
La llegenda de la rotonda dels Peixos *

Fa anys i  panys,  hi  havia un pescador,  a Ciutadella de Menorca,  que era molt

egoista. Pescava tots els peixos que podia i no en deixava cap a altres pescadors. Sortia

a trenc d'alba, i cap a la pesquera s'ha dit. Anava a pescar prop de sa Galera, o més

enfora si feia falta, amb la seva barqueta i la canya de pescar, i tornava a sol post amb la

barca plena a vessar de peix.

Els altres pescadors estaven molt disgustats amb ell, perquè pescava tant que la

mar n'estava cada dia més pobra, de peix. Si la cosa continuava així, en uns quants anys

ja no hi hauria peix per a ningú.

Tots els pescadors de Ciutadella es van reunir per rallar del que havien de fer amb

el pescador. A la reunió, van sorgir moltes idees: des d'amagar-li la canya de pescar un

parell de setmanes fins que s'adonàs de la seva actitud tan egoista, fins a cremar-li la

barca. Al final, van decidir dir-li una mentida, al pescador. El van advertir que durant les

properes setmanes no podia anar a pescar perquè faria molt mal temps. Però el pescador

era molt atrevit i no tenia por de res, així que no els va fer cas i va continuar anant a

pescar.

Els  altres  pescadors,  desesperats,  van  recórrer  a  un  mag  perquè  els  ajudàs.

Aquest, després de pensar-hi una mica, va agafar una canya de pescar i  va recitar la

fórmula següent:  «Canya, canyeta de pescar, amb mi cap peix mai podràs agafar». Tot

seguit, els va donar la canya de pescar màgica i els va dir que la regalassin al pescador.

I així ho van fer. Li van dir que era un regal, que era una canya nova amb la qual

agafaria encara més peix.

El pescador, tot il·lusionat, va anar a pescar a la seva millor pesquera, però vet aquí

que no va agafar res. Ni aquell dia en tots els altres dies de la setmana, fins que va tornar

a agafar la canya antiga. I és que no n'era gens, de beneit, aquell pescador, i ja s'havia

ensumat l'enganyifa.

Quan tots els pescadors van veure la gran quantitat de peix que tornava a pescar,

no s'ho podien creure. Van quedar amb la boca oberta, ja que en un dia havia pescat el

mateix que en tota la setmana que n'havia agafat tan pocs.

Els pescadors es van reunir una altra vegada tot pensant que, si no hi posaven

remei, quedarien sense peixos per sempre. Aquest cop van ser més durs i van decidir fer-

li  una malacriança: enganxar unes cordes al  motor de la barca perquè fes avaria i no



pogués  tornar  a  sortir.  Però  heu  de  pensar  i  creure,  i  creure  i  pensar,  com  n'era,

d'espavilat, el nostre pescador, i si mateix va descobrir la malifeta.

«Per la mor de Déu, aquesta sí que és grossa!», va exclamar de bon matí, en veure

que la barca no arrancava. Tanmateix, va tenir prou manya i paciència per desenredar tota

la corda i no fer avaria al motor, així que va continuar pescant, com sempre, tot el peix que

volia, sense fer cas dels consells dels altres pescadors.

Finalment, la queixa va arribar a oïdes de Neptú, el rei de la mar, que va quedar

ben esglaiat en veure l'egoisme i la caparrudesa d'aquell pescador i va decidir que ja era

hora d'escalivar-lo. Així que ensoldemà, quan tornava de pescar i es dirigia cap a ca seva

a peu,  pujant  la  costa de la  platja  Gran i  amb el  cove ple  de peix,  li  va  llançar  una

maledicció  i,  de  cop,  tots  els  peixos  es  van  convertir  en  peixos  de  metall,  brillants  i

platejats, però als quals no podies fer cap mossegada.

El regiró del pescador va ser tan gros que, després d'açò, ja no va anar a pescar tot

sol mai més, sinó que es va posar d'acord amb els seus companys a posar un límit a la

quantitat de peix i a les hores de pesca. Els peixos de metall els van posar dalt la costa de

la platja Gran, a la vista de tothom, per recordar sempre aquell fet i advertir a la gent que

no podem abusar de la pesca si volem que en el futur encara hi hagi peix per a tothom.
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