
TARO EL PESCADOR

Leticia Martínez Pérez



32

6 - 7

8 - 9

10 - 11

12 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 29

30 - 31

32 - 33

34 -35



TARO EL PESCADOR

Basat en el conte tradicional japonès “ Urashima Taro el pescador”.

Leticia Martínez Pérez

Aquest llibre proposa una lectura en català i una 

lectura en japonés en sentit invers.

Així doncs, el començament del conte en català 

correspon al final del conte en japonés. La traducció 
de la versió catalana es pot trobar a les pàgines 2 
i 3, i la traducció de la versió japonesa està a les 

pàgines 38 i 39.
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I gràcies a totes les persones que m´han acompanyat en aquest viatge, especialment al meu company 
d´aventures.
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En un poblet pescador de la costa de Japó hi vivia el 
jove Taro amb els seus pares. Tots els dies sortia a la 

mar a pescar, encara que a vegades no aconseguia 
gran cosa.
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Una tarda, tot tornant a casa, va veure uns nens 

que maltractaven una tortuga. En Taro sentí llàsti-
ma per la pobre tortuga i va decidir ajudar-la, així 
doncs va oferir unes monedes a canvi de la tortuga 
i després l´alliberà.
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L´endemà al matí en Taro era a la seva barca quan de so-

bte va sentir que algú el cridava. Va mirar al voltant i no 
va veure res, fins hi tot va abaixar la vista . Hi havia una 
tortuga nedant al seu costat! Aquesta l´estava invitant al 
Palau del Rey Drac, que es torbava al fons del mar.



1312

El jove pescador havia sentit a parlar moltes vegades 
dels dominis del Rei Drac, però mai s´hagués imaginat 
que un humà pogués arribar-hi. La tortuga va insistir 
i el va convèncer y junts es van cabussar al mar. Era 

increible poder respirar sota l´aigua!
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El jove i la tortuga varen arribar al fons del mar on 
gairebé no hi arribava la llum. De sobte en Taro es va 
trobar  en un lloc brillant, on l´envoltaven els animals 

del Mar que havien sortit a donar-li la benvinguda.
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