
Barba-roja 

Un horabaixa d’un dia d’estiu que feia molta calor vaig anar a passejar per l’illot dels Frares de 

la Colònia a veure si trobava qualque cranc pelut per les roques. Dins un cocó, vaig trobar una 

brúixola. Era molt rara, pareixia molt antiga. Vaig tocar un botó i va parèixer que jo volava, que 

tenia ales, i vaig aterrar a l’illa de Na Guardis davant de la Colònia. Aquesta illa és misteriosa, 

es diu que al seu voltant esta ple de vaixells enfonsats de l’època púnica i romana que venien a 

cercar sal a la Colònia. Darrera una penya, assegut amb els peus a dins l’aigua, vaig trobar amb 

un personatge molt estrany que pareixia d’una altra època. Li vaig demanar qui era i ell em va 

respondre que era l’esperit del pirata Barba-roja. Li vaig dir que jo només coneixia en Jaume 

Espàrec, aquell del Carib,  ja un poc asustat. “Idò ara em coneixeràs millor” respongué ell. 

De pirates no sols n’hi havia al Carib, sinó també a la Mediterrània. 

Jo i els meus germans devers l’any 1545 ens dedicàvem a atacar els pobles de la Mediterrània, 

incloent Mallorca i les seves poblacions, i robàvem tot el que trobàvem fins i tot els homes i les 

dones, els quals veníem com a esclaus. Per protegir-se de nosaltres, els habitants d’aquesta illa 

varen construir una sèrie de torres de defensa, de les quals avui en dia encara trobaràs restes, 

que es comunicaven entre si fent senyals de foc i fent sonar un corn per avisar que nosaltres 

els volíem atacar. Però els mallorquins, que eren un poble fort, varen lluitar contra nosaltres. 

Be, ja n’estic cansat de tanta xerradissa si vols saber més informació cerca a Internet.  

I va desaparèixer per art de màgia. Tot esverat vaig tornar a agafar la brúixola i vaig prémer el 

botó i amb un tres i no res vaig tornar ser damunt l’illot dels Frares. Vaig anar cap a casa i a 

Internet vaig cercar informació sobre Barba-roja. 

Va ser molt interessant, ja que forma part de la història de la nostra illa. 
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