
La cursa piratesca 

Hi havia una vegada una illa enmig de l’oceà on vivien unes dones pirates. El seu "rei", com 

elles li deien, s’anomenava Tòfol, el rei Tòfol, i tenia un fill, anomenat Bernat. 

Aquest rei tenia un gran problema. Volia casar el seu fill perquè volia que ell li donàs un nét, 

però el seu dilema era amb qui havia de casar-lo. Havia de ser una dona ràpida i intel·ligent; ell 

no requeria res més.  

Després de pensar-s’ho molt va decidir: 

- Passada la lluna, es farà una cursa piratesca amb tot tipus d’obstacles i laberints. El premi 

serà casar-se amb el meu fill Bernat! 

Na Laia, quan va sentir aquelles paraules, es va posar molt contenta perquè ella estava 

enamorada d’en Bernat. 

Varen passar tres dies i la cursa va començar.   

La primera prova era aconseguir els ous de l’ocell de foc. 

Les dones pirates varen començar a cercar el riu de l’ocell de foc i varen recórrer tota l’illa. Na 

Laia va pensar que aquest ocell volava de nit i va decidir esperar la posta de sol damunt de la 

muntanya. Quan va arribar, va mirar per on sortia l’ocell de foc i quan el va veure, va partir cap 

a allà.  

Quan el sol va sortir, els ous eren davant el rei Tòfol. 

La segona prova era collir unes copinyes ballarines del fons de la mar que guardava un monstre 

marí. Na Laia va trobar el monstre marí, però en realitat era un dofí enfadat perquè ningú no 

volia jugar ni parlar amb ell.  

Na Laia li va dir que ella vendria cada dia a jugar i parlar amb ell, si li donava les copinyes 

ballarines i el dofí va estar-hi d’acord.  

Al dia següent, les copinyes eren davant el rei Tòfol. 

Un any després, na Laia i en Bernat es varen casar i hi varen ser el dofí, l’ocell de foc... 

Les noces varen durar quatre setmanes i el regal va ser..., com que són pirates..., una brúixola i 

una espasa! 
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