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ELS PIRATES 

 

Hi havia una vegada dos nens que un dia es van posar a jugar als pirates. 

De sobte, va aparèixer un pirata i els va segrestar. Al veure on estaven, es van 

al·lucinar, i van dir: 

-Ohhhhh 

-No m’ho puc creure!!!! 

-No pot ser!!! 

-Es un vaixell pirata, de fet és el mauna loa!!!! 

Van veure tots els tipus de pirates imaginables, van veure un molt alt, un altre de 

molt baix, un de molt prim i un de molt gras...Tots aquells pirates estaven molt 

bé, però van trobar un cartell que deia: “Aquí pirates famosos”. Els nens no van 

resistir-se gens ni mica a entrar i no us podeu imaginar qui hi havia… 

 

Hi havia en Jack Sparrow, el capità barbanegra, el capità barba vermella, en 

Barbosa, la pirata Isi, el capità Garfio, l’ajudant del capità “Garfio” Smith… 

Els nens van veure una clau, no van poder evitar obrir el cofre que hi havia davant 

la clau i els pirates al sentir-ho tot van dir: 

-Intrús!!!!!! 

Tots van treure les espases i els hi van demanar que li diguessin qui eren i els hi 

van contestar: 

-Som uns pobres nens que els hi encanten els pirates i som uns aficionats. L'únic 

que volem és ser i conèixer pirates. 

-D'acord. Ens voleu acompanyar a un atac pirata? 

-I tant! 

Tant els nens com els pirates van emprendre un camí a la batalla i de camí van 

començar a fer-se amics uns dels altres.   

 



 

                                                    
 
A la lluita van perdre però… Els nens els van salvar! Els pirates van estar molt 

agraïts i els hi van dir si volien entrar a la banda dels pirates, i si volien obrir el 

cofre. Els hi van dir que sí a les dues coses i… Endevineu què hi havia dintre del 

cofre. Hi havia deu mil milions d’euros que compartirien amb la tripulació. 

Es van despertar i van dir: Quin somni més real he tingut aquesta nit! 
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