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La vida d’Estrela no s’assembla gens a la de 
les altres xiquetes de la seua edat. En comptes de 
viure en una casa, viu en un vaixell, i mai ha anat a 
escola. Té una forma de vestir bastant rara: sempre 
porta faldes molt llargues amb serrells, volants o 
cascavells, i un mocador roig nugat a un costat del 
cap que subjecta els seus rínxols llargs i foscos.

Tot i que només té nou anys, ha navegat per 
totes les mars del món, i sap diferenciar més de 
quaranta espècies de peixos diferents. També sap 
manejar un timó, lluitar amb distintes classes 
d’espases i ensenyar els lloros a parlar. Totes 
aquestes activitats poden semblar estranyes per a 
una xiqueta, però, en realitat, no ho són tant; so-
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bretot si es té en compte que el pare d’Estrela és un 
pirata.

El pare d’Estrela és el capità Carib, un corsari 
famós conegut en tots els ports de les mars del sud. 
La seua tripulació es pot considerar una de les mi-
llors del món pirata, i el seu vaixell, el Barracuda, 
ha participat en nombroses aventures.

La principal ocupació del capità consistix a 
recuperar tresors amagats. És un expert desxifrant 
mapes secrets i pergamins vells. Tanmateix, de ve-
gades abandona aquesta activitat per dedicar-se a 
uns altres afers, com ara lluitar contra els vaixells 
que practiquen la pesca il·legal o perseguir els que 
contaminen l’oceà.

En els últims temps, el capità Carib està molt 
preocupat per la seua filla. La mare d’Estrela, que 
també era pirata, va desaparéixer misteriosament 
després d’un naufragi, i ningú ha tornat a tindre 
notícies d’ella.

Des d’aleshores, Estrela no sembla la mateixa: 
s’ha tornat irritable i descuidada, i quasi mai fa cas 
del que li diuen. Els pirates del Barracuda l’estimen 
molt, encara que ella es porta bastant malament 
amb ells. És clar que necessita rebre una educació. 
Però, si es matricula en un col·legi, haurà de deixar 
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de viatjar en el Barracuda, i el capità no es vol se-
parar d’ella. Per moltes voltes que li pegue a 
l’assumpte, no troba la manera de solucionar-lo.

Fins que aquesta vesprada, mentre contempla 
distret la bandera negra que oneja al pal major, el 
capità Carib té una idea: si Estrela no pot anar a es-
cola, per què no fer que l’escola vaja al seu vaixell? 
En altres paraules, per què no fundar una escola pi-
rata a bord del Barracuda? Després de tot, disposa 
de la millor tripulació del món, gent valenta i experi-
mentada que pot ensenyar als xiquets moltes coses.

Immediatament, el capità Carib posa el seu 
projecte en marxa. Per començar, crearà una esco-
la d’estiu. Després, si les coses van bé, ampliarà el 
curs a la resta de l’any. Després d’aconseguir els 
permisos necessaris per a obrir l’escola, el capità 
Carib reunix els seus mariners per exposar-los el 
projecte i organitzar el pla d’estudis.

La reunió se celebra a la coberta del vaixell, 
que des de fa tres dies està ancorat al port de Ca-
nyaflorida. Entre els pirates del Barracuda regna 
una gran expectació. De què els voldrà parlar? Es-
taran a punt d’iniciar la recerca d’un altre tresor?

El capità puja a un barril perquè tots el pu-
guen veure. Els membres de la tripulació l’escolten 
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en silenci. Semblen molt sorpresos. No havien pen-
sat mai en la possibilitat de fer classes de pirate-
ria... Però, pensant-ho bé, la idea resulta atractiva. 
Per fi tindran una oportunitat de compartir els seus 
coneixements amb les noves generacions. I podran 
ensenyar els xiquets a estimar la mar i a respectar 
els éssers que hi viuen.

—Capità, jo podria ser la professora d’Esgrima 
—s’oferix Liliana Ullmorat, una pirata molt alta i 
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rossa que porta un pegat morat sobre l’ull esquer-
re—. Tu saps que sóc molt bona amb l’espasa.

—Em sembla molt bé, Liliana —respon el ca-
pità—. I tu, Caratallada, et podries convertir en el 
professor de Supervivència...

Jonàs Caratallada, un tipus corpulent amb 
unes celles negres i espesses sobre uns ulls d’àguila, 
es grata la barba, pensatiu. Jonàs no s’afaita mai 
tota la cara, ja que li sembla una pèrdua de temps.

Hui s’ha deixat sense afaitar tota la galta dre-
ta. Això fa que tinga un aspecte temible.
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—Trobar aigua potable en una illa deserta  
—murmura lentament—; fabricar arpons per a 
pescar; distingir les llavors comestibles de les veri-
noses; encendre una foguera... Sí, crec que ho po-
dria fer.

El doctor Escaiola s’oferix per a donar classes 
de Ciències Naturals, i Minerva la Roja vol ser la 
professora d’Història de la Pirateria. Jàson Braçdor, 
un home alt i pèl-roig, serà el professor de navega-
ció, i Simbad el Coix s’encarregarà de les classes 
d’Artilleria. 
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—Saber disparar un canó és fonamental per a 
un bon pirata —diu orgullós—. Servix per a moltís-
simes coses: per a fer fugir els enemics, per a es-
pantar els taurons, perquè et senten a molts quilò-
metres de distància... Un vaixell pirata sense 
canons no seria un vaixell pirata.

El capità Carib sembla complagut. No espera-
va tant d’entusiasme per part de la tripulació. Fins i 
tot Estrela sembla contenta. Ara hi haurà més xi-
quets a bord del Barracuda, i per fi tindrà algú amb 
qui jugar.

—Jo faré classes de Cartografia Pirata —anun-
cia el capità amb un gran somriure—. Ensenyaré 
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els xiquets a desxifrar un mapa del tresor... I també 
uns altres mapes, per descomptat: mapes de la cos-
ta, cartes de navegació... Fins i tot mapes del cel, 
amb els noms de les estreles!

—Però, capità —diu Estrela, que sempre es 
referix a son pare així—; de veritat creus que hi 
haurà xiquets que voldran vindre, i que els seus pa-
res els deixaran? Hauràs de fer alguna cosa per 
convéncer-los... Posar publicitat, per exemple.

El capità es toca el bigot.
—Sí... Bé... No ho sé —murmura, pensatiu—. 

Potser podríem posar un anunci en La Gaseta del 
Bucaner. És un periòdic excel·lent. 

—Però, pare, aquest periòdic només el lligen 
els pirates!

—Ja... Però els pirates també tenen fills, i 
potser els interessarà enviar-los a la nostra escola.

—Tinc una idea millor —diu de sobte Abra-
ham Barbacana.

Abraham és el cuiner del vaixell. La seua es-
pecialitat són els espaguetis a la bolonyesa; en pre-
para sempre que volen celebrar alguna cosa a bord 
del Barracuda. Però també cuina molt bé el polp i 
les clòtxines a la marinera. I fa uns pastissos de xo-
colate boníssims.
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El vaixell escola del capità Carib ha salpat a la 
recerca del tresor del pirata Malaespina. Però, per 
a poder trobar-lo, la tripulació haurà de resoldre 
una sèrie d’endevinalles sobre les diferents classes 
d’éssers vius.

Amb «L’endevinalla de la vida» aprendràs…
A distingir els éssers vius per les diferents 
característiques que presenten, i descobriràs que 
la vida ha pres una varietat immensa de formes al 
nostre planeta.
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Per a fer més gustosa la lectura!




