
Heus aquí el protagonista del nostre conte, que vivia en un país  on a tots els 
ocells els agradava mooolt volar. El rei d’aquest país es pensava que fer de rei 
consistia a manar... i manava molt. La reina d’aquest país es pensava que fer 
de reina consistia a escoltar...i escoltava molt. Els ocells d’aquest país creien 
fermament que fer d’ocell consistia a volar... i volaven molt. 

EL REI, L’OCELL I LA REINA 

Als ocells d’aquest país els agradava, més que qualsevol altra cosa, veure les 
muntanyes com turons, els rius com cintes verdes, les carreteres com cintes 
platejades i el mar... el mar com una immensa prada blava! 

Però el rei d’aquell país, com els reis de molts altres països, no sabia volar.  
La reina d’aquell país, com les reines de molts altres països, no sabia volar.  
Tot i així li encantava veure, des de la finestra del seu palau, com volaven els 
ocells. Cada dia s’entretenia veient-los... i després ho explicava al rei, tot 
comentant-li quina sort tenien els ocells del país volant lliurement, amunt i avall, 
d’aquí cap allà i d’allà cap aquí. 
Aquests comentaris van posar de mal humor el rei, que no podia suportar que 
al seu país hi hagués algú que sabés fer una cosa que ell no sabia ni com es 
feia.  
 
Per això va fer un edicte que deia que als ocells els quedava rigorosament 
prohibit volar per damunt de la finestra des d’on la reina admirava el seu vol 
lleuger. Molts ocells van obeir i d’aquests es deia que vivien en pau i llibertat. 
D’altres no van obeir i d’aquests no se’n sabia mai més res. Res de res. 

En aquell país hi havia un ocell a qui li agradava moooolt volar. I en sabia molt! 
Quan va sentir l’edicte del rei, el nostre ocell va decidir que volaria. Però que no 
ho faria pas d’amagat. Per això, va esperar un dia en què el rei va sortir a 
passejar i, des dels peus del rei, el nostre ocell va començar a volar. Per 
damunt del rei, per damunt de la seva corona, per damunt dels arbres del seu 
jardí, per damunt de la finestra del seu palau i per damunt dels núvols. 

I va veure, per última vegada, les muntanyes com turons, els rius com cintes 
verdes, les carreteres com cintes platejades i el mar... el mar com una immensa 
prada blava! Quan l’ocell va tornar a terra, els guardians de l’ordre el van 
agafar. El van dur en una sala on havien engabiat els ocells que havien 
desobeït les ordres del rei,  i el van tancar dins una gàbia tan esquifida i amb 
tants barrots que era impossible volar-hi.  

Va arribar un dia en què -pobre!-   ja no recordava què calia fer per volar: si 
moure el bec, o arronsar les potes. Tanmateix, dins una gàbia no és impossible 
cantar.  Per això,  dia rere dia, durant almenys cinc minuts, ell cantava i refilava 
per recordar com era de bonic veure les muntanyes com turons, els rius com 
cintes verdes, les carreteres com cintes platejades i el mar... el mar com una 
immensa prada blava. 

 



Quan els guardians de l’ordre van veure que l’ocell ja s’havia oblidat de volar, 
van obrir les portes de la seva gàbia i li van dir: “Vés-te’n! Ets lliure...” I se’n va 
anar. Va conèixer un ocell femella,  s’hi va aparellar, i van fer el niu en un arbre 
del jardí de palau. 

I van tenir fills. Per bressolar-los dins el niu, el nostre ocell els cantava aquella 
cançó tan bonica on s’explicava la bellesa de volar i veure les muntanyes com 
turons, els rius com cintes verdes, les carreteres com cintes platejades i el 
mar... el mar com una immensa prada blava. Va donar la casualitat que la 
reina, tot passejant, es va sentir atreta per aquella música tan bonica que sortia 
del niu dels ocells.  

Com que la reina creia fermament que fer de reina consistia a escoltar molt, la 
va escoltar una vegada i una altra, i cada cop endevinava millor què li havia 
passat a aquell ocell que, havent pogut i volgut volar, ja no ho podia fer per 
ordre del rei. 

“Hummmm!” –va pensar la reina—. “Els ocells estan fets per volar i el rei per 
manar. Però no s’han de manar coses injustes! El problema és que tampoc 
s’han de desobeir les lleis. A veure què hi diu a l’edicte del rei?” Mmmm... Vaja, 
vaja! O sigui que els ocells no poden volar per damunt de la finestra de la meva 
cambra? Doncs ja està! Posarem la finestra més amunt,  tant com sigui 
possible.” I així va ser fet. Des del jardí de palau van començar a aixecar una 
torre no pas alta, sinó altíssima, on la reina va traslladar la seva habitació.  

Tan alta era la torre, que els ocells, sense desobeir de cap manera les ordres 
del rei, podien volar prou enlaire com per poder tornar a veure...les muntanyes 
com turons, els rius com cintes verdes, les carreteres com cintes platejades i el 
mar... el mar com una immensa prada blava. 

Ai, el rei, que enrabiat estava! No parava de cridar i de manar “Prou, abaixeu la 
torre! Reina, baixa! Ocells, prou volar! Grrrrr” El millor del cas és que ara, la 
reina, com que la torre era tan alta,  veia els mateixos turons,  rius, carreteres i 
prades que veien els ocells... però des de la finestra estant! I això li agradava 
tant, tantíssim, que no es podia estar de cantar, ella també.  

Diuen els ocells que ho feia prou bé... 
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