
La brúixola del tresor més gran 

Hi havia una vegada, en una illa deserta, un pirata que nomia Sensebarba. Només menjava 

fruita i animals que caçava. Feia molt de temps que vivia a l’illa. Un dia se li va aparèixer una 

fada que li va regalar una brúixola dient-li que era màgica i que havia de descobrir el seu 

poder. 

També li va contar que es deia "la brúixola del tresor més gran". 

Abans d’acomiadar-se li va dir que, en una platja de l’altre costat de l’illa, hi havia un vaixell 

abandonat que podia emprar per sortir de l’illa. 

En Sensebarba va anar a l’altre costat de l’illa i va trobar el vaixell, tal com li havia dit la fada. 

Va pujar al vaixell i va salpar. Molt impacient va mirar la seva brúixola i es va adonar que 

només feia voltes sense assenyalar cap punt.  

Va navegar durant molts de dies, i cada vegada que mirava la brúixola feia el mateix, voltar i 

voltar, fins que un dia va arribar a un port. 

Quan va baixar del vaixell es va trobar un nin pobre que demanava doblers. En Sensebarba va 

pensar que si trobàs un tresor li podria donar al nin. De sobte, la brúixola va començar a 

tremolar dins la butxaca. Ell la va agafar i va veure que assenyalava cap a una direcció. Va 

seguir la direcció que marcava la brúixola fins que, a la fi, va trobar un tresor.  

Molt content va tornar cap al vaixell, es va trobar amb el nin pobre i li va donar el tresor. 

Curiosament, encara que s’havia quedat sense tresor, se sentia bé perquè havia ajudat el nin. 

Animat per l’èxit, en Sensebarba va tornar a mirar la brúixola, però aquesta tornava a fer 

voltes.  

Va veure foc enfora i va anar cap allà. Va veure moltes famílies plorant perquè se’ls havia 

cremat la casa. Va pensar que si tingués un tresor els podria ajudar. De sobte, la brúixola va 

tornar a tremolar, la va obrir i va tornar a seguir la direcció que li marcava.  

Va trobar un altre tresor i el va regalar a les famílies que s’havien quedat sense casa i es va 

sentir més bé que mai. 

A la fi va entendre que el tresor més gran era poder ajudar els altres i que la brúixola només 

assenyalava un tresor quan ell volia ajudar la gent. En Sensebarba es va passar la resta de la 

seva vida cercant tresors per donar-los als necessitats.  

Quan va ser vell, va retornar a l’illa per donar la brúixola a la fada i aquesta, com que havia 

ajudat els altres, li va tornar la joventut i li va regalar un vaixell nou ple de tresors. 
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