
El	cercle	del	noranta-nou	

	

Bona	tarda!	Avui	us	propòs	que	parlem	de	plenitud	i	felicitat.		

Aquí	i	ara,	sou	feliços?	Què	us	falta	per	a	ser-ho?	

M’agradaria	compartir	amb	vosaltres	un	conte	d’en	Jorge	Bucay:	El	cercle	del	
noranta-nou.	

Hi	havia	una	vegada	un	rei	molt	trist	que	tenia	un	criat	que	sempre	estava	content.	
Cada	matí	despertava	el	rei	i	li	duia	l’esmorzar	cantant	alegres	cançons	de	joglars.	
Sempre	tenia	un	gran	somriure	per	a	tothom	i	una	actitud	serena	i	feliç.	

Un	dia,	el	rei	el	va	fer	cridar	i	li	va	preguntar	quin	era	el	secret	de	la	seva	alegria.	

—No	hi	ha	cap	secret,	majestat	—li	va	dir	el	servent.	

—No	em	menteixis!	—li	 va	etzibar	ell—que	he	 fet	 tallar	 caps	per	ofenses	menors	
que	una	mentida.	

—No	us	menteixo,	majestat—	va	insistir	el	criat—No	tinc	cap	secret.	

—El	rei	no	ho	entenia	i	li	va	preguntar:	

—Però,	per	què	estàs	sempre	alegre?	

El	criat	li	va	respondre:	

—Senyor,	 no	 tinc	 motius	 per	 estar	 trist.	 Sa	 majestat	 m’honora	 permetent-me	
atendre’l.	La	meva	dona	i	els	meus	fills	estan	bé.	Vivim	a	la	casa	que	la	cort	ens	ha	
assignat	i	tenim	menjar	i	roba.	I	sa	majestat	em	premia	de	tant	en	tant	amb	alguna	
moneda	i	em	puc	permetre	algun	caprici.	Com	no	he	de	ser	feliç	amb	tot	això	que	
tinc?	

—Qui	 pot	 ser	 feliç—li	 va	 replicar	 el	 rei—	amb	 les	 raons	 que	m’acabes	 de	 donar?	
Digue’m	el	teu	secret	o	et	decapitaré!	



El	 criat	 va	 seguir	 negant	 que	 hi	 hagués	 cap	 secret	 i	 quan	 el	 rei	 el	 va	 fer	 fora	 de	
l’habitació,	va	somriure,	i	es	va	retirar	fent	una	reverència.	

El	 rei	estava	com	a	boig.	No	podia	creure’s	que	aquell	home	 fos	 feliç	amb	allò.	 	 I	
quan	es	va	calmar	va	fer	cridar	el	més	savi	dels	seus	consellers.	

—Per	què	és	feliç	aquest	home?—li	va	preguntar.	

—Ah,	majestat!	El	que	passa	és	que	ell	està	fora	del	cercle—li	va	contestar	el	savi.	

—Fora	del	cercle?		

— Exactament!	No	hi	ha	entrat	mai!	Per	això	no	és	infeliç.	
	

— De	quin	cercle	parles?—va interrogar intrigat el rei.	
 

— Del cercle del noranta-nou—li va contestar el savi. 
 

— No entenc res—deia el rei. 
 

— La millor manera de que ho entengui seria mostrant-li amb fets—li va dir 
el savi.  

 
— Com?—va fer el rei. 

 
— Fent-lo entrar al cercle. 

 
— Així que l’obligarem a entrar al cercle per veure què passa?—va 

preguntar el rei. 
 

— No, majestat. Ningú pot obligar ningú a entrar al cercle. S’hi entra per 
pròpia voluntat. 

 
— Per pròpia voluntat? Però ell no se n’adonarà que allò el convertirà en 

una persona infeliç? 

—Sí, se n’adonarà. 

—Llavors no hi entrarà. 

—Sí—li va dir el savi— No ho podrà evitar. Això sí, si ho fem, vós perdreu 
un criat alegre. Hi esteu disposat? 

El rei sentia tanta curiositat per veure com funcionava allò del cercle que va 
estar disposat a perdre el seu excel·lent patge . 



—Molt bé—va prosseguir el savi. Doncs aquesta nit farem una sortida de 
palau. Prepareu una bossa de cuiro amb noranta-nou monedes d’or. Ni una 
més ni una menys. 

A la nit, el savi va agafar la bossa i li va lligar una noteta que deia: Aquest 
saquet és per a tu. És el premi per ser un bon home. Gaudeix-ne i no li 
diguis a ningú com l’has trobat. 

Llavors ell i el rei van sortir del palau i van anar a la casa del servent. El savi 
va penjar la bosseta a la porta de la casa del criat, va picar i es va amagar. 

El patge va obrir, va agafar la bossa, va llegir el missatge i ja us podeu 
imaginar com es va estremir al veure què hi havia dins el saquet. 

Va entrar ràpid a casa, va buidar el saquet damunt la taula i va començar a 
tocar les monedes. Mentrestant el rei i el savi l’observaven des de fora a 
través de la finestra.  

El criat observava les monedes de més prop amb la llum de l’espelma, les 
acariciava les ajuntava, les escampava... I jugant, jugant, va començar a 
comptar-les i a fer piles. Una pila de deu, dues de deu, tres, quatre, cinc, 
sis... Mentre anava sumant: deu, vint, trenta, quaranta, cinquanta, 
seixanta...Fins que va fer l’última pila i era de nou monedes. 

La seva mirada va recórrer la taula buscant una moneda més. Després, va 
mirar a terra. I finalment a la bossa. 

No podia ser. Hi havia noranta-nou monedes. Faltava una moneda. 

—M’han robat! —va cridar—. Maleïts! M’han robat! 

I va tornar a buscar sobre la taula, a terra, sota els mobles... Però no va 
trobar res. 

“Noranta-nou monedes. Són molts diners”, va pensar. “Però em falta una 
moneda. Noranta-nou no és un número complet. Cent és un número 
complet, però noranta-nou no!”. 

El rei i el savi el seguien observant per la finestra. La seva cara ja no era la 
mateixa. Tenia el front arrugat, els ulls petits i la boca apretada.  

El servent va recollir les monedes, les va tornar a la bossa i va amagar 
aquell saquet davall el llit. Llavors va agafar paper i ploma i es va posar a fer 
càlculs. A calcular quant de temps hauria de treballar per obtenir la moneda 
que li faltava. Llavors podria deixar de treballar.  



—Amb cent monedes d’or, un home pot deixar de treballar—Parlava sol en 
veu alta. 

Amb cent monedes un home és ric, es deia. 

Amb cent monedes es pot viure tranquil. 

Dotze anys va calcular que necessitava per obtenir-la. I li va semblar molt 
de temps. Llavors va pensar que potser la seva dona podia buscar feina al 
poble durant un temps i així no tardarien tant. I si ell al sortir de palau feia 
alguna feina extra potser podrien tardar sis o set anys. I potser podrien 
vendre una part dels aliments que els arribaven de palau. Podrien passar 
amb menys aliment... I vendre... Què més podrien vendre? 

—El criat ha entrat al cercle del noranta-nou—li va dir el savi al rei—Ja 
podem tornar a palau. 

Durant els mesos següents el servent va dur a terme tot allò que havia 
concebut aquella nit per obtenir la moneda que li faltava. 

 

Un matí, va entrar a l’habitació del rei, colpejant la porta, rondinant i amb 
mala bava. 

—Què et passa?—li va preguntar el rei. 

—Res, no em passa res. 

—Abans reies i cantaves constantment.  

—Faig la meva feina, veritat? Què vol sa majestat, que sigui també el seu 
bufó o joglar? —li va contestar de males maneres. 

No va passar massa temps fins que el rei el va acomiadar. No era agradable 
tenir un patge que estava sempre de mal humor. 

 

I vosaltres, sou dins o fora del cercle? Si sou dins, quina moneda us falta? 

Sovint pensam que la felicitat arribarà quan aconseguim alguna cosa, quan 
tenguem parella, quan ens en anem a estudiar fora, quan ens 
independitzem dels nostres pares... O quan s’acabi el confinament! I així 
ens centram en el que ens falta, enlloc de gaudir del que tenim. Si fem això, 
com a la vida sempre ens falta alguna cosa, sempre estarem insatisfets! 



És important tenir objectius i somnis, caminar cap a ells, però sense caure 
en la trampa del cercle. El que tenim ja és un tresor complet!  

Una abraçada! 

 

 

 


