
Contes per créixer. Contes per a la vida.

El peix dels desitjos
Una adaptació del conte dels germans Grimm El pescador i la seva dona

Els contes dels germans Grimm són un clàssic de la 
literatura infantil i una de les obres mestres de l’art 
narratiu universal. En realitat, la seva obra és un recull 
de contes populars que van presentar sota el nom de 
Contes infantils i de la llar. El seu propòsit era recollir 
les històries de tradició oral del passat dels pobles 
germànics i, per això, els Grimm van posar especial 
interès a mantenir-se fidels a l’originalitat dels relats i 
a la bellesa de la llengua popular.

Aquesta versió de Loek Koopmans és una delicada 
adaptació del conte original per als més petits 
que, com tots els contes de Grimm, ens parla més 
enllà de la història. 

Un pescador i la seva dona viuen en una olla, prop 
del mar. Un dia l’home pesca un peix que parla i que 
li demana que l’alliberi. El pescador ho fa de bon 
grat, però, quan torna a casa, la seva dona el renya 
i li diu que segur que era un peix dels desitjos, i el 
fa tornar a cercar-lo per demanar-li una caseta més 
gran. El seu desig creix i creix cada vegada més fins 
que la seva ambició arriba al límit.

Una història amb un ritme ascendent per a infants a 
partir de 5 anys, que ens parla de la foscor que porta 
l’ambició desmesurada i de com, en la bondat i en la 
senzillesa, hi podem trobar la felicitat.

Fitxa tècnica
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ISBN:  978-84-945514-5-1
PVP: 14,75 €

Per a una editorial com la nostra, publicar 
contes dels germans Grimm té un 
gran sentit, a més d’un component de 
compromís. Sota la nostra visió de treballar 
per mantenir vius els contes i difondre la 
seva valuosa importància en la infància, 
especialment els contes de fades, l’obra 
de Grimm n’esdevé el més gran exponent 
europeu. Darrere de les seves imatges, 
s’hi amaga una saviesa ancestral que 
ens parla de l’ordre del món, de veritats 
profundes de l’ésser humà, dels processos 
de la vida, transmetent qualitats morals 
i anímiques que ens preparen pels 
desafiaments i situacions de la vida.

L’infant, en els seus primers set anys, ha de 
créixer confiat i envoltat d’experiències 
veritables. Les imatges, els símils i les 
metàfores parlen directament a la seva 
ment emocional, que és associativa. Els 
infants no comprenen les coses per la raó, 
però en canvi tenen una gran capacitat 
receptiva, que retindrà i guardarà molt 
endins aquestes imatges.
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A partir de 5 anys

Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net)


