
Explica la història que a la ciutat de Tsuxi, fa molts, molts anys, hi vivia una noia que es deia 
Aiko. A l’Aiko li encantaven els barrets. I sempre que podia sortia a passejar amb un barret 
nou.   

EL TERRISSAIRE ENAMORAT 

Un dia, passejant l’últim barret que li havien regalat, l’Aiko va conèixer un noi que es deia 
Masaru. Masaru portava una gorra molt maca i de seguida se’n va enamorar.  

Encara que anés una mica descuidat, a l’Aiko li va semblar molt simpàtic i divertit, amb la cara 
tacada de fang com si fos un nen. El Masaru li va explicar a l’Aiko que era terrissaire i que 
també li agradava molt el barret que portava ella. 

Van passa els dies i finalment l’Aiko va decidir parlar amb el seu pare. El pare de l’Aiko, a més 
de portar barret, també tenia una barba molt, molt llarga. L’Aiko va dir al pare que havia 
conegut a un noi i que es volia casar amb ell. 

Quant el pare de l’Aiko va veure el Masaru, va quedar una mica decebut. Portava gorra en lloc 
de barret. I a més, era un pobre terrissaire, un simple artesà que treballava amb les mans i 
anava tot el dia tacat de fang. Llavors li va dir que la seva filla es mereixia algú mes important i 
poderós que ell. Confiat en l'amor que tenia per l’Aiko, sense pensar-s’ho dues vegades, en 
Masaru  va preguntar; -Més important i poderós com ara qui? 

Sorprès per l'atreviment del noi, el pare de l’Aiko es va quedar sense saber què dir i, després 
d’un moment en silenci i en veure una espelma que tenia molt a prop seu, li va contestar: - 
Doncs... mira, poderós com ara el foc. Sí, como el foc. Va repetir com intentat dissimular la 
bajanada que acabava de dir. Però llavors va passar una cosa ben curiosa. El foc va parlar. I 
amb la seva llengua ardent, va dir: -Esteu ben equivocat. Més fort que jo es l'aigua, que apaga 
les meves flames sense que pugui fer res. 

Desconcertat, el pare de l’Aiko no va tenir temps per substituir el foc per l’aigua com a 
pretendent de la seva filla, ja que, de seguida, amb un clapoteig insistent i tossut, l’aigua va 
corregir el foc: -Esteu ben equivocats, mes fort que jo es la muntanya que m’atrapa a dins seu i 
desvia el meu camí sense que pugui fer res. 

Però, quan la muntanya va sentir allò, es va estremir i com si fos un terratrèmol va dir: -Esteu 
ben equivocats, més fort que jo és el terrissaire, que em treu la terra de què estic feta i crea els 
gerros, càntirs, plats i gots amb què la bona gent veu  i menja cada dia. I fent servir només les 
seves mans! 

El pare de l’Aiko, tremolant encara per aquell bramar de la muntanya, va admetre que, tot i 
que semblés un humil artesà, el Masaru era realment un home digne de la seva filla. Perquè, a 
més de ser més poderós que el foc, l'aigua, i la muntanya, i encara que portés gorra en lloc de 
barret, era ben veritat que s'estimava l’Aiko. 

Llavors en Masaru, per agrair al pare de l’Aiko el seu reconeixement i la seva humilitat, va 
decidir donar-li una sorpresa. Va anar a la muntanya per triar la millor de les  argiles, la va 
barrejar amb aigua, va modelar el fang amb les seves pròpies mans i, quan va acabar, va ficar 
la peça al forn. El foc va fer la resta.  

Mentrestant, contents de poder compartir el seu amor, l’Aiko i el Masaru es van prometre. I 
pel casament  van convidar a tothom.  

Enmig de la festa, l’Aiko i el Masaru van regalar al pare el gerro mes bonic que en Masaru havia 
fet mai. Un gerro tan bonic que, tot i que ja han passat molts i molts anys, a la ciutat de Tsuxi 
encara recorden aquesta historia. 
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