
La brúixola màgica 

Era una nit freda, de lluna nova. 

No es veia res, el vent bufava furiosament i les ones colpejaven amb molta força el meu vaixell 

Lluna Negra  

De sobte es va sentir puuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmm i seguidament crac ...crac..., 

el Lluna Negra havia xocat amb una roca!!! 

En Brauli, el meu ajudant personal, va baixar ràpidament al celler i va descobrir que la roca 

havia fet un forat al davant del celler. Les coses es complicaven. 

Idò jo, el pirata Jonàs, Ull de vidre, vaig agafar el timó i vaig dur el vaixell i la meva tripulació 

fins a una illa que havia vist just abans de xocar. 

Després de moltes dificultats, ens vàrem acostar a l’illa i ens vàrem posar a dormir d’esgotats 

que estavem. 

Al dia següent tota la tripulació es va despertar i tota sorpresa va exclamar: 

- Però on ens trobam!!! 

Un tripulant va examinar el mapa per veure on es trobava situada aquesta illa. 

- Aquesta illa no apareix en aquest mapa! –va exclamar un tripulant tot sorprès. 

Amb tanta remor, el capità es va despertar i va preguntar: 

- Però què passa? 

- Capità Jonàs, passa que aquesta illa no apareix en el mapa, estam perduts capità. 

- Tranquils, que no passa res! 

- En Brauli i jo anirem a investigar l’illa! –va dir el capità. 

Després de moltes caminades, el capità i en Brauli van trobar unes trepitjades en la serra que 

es dirigien cap al nord de l’illa. Seguint les trepitjades van trobar una brúixola antiga mig 

enterrada a la sorra. 

Tots contents van tornar a la platja a reunir-se amb la tripulació. 

- Hem trobat una brúixola, una brúixola antiga –va dir el capità Jonàs, Ull de vidre. 

- Bé, molt bé! – van cridar tots els mariners, que ja començaven a desesperar-se. 

Doncs el capità va pensar: 

- Si en qualque lloc hi hagués fusta per poder reconstruir el vaixell...! 



En aquell moment l’agulla de la brúixola va començar a moure’s sense parar, molt ràpid fins 

que va marcar parant-se assenyalant l’oest. 

El capità va caminar i caminar fins que va trobar una muntanyeta, va saltar i sonava com si 

estàs buit, va treure la sorra i hi havia un portelló, el va obrir i hi havia aigua, rom, vi, eines, 

fusta, claus... 

- Que bé –va dir el capità–, hi ha aigua i fusta per reconstruir el vaixell! I tot gràcies a la 

brúixola màgica; perquè et marca tot el que desitges. 

- Veniu tots –va dir el càpita a la seva tripulació– mirau el que he trobat 

- Que bé! –digueren els altres.  

- Hi ha fusta suficient per reconstruir el vaixell! –digué en Toribi. 

- Ajudau-me a dur tot això al vaixell –va dir el capità als seus homes. 

Tots varen agafar les coses i varen arreglar el vaixell amb els claus i la fusta de manera que el 

forat va acabar tapat, i amb la força de tota la tripulació varen ficar el vaixell a l’aigua i hi varen 

pujar tots. Mentre se n’anaven, el capità va dir: 

- Adéu, Formentera! 

- Com que Formentera? –va preguntar en Brauli 

- Sí, Formentera! 
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