
En Marc i les seves aventures 

En Miquel tenia 11 anys i na Bel 9. Eren germans i eren nous en aquella escola i des de l’inici 

del curs havien fet amics: de manera especial hi havia un company que els cridava fortament 

l’atenció. Era en Marc. Els pares havien desaparegut misteriosament quan ell tenia 7 anys. 

Vivia tot sol a una casa antiga damunt uns penya-segats arran de la mar. El casal era molt vell i, 

quan feia mal temps a la mar, els esquitxos de les ones arribaven fins a la finestra de las seva 

habitació. Davant la casa enmig de la mar hi havia una petita illa deshabitada. Els dies de boira, 

a l’hivern, la casa la cuidava un enigmàtic criat anomenat Jago. Sovint li contava històries 

estranyes. Li deia que els dies de boira, els vespres, no miràs per la finestra ja que passaven 

coses estranyes… Quan va acabar el curs, en Marc va convidar els germans a passar uns dies a 

casa seva. En Miquel tot d’una va dir que sí, ja que intuïa que en aquell indret hi hauria molts 

d’ocells i ell era un enamorat de la naturalesa. Na Bel va seguir pensant en aquella misteriosa 

casa, però va pensar que no deixaria el seu estimat germanet i que amb ell estaria segura. Un 

vespre mentre dormien varen sentir un renou. Sentien passes per la casa, era en Jago i van 

decidir seguir-lo. En Jago va entrar al soterrani de la casa, va llevar un moble vell de la paret i 

de cop i volta va sorgir una llanterna, una brúixola i el seguiren. Estaven dins un túnel molt 

humit. No sabien cap on anaven, miraren la seva brúixola i la direcció arcava cap a la illa… El 

túnel acabava en una habitació molt gran. Sortiren i s’amagaren a darrera d’un munt de capses 

amuntegades. Allà hi havia en Jago parlant amb un home i una dona. Les veus li resultaven 

familiars a en Marc. Quan en Jago va desaparèixer novament per la porta sortiren per parlar 

amb aquells desconeguts…. Eren el pare i la mare d’en Marc! Després de besades i plors els 

pares li contaren que en Jago era en realitat un personatge molt dolent, nét de pirates que 

cercava un tresor amagat pels seus avantpassats dins les roques del penya-segat  i quan el pare 

havia descobert les seves intencions els havia tancat a l’illa. 

En Marc els mostrà el camí de tornada. Quina aventura! 
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