
Les il·lusions del pirata 

Hi havia una vegada un pirata molt vell, amb una barba que li arribava fins a la panxa i una 

cama de fusta. Aquest pirata rei de la mar duia tota la vida cercant un llibre màgic que si el 

llegia li proporcionaria la joventut i la felicitat. 

Dins el vaixell una moneia molt sàvia li va dir que si llegia seria molt feliç, això el va fer recordar 

el que cercava. 

- Per al llibre màgic hem de navegar! –i agafant la brúixola, digué. Partim a l’illa dels Caps 

Caminants! 

Varen passar per moltes illes, totes tenien tresors; però el pirata no volia tresors, volia el llibre 

màgic per tenir felicitat. Això no serà fàcil, haurà de passar moltes proves. A la fi varen arribar 

a l’illa. A l’illa, com en els llibres, tot el que hi havia era màgic: els arbres no tenien fruites, 

tenien lletres i els animals duien a l’esquena un nombre.  

Quan el pirata va tocar terra no s’ho podia creure, els ocells eren contes infantils. De lluny 

sortia claror de molts colors; allò era el llibre màgic. Quan el pirata va arribar va veure molts de 

caps amb peus que li varen dir al pirata: 

- Si el llibre vols agafar, una prova hauràs de superar. Has de dur dels arbres lletres formant 

la frase: llegint molt, seràs molt llest. 

El pirata i la seva amiga la moneia varen agafar les lletres i amb elles varen fer una frase i la 

varen dur als caps caminants. A la fi aconseguiren el llibre màgic. El pirata i la moneia el varen 

llegir i la sorpresa va ser que el pirata va tornar jove i guapo i la seva moneia va ser una al·lota 

guapa i, com deia el llibre, varen ser joves i feliços tota la vida . 
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