
Jack, el pirata cuiner 

Hi havia una vegada un pirata que es deia Jack. Tenia un vell vaixell, un ca ple de puces i cap 

mariner.  

Un dia, al seu vaixell, va trobar un mapa que portava a l’illa del tresor però, sense mariners, no 

hi podia anar.  

Va començar a cercar mariners al port. Allà en va trobar tres que es deien: Pota de Pal, Garfi i 

Ull Tapat. Jack va pensar que serien prou mariners. Ell va agafar el lloc de capità, Pota de Pal va 

ser el timoner, Garfi el vigilant i Ull Tapat seria el grumet. 

I cap a l’illa van sortir un dia que no era molt adequat. Plovia i feia molt de vent. 

Al dia següent ja feia més bon temps, tothom tenia molta gana i van votar per veure qui faria 

el dinar. Li va tocar al capità Jack. Van pensar que pescarien algun peix i així ho van fer: un 

bacallà, cinc donzelles i un pop! 

Quan estava tot preparat van dinar. En acabar van dir que havia estat molt bo i van quedar que 

sempre faria el dinar el capità. 

El dia que van arribar a l’illa del tresor, quan van tocar terra, van començar a cercar el tresor. 

Caminant, van trobar la creu que marcava el seu lloc i van començar a cavar. 

Van treure el cofre i el van obrir. Hi havia un llibre que posava Llibre màgic, però el llibre no era 

màgic, sinó que era un llibre de receptes de cuina! El van llegir i rellegir dues, tres, cinc, deu 

vegades, i van decidir deixar la vida de pirates i obrir un restaurant a la ciutat, no només en 

Jack, sinó també tota la seva tripulació. 

El restaurant es diria “L’Illa del Tresor” i així es guanyarien la vida. Jack seria el cuiner, Ull 

Tapat, l’ajudant de cuina, i Pota de Pal i Garfi, els cambrers. 

Per això, el llibre va ser realment màgic per a ells. A partir d’aquell dia, van ser del tot feliços 

amb la feina que tant els va agradar. 
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