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Un peix 
que  s’enganxa
per tot arreu

Textos: Esther Villanueva
Il.lustració: Montse Adell
Edita: Aula7activa



 Saps què és una rèmora? Les rèmores són uns 
peixos que viuen al mar. Fixat-hi bé. Oi que és 
estranya? Les rèmores tenen una ventosa al cap i 
la fan servir per enganxar-se als vaixells, a les 
tortugues marines o als taurons. Així, ben agafades, 
poden anar d’un lloc a l’altre i no es cansen.
  A les tortugues o als taurons no els fa res, 
perquè les rèmores es mengen les algues i les bestioles 
que tenen a la pell. Així estan ben nets.





 La rèmora de la nostra història vivia enganxada a 
un vaixell amb el casc ple d’algues. Sempre havia viscut 
allà. És veritat que havia viatjat molt pel mar i havia 
vist altres rèmores enganxades a grans tortugues o a 
taurons, però a la nostra rèmora no li venien de gust les 
aventures i preferia quedar-se al 
casc d’aquell vaixell. A més, li 
agradava de sentir les veus dels 
mariners que hi treballaven. Els 
coneixia tots.





 Aquell dia el vaixell era al port de Jafa. Els mariners 
estaven molt enfeinats perquè aviat sortirien una altra 
vegada al mar. Havien d’omplir-lo de mercaderies, de 
menjar i d’aigua. 
—-On va aquest vaixell? -va sentir la rèmora. Era una veu 
desconeguda. 
—-Anem a Tarsis, a l’altra banda de la mar -va respondre 
el capità. 
—-Em dic Jonàs i m’agradaria anar amb vosaltres —va dir 
l’home desconegut. 
—-Arribes just a temps -va comentar el capità-. Salparem 

molt aviat. 
Després només va sentir unes passes. 





 Aquella mateixa tarda van salpar del port de Jafa. Els dies 
que van seguir van ser tranquils i la rèmora va poder gaudir d’un 
viatge molt agradable ben enganxada a la quilla del vaixell. 
 Però, un matí, el vent va començar a bufar molt fort. Les 
onades eren tan grans que sacsejaven el vaixell d’un costat a 
l’altre. 
 Al vaixell tot eren crits dels mariners aguantant les veles i 
traient l’aigua que saltava per damunt de la borda. La tempesta 
cada vegada era més forta i els mariners van començar a tirar a 
l’aigua tots els paquets i les coses pesades. 
 Els trons retrunyien i les onades colpejaven el vaixell. La 

pobra rèmora gairebé no podia 
mantenir-se enganxada.





 Llavors va sentir el capità, que cridava des de la bodega 
del vaixell. 
— -Jonàs! Què hi fas aquí adormit? Ajuda’ns!
 No va poder entendre què deien, però s’adonava que 
discutien. Després, va sentir com pujaven tots a la coberta. 
— -Jo en tinc la culpa -va dir Jonàs-. El meu Déu és el 
Déu del cel i del mar. Em va dir que anés a Nínive. Sé que 
allà la gent és molt dolenta i vaig tenir molta por. Vaig fugir 
i vaig pujar a aquest vaixell per anar tan lluny com pogués 
de Nínive. Ell vol que baixi del vaixell i torni a Israel. 

—-Ets boig? Com penses que baixaràs 
del vaixell enmig d’una tempesta? -va 
bramular el capità.





 —-Vosaltres llanceu-me al mar i el meu Déu calmarà 
la tempesta. 

 Encara van discutir una bona estona, però 
com que la tempesta cada vegada era més forta 
van decidir fer cas de Jonàs i el van llançar 
per la borda. En aquell moment, tal com havia 
dit Jonàs, la tempesta es va calmar, el vent va 
deixar de bufar i el vaixell es va quedar quiet.





 De sobte una onada enorme va colpejar el vaixell 
i va aparèixer un peix molt gran. La rèmora no 
havia vist mai un animal tan gran. El corrent era 
tan fort que la rèmora es va deixar anar. La rèmora 
estava espantada. Mai abans s’havia deixat anar 
del vaixell però ara no li quedava altre remei que 
subjectar-se a aquell peixot tan terrible.





 Llavors el gran peix, amb la boca molt oberta, 
se’n va anar cap on havia caigut Jonàs i… nyam! 
se’l va empassar tot sencer. Els mariners van donar 
gràcies al Déu de Jonàs per haver calmat la 
tempesta. El que no sabien era que aquell peix havia 
salvat Jonàs de morir ofegat.





 La rèmora estava sorpresa i va 
lliscar sobre la pell del gran peix fins 
prop del seu estómac. Podia sentir que 
Jonàs parlava amb el seu Déu i com, 
de tant en tant, fins i tot cantava. A 
la panxa del peix tot era molt fosc, 
però Jonàs sabia que el seu Déu havia 
enviat el gran peix per salvar-lo i 





 Aquell gran peix va portar Jonàs dins de la panxa i 
la rèmora enganxada al costat de l’aleta. Al principi, a la 
rèmora se li va fer una mica estrany el seu nou company 
de viatge. Mai havia estat enganxada a un peix però de 
seguida s’hi va acostumar: la seva pell era més suau que 
el casc del vaixell i, com que el gran peix podia nedar pel 
fons del mar, va conèixer llocs i animals meravellosos que 
no havia vist mai.





 Al cap de tres dies i tres nits el gran peix va arribar 
a la costa. La seva panxa fregava la sorra del fons i 
llavors va obrir la bocota i va tossir. Jonàs va sortir 
disparat cap a una platja de sorra suau i brillant. Déu 
l’havia portat sa i estalvi de tornada a Israel. 
 El gran peix va desaparèixer al mar. I la nostra 
amiga va conèixer llocs i animals nous amb qui podia 
viure.





Vet aquí un gat, vet aquí un 
gos i aquest conte ja s’ha fos!

 Te’n recordes quan vas haver de fer alguna cosa per 
primera vegada? Al principi no ens agrada jugar amb 
nens que no coneixem, ni anar a un cole nou, ni tan sols 
provar de menjar res que no sabem quin gust té.
A la rèmora no li agradava gens canviar de casa, i a 
Jonàs li feia por anar a una altra ciutat. Però cada 
vegada que fem una cosa nova és com una gran aventura 
plena de sorpreses de les que n’aprenem coses magnífiques. 
I sabem que, passi el que passi, Déu sempre serà al costat 
nostre.





Aquest conte:

- Es recomana per a nens i nenes de 3 a 6 anys.

- Forma part de la col·lecció ELS ANIMALS DE LA 
BÍBLIA.

- Té com a objectiu suscitar l’interès en els nens i 
nenes pel relat bíblic.

- Va acompanyat amb una guia pedagògica que 
conté activitats i recursos didàctics (de menys a més 
dificultat) per desenvolupar el tema en l’entorn 
familiar, església i escola.

EXEMPLAR GRATUÏT


