
Pirata, somni dins un somni 

Un dia de l’estiu passat, era amb la meva família a una cala petita a Canyamel i li vaig dir al 

meu pare: 

- Pare, vull anar a fer un passeig. 

- Molt bé – respongué el pare- però vés alerta! 

Quan era a unes roques vaig trobar una cova que mai no havia vist en aquell lloc, amb un poc 

de por hi vaig anar i, de cop, se sent una veu que diu: 

- Hola, no tinguis por. 

Davant meu hi havia un pirata amb el seu garfi, pota de pal, capell pirata, espasa i un pegat a 

l’ull dret. 

- Com et dius?– em va demanar 

- Darío– li vaig dir 

- Tranquil, jo vull ser amic teu– va dir. 

- Bé, bé ja estic més tranquil i tu com et dius? – vaig afegir. 

- Zalacain– va respondre 

- Què hi fas en aquesta cova?– li vaig demanar– Què t’has perdut? 

- Ha, ha, ha –va riure– un pirata mai no es perd. Jo sócc aquí esperant els meus homes. A la 

cova hi ha un tresor amb moltes monedes d’or i moltes joies. Aquest tresor és meu o demà 

el portarem al meu vaixell. 

- Sembles cansat –li vaig dir–, què tens gana? 

- Ostres! Fa tres dies que no menjo ni bec. 

Després d’això, vaig anar a comprar menjar a la tenda i també qualque cosa per beure i li vaig 

donar. Ell em va donar les gràcies dient-me que era molt generós i em va regalar una brúixola. 

Al dia següent vaig tornar a la cova, però no hi vaig trobar ningú, en canvi a l’horitzó es divisava 

un vaixell pirata amb el capità Zalacain a bord que em saludava amb la mà i en aquest instant 

va sonar la veu del meu pare…: 

- Darío… Darío… Darío desperta que és dilluns, hem d’anar a escola... 

- Déu meu –vaig dir–, era un somni! 

Però quan era a la fila per entrar a l’escola contant el somni al meu amic Miquel, he notat un 

embalum a la butxaca... Déu meu! La brúixola del pirata... 
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