seves 
nits. 

Mentrestant, Xahrazad s’havia fet gran i bonica. Era llesta i alegre, i mai no 
havia perdut l’afició pels llibres. En canvi, el seu pare, que era el visir, estava 
desesperat: ja no quedaven noies en tot el regne per casar-se amb el rei i no sabia com 
fer-s’ho per calmar la seva ira.  

Xahrazad va començar a rumiar alguna cosa per posar fi a aquella situació 
cruel… fins que se li va acudir una idea. I molt convençuda va afirmar:  



−Jo em casaré amb el rei. 

Ningú no la va poder fer canviar d’opinió. 

Un cop casats, Xahrazad va demanar al rei:  

−Majestat, abans que es faci de dia i em mateu, voldria acomiadar-me de la 
meva germana petita.  

El rei no hi va veure cap inconvenient i va enviar un esclau a buscar-la. Però 
resulta que la germana petita sabia quin era el pla de Xahrazad i, poc després d’entrar a 
la cambra reial, va deixar anar: 

−Estimada germana, per què no m’expliques un conte? És tan trista, aquesta nit! 

I així va ser com Xahrazad va començar a explicar una de les moltíssimes 
històries que sabia. La veu de la noia era suau i càlida, i el rei se l’escoltava meravellat. 
Les paraules de Xahrazad van omplir la cambra de colors i olors d’altres terres, de 
llànties meravelloses, de viatges fantàstics pel mar...  

Un conte la portava a un altre, i en els relats apareixien cavallers valents, genis 
bons i genis dolents, insectes gegants i piràmides tan altes que arribaven fins al cel. 

Fins i tot va explicar la curiosa història del borinot que va caure a l’aigua màgica 
d’un estany i es va convertir en un home amb cua de peix que tenia el poder de fer 
brollar l’aigua de les fonts. 

Quan estava a punt d’acabar el conte, va sortir el sol i Xahrazad va callar. Però 
el rei estava tan intrigat per aquelles històries que no la va matar: li va demanar que, 
quan es fes de nit, continués.  

I a la nit següent li va relatar les aventures dels quaranta lladres que tenien un 
tresor fabulós amagat en una cova. 

I així una nit rere l’altra. Van passar mesos i anys, i el rei va començar a estimar 
aquella noia tan dolça i tan sàvia. A poc a poc es va adonar de tot el mal que havia fet i 
se’n va penedir de tot cor.  

Xahrazad va estar mil i una nits explicant contes al rei.  

Mil i una nits plenes de relats màgics.  

Mil i una nits durant les quals no va morir cap més noia. 

I tots els contes de tots els llibres que havia llegit Xahrazad van portar la pau i la 
felicitat altre cop a aquell regne. I encara avui la gent d’aquell país i de molts altres 
recorda i explica les històries fantàstiques de Les mil i una nits.  
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