
 

 

El pescador i el geni 

 

Fa molt anys, sota la lluna d’Orient, hi vivia un pescador que era molt pobre. No tenia 
res per omplir la panxa i tot el dia passava gana. Quan arribava l’hora de sopar, parava 
la taula i s’imaginava un àpat deliciós amb peix a la brasa, pollastre rostit i, fins i tot, un 
gran pastís de xocolata!  

 Però per molta imaginació que hi posés, els plats estaven tan buits com la seva 
panxa. 

  EL PESCADOR I EL GENI  

 Cada matí, el pescador se n’anava al llac. Però com que no menjava prou, no 
tenia gaire força per pescar i només podia tirar-hi la xarxa quatre vegades.   

Aquell dia, quan la va tirar per primer cop, va notar que s’omplia ben de pressa. 
Atrapats a la malla hi havia tot de peixets. “Ja sento l’olor de peix fregit”, deia content, 
mentre estirava la xarxa.  

 Però, quan la va tenir fora de l’aigua, va resultar que el banc de peixos era una 
figuera de moro, plena de punxes! Ni tan sols se la podia menjar, aquella planta!  

 Sense desanimar-se, ho va intentar per segona vegada. “Potser amb la canya 
tindré més sort”, va pensar, i va llançar l’ham al riu que omplia el llac. 

 De seguida va pescar un gran peix vermell i negre que es movia sense parar. 
Però l’aigua baixava tan de pressa que no aconseguia treure’l. Per molt que estirés, no hi 
havia manera! Finalment, quan el va tenir ben a la vora, el va poder agafar amb les 
mans.  

 Quin ensurt, pobre pescador! No era un peix vermell i negre, sinó que eren dues 
serps gruixudes i llefiscoses! Enrabiat, les va tornar a l’aigua.  

I abans que no marxés el sol va tirar la xarxa a l’aigua per tercer cop.  

 Al cap d’uns quants minuts, tot de peixos de colors hi van quedar enredats. 
Pesava tant la xarxa, que segur que n’hi devia haver un munt! “Aquesta nit faré un 
banquet!”, somiava el pescador.  

 Per fer més força es va lligar la xarxa a la cintura i d’una estrebada la va treure 
del llac. I... sabeu què hi havia dins? Un ase mort, amb una cua de serp i dues figues de 
moro que li feien d’orelles! Quina bèstia més horripilant! I la va tornar a tirar a l’aigua 
per no veure-la mai més. 

El pescador es va asseure, cansat i trist. I com que d’aquell llac no en sortia res 
de bo, va decidir anar a pescar al mar.  



Des de la platja va tirar la xarxa ben lluny: era la quarta i última vegada aquell 
dia. I poc després ja va notar que havia pescat alguna cosa. Ell vinga estirar i estirar, 
fins que va treure de l’aigua un peix molt estrany, arrodonit i pesant com una roca.  

Quan el va tenir damunt la sorra es va adonar que tampoc no era cap peix: era 
una gerra de coure molt bonica. “No em farà passar la gana, aquesta gerra, però com a 
mínim me la podré vendre”, es va dir. I va obrir la tapa per veure si hi havia res a dins.  

De sobte, va aparèixer un geni enorme, lleig com un pecat i dolent com una mala 
cosa.  

–Qui gosa despertar-me? –va bramar, movent-se d’una banda a l’altra-. Un 
pescador més pobre que una rata? Doncs com una rata moriràs!  

I quan ja estava a punt d’esclafar-lo d’una plantofada, el pescador el va aturar:  

–Un moment! Si és el teu desig, moriré. Però abans digue’m com pot ser que un 
geni tan gros com tu, amb aquest cos tan immens i aquests braços tan llargs, càpiga dins 
d’aquesta gerra tan petita? No m’ho crec pas, que hagis sortit d’aquí dins. 

–Ves si no! Ara mateix ho veuràs.  

I sense adonar-se de la trampa del pescador, el geni es va anar fent petit, petit, 
petit, fins que es va poder tornar a ficar  a la gerra. Ràpidament, el noi la va tapar i la va 
lligar ben fort.  

–Tenies raó, gran geni –va riure el noi. 

–No em tanquis aquí, si us plau! –cridava el geni. I li va prometre que si el 
deixava sortir li ensenyaria una platja on les aigües eren màgiques: els peixos en sortien 
volant.  

El pescador ho va acceptar i junts van arribar a una platja preciosa, on el mar 
brillava com la plata i la sorra era plena de peixos de colors. El geni li va explicar que, a 
partir d’ara, sempre que s’acostés a aquelles aigües, davant seu apareixeria un cistell ple 
de peixos.  

Per fi podria fer un bon sopar! Fins i tot hi podria convidar els veïns! Estava tan 
content que va repartir peixos a tothom que passava per allà. 

I se’n va anar, feliç, pensant que aquell dia havia estat a punt de morir en mans 
d’un geni, però que, al final, en comptes de matar-lo, el geni li havia regalat un futur ple 
de vida: mai més no passaria gana!  
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