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Hi havia una vegada en una illa grega d’aquelles que de 
tan petites no surten en els mapes, un noi que es deia 
Iannis.  Vivia amb els seus pares  en una casa blanca 
amb les finestres de fusta pintades de color blau, aquell 
blau que no és com el del mar ni el del cel però que hi  
combina a la perfecció. 
Vet  aquí  que  el  pare  del  Iannis  era  pescador  i  es 
dedicava a buscar  esponges que després venia  en el 
mercat de l’illa. Era una professió arriscada i dura perquè 
s’havia  de  submergir  dins  del  mar,  baixar  a  molta 
profunditat,  agafar  les  esponges  i  tornar  a  pujar  a  la 
superfície;  i  això una vegada i  una altra  fins a moltes 
vegades cada dia.
El noi sentia molta curiositat i admiració pel que feia el 
seu pare. –Pare, deixa’m venir amb tu- li deia cada dia- 
però el pare  li responia:  -Encara no, Iannis, això quan  
siguis més gran. 
Passat un temps, un dia d’estiu  a l’hora de sopar, el pare 
mirant-se’l  amb  alegria:-Escolta  Iannis, -li  va  dir-  com 
que m’ho has demanat moltes vegades i i ja et vas fent  
gran, demà podràs venir amb mi a pescar;  o sigui que 
prepara’t  i  vés  a  dormir  de  seguida  perquè  ens  hem 
d’aixecar tot just abans que surti el sol. 
Quina alegria va sentir en Iannis! Finalment faria allò que 
tant havia desitjat!
L’endemà doncs, a la matinada, van sortir tots dos amb 
la petita barca; el vent encara no bufava i la mar era com 
una bassa d’oli. 
Quan van arribar al lloc escollit, el pare es va submergir 
per agafar les esponges. 
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El  Iannis  l’esperà  a  dalt  de  la  la  barca.   Després,  al 
migdia, tornaren a terra on la mare els esperava. 
I  això  es  va  repetir  tots  els  dies  d’aquell  estiu  de  la 
mateixa manera, fins que un bon dia va passar un fet 
que va fer canviar els esdeveniments.
En Iannis, com sempre, esperava el seu pare a dalt de la 
barca mentre el pare se submergia una i altra vegada. 
Cada vegada l’ajudava  a treure la xarxa carregada quan 
sortia de l’aigua. Però aquell dia tardava molt,  i es va 
posar neguitós:
 -El pare no surt- pensava-  què li  pot haver passat? I 
espera que esperaràs i  el pare no sortia. 
Aleshores el noi, que quan era petit havia sentit explicar 
a la seva àvia totes aquelles històries dels monstres que 
habiten el fons marí, li va agafar molta por i es va posar a 
tremolar.  Tant  era  així  que  en  veu  alta  i  plorant  va 
començar a demanar a tots aquells que habitaven dins 
del mar: 
-  Si us plau,divinitats i monstres marins feu que el meu  
pare surti de l’aigua!  Però el pare no sortia. 
I  altra  vegada  el  mateix  prec: -Si  us  plau,  divinitats  i  
monstres marins, feu que el meu pare surti de l’aigua! 
Fins tres vegades va repetir aquell prec i finalment el seu 
pare va sortir, cansat i una mica espantat ja que no sabia 
ben bé  què li havia passat. 
Mentre tornaven a terra van posar-se d’acord. No li dirien 
res a la mare.  
Però en Iannis volia saber què li havia passat de veritat 
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al seu pare.
Aquella  nit,  sense que a casa se n’adonessin,  mentre 
dormien, es va aixecar ,va agafar la barca i tot sol se’n 
va anar al lloc on havien estat pescant. 
Tant bon punt va arribar-hi, va veure una boira espessa 
que a poc a poc es transformà en un home que portava 
una  llarga  barba  blava  i  anava  vestit  amb un  mantell 
també blau. 
Li va semblar reconeixer-lo, però... - era Posidó o Nereu? 
Encara no ho havia decidit quan aquella figura va parlar: 
-Sóc Nereu,-va aclarir- el pare de les Nereides, un déu  
del mar. Avui  jo he salvat el  teu pare. Les   malignes  
Gorgones, monstres  de cabells de serps, que habiten  
allà  on  s’acaba  el  nostre  mar  i  comença  l’oceà,   se’l  
volien  endur, i jo els ho he impedit ja que el meu poder  
és molt gran. Però només li han concedit que visqui una  
setmana més amb vosaltres. Si el vols salvar hauràs de  
portar als monstres tot el que jo et diré:
-Has  d’anar  lluny,  molt  lluny  a  buscar  tres  coses:  la  
primera, la flor de gel que hi ha allà on les onades i el  
vent no deixen navegar cap vaixell. Quan la tinguis torna  
aquí i et diré quina és la segona.
-Bona sort! 
I va desaparèixer entre la boira.
Mare meva, quin trasbals!  -Com ho faré, com hi aniré? –
va pensar en Iannis.
Aquella  nit,  en  tornar  a  casa,  ja  no  va  poder  dormir 
pensant com s’ho faria.
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L’endemà,  com  cada  dia,a  la  matinada  el  seu  pare: 
-Iannis,anem a pescar,afanya’t! – li digué.  I ell, encara 
amb molta son, sense dir res, va seguir-lo cap a la barca.
Van arribar al lloc escollit com cada dia i quan el pare era 
dins l’aigua va aparèixer un dofí, se li va acostar i com si 
ja sapigués tot el que havia passat li va dir:
-No t’amoïnis,  jo t’ajudaré.  -  Vine aquesta nit  aquí i  jo  
t’acompanyaré a buscar la flor de gel. Em sé molt bé el  
camí i vaig molt  ràpid, pujaràs sobre el  meu llom i  de  
seguida hi arribarem. 
I així ho va fer, de tal manera que va poder portar la flor a 
Nereu aquella mateixa nit. 
Quan Nereu, que va sortir a recollir-la, el va veure li va 
dir:
–Molt  bé,  noi,  m’alegro de tornar-te  a veure,  però ara  
hauràs  de  complir  el  segon  desig   de  les  Gorgones:  
Aquesta vegada has de portar un raig de lluna, aquell  
tant llarg que es reflecteix en el mar i que fa tanta llum  
que sembla de dia. 
En Iannis aquella  nit  va  mirar  la  lluna i  no  era plena, 
gairebé no feia llum i va pensar      -Com ho faré, on 
aniré?
El va sentir l’estel del capvespre i li va dir :- Jo que estic  
molt a prop de la lluna et diré com ho has de fer,perquè  
la conec molt bé. 
La lluna està molt enamorada d’Endimió, un bell pastor,  
si ell li demana li donarà.  
El trobaràs a la muntanya amb el ramat, ves-hi aquesta  
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nit, jo t’enviaré una lleugera brisa que se t’endurà pels  
aires i et portara fins allà. 
I Així ho va fer, va trobar Endimió dormint i va entendre 
perquè Selene, la lluna, s’havia enamorat d’ell, ja que la 
seva bellesa superava la de tots els mortals. 
El va despertar i Endimió va fer de gust el que en Iannis 
li demanava. 
Quan  va  tenir  el  raig  de  lluna  a  les  seves  mans  la 
mateixa brisa que l’havia portat  el  va  tornar  al  lloc on 
havia quedat amb Nereu i li va donar el raig de lluna, de 
tal manera que aquella nit es va convertir en una nit de 
lluna plena. 
Falta el tercer desig- li va dir Nereu:  
-Aquesta vegada has de portar una magrana del món del  
més enllà.
En  Iannis,  preocupat,  va  veure  que  això  no  ho 
aconseguiria mai perquè ell havia sentit dir que d’aquell 
lloc ningú no en tornava. 
Com ho faré, com hi aniré?- repetia sense parar.
Aquesta vegada va ser la seva àvia la que el va sentir. 
Aquella nit se li va aparèixer en somnis i li va dir:-Iannis, 
ja saps que fa temps que no estic amb vosaltres. Sóc al  
món del més enllà on van tots els que moren, però seré  
molt feliç si et puc ajudar. 
No cal que baixis fins aquí perquè el camí és molt llarg i  
en aquest lloc el que hi entra ja mai més no en pot sortir.  
Només cal que vagis fins a les roques que hi ha  a l’altra  
banda de l’illa i allí veuràs una cova on hi entra el mar,  
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guaita per aquest forat i jo sortiré perquè tu no hi pots  
entrar, em podràs veure i et donaré la magrana sense  
que em vegi Persèfone, la nostra reina.
L’endemà, quan es va fer fosc i els pares ja dormien, va 
anar fins a la cova que li havia dit la seva àvia. 
Quan va arribar-hi va guaitar i efectivament va veure la 
seva àvia amb la magrana a la mà. Ell va estirar el braç i 
la  va  agafar  però  no  va  poder  tocar  la  mà  de  l’àvia, 
només  van  poder  dir-se  unes  paraules  que  el  van 
emocionar: 
-Iannis ja t’has fet gran- li va dir l’àvia- has vençut totes 
les proves que t’han posat les maleïdes Gorgones. 
I  ell  plorant  només  li  va  poder  respondre:-  T’estimo,  
gràcies per tot el que em vas ensenyar. 
Inmediatament va desaparèixer aquella figura i només es 
va veure l’aigua que entrava i sortia de la cova seguint 
els moviments del mar. 
Aleshores en Iannis va cridar:
-  Nereu,  ja  he  compert  els  tres  desitjos  ,aquí  tens  la  
magrana.  
En aquell moment una onada gegant es va aixecar sobre 
les roques i es va emportar la magrana. Es va sentir una 
veu: -Nereu m’envia a recollir la magrana. Ja no cal que  
facis res més, has complert la teva tasca. 
Aquell dia en Iannis va dormir tranquil.
L’endemà quan va acompanyar el seu pare com cada dia 
li va dir:-Pare, per què no em deixes baixar a mi a buscar  
les esponges, ja sóc gran i he après com es fa. 
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El pare que ja confiava en el seu fill li va dir: -Bé ,doncs,  
avui et deixo baixar a tu. 
Quan en  Iannis  va  arribar  sota  l’aigua l’esperaven les 
Nereides i quan el van veure van començar una dansa 
de benvinguda a la qual s’hi van afegir peixos de colors, 
estrelles  de  mar,  coralls  i  nacres  i  tot  tipus  d’éssers 
meravellosos que  habiten  en  el  fons  marí.Va ser  molt 
emocionant!
A partir d’aquell dia en Iannis va anar substituint al seu 
pare en la seva feina i passats molts anys quan ja el seu 
pare no podia anar a la mar,en Iannis li va explicar tot el 
que havia passat molts anys enrere i aleshores el  seu 
pare li va confessar: -
Fill  meu,  tot  això  que  m’expliques  jo  ja  m’ho  havia  
imaginat. Quan era un noi jove,igual que tu, vaig haver  
de passar les mateixes proves És la prova que han de  
passar els homes que ens dediquem a les feines de la  
mar. Si les superes vol dir que t’has fet gran i tens prou  
coneixements  i  prudència,  dues  coses  imprescindibles  
per ser un home de mar.
Aleshores en Iannis es va adonar de què volia dir  ser 
gran. I es va sentir feliç perquè ara entenia moltes coses.
Bé, aquí s’acaba el conte, espero que us hagi agradat. 
Però nois i noies, compte amb les Gorgones que n’hi ha 
per tot arreu!
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