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Un pirata, un pirata que mereix el nom d'Ulisses el barba-roig, ha d'haver navegat molts 

oceans, viscut moltes aventures i haver passat molta fam per merèixer aquest nom.

El pirata d'Albert D.Arrayás, en va navegar molts d'oceans, tants que ja no li quedava res 

per menjar i quan a un no li queda res per menjar i es mor de gana i mira al cel, sol enmig  

de  l'immens  oceà  i  veu  les  estrelles  pensa  que  han  de  ser  refrescants,  cruixents  i  

delicioses. Refrescants i cruixents va pensar Ulisses, el bara-roig:em menjaré totes les  

estrelles!

I  com fer-ho per arribar al cel? No és pas tan fàcil...les sirenes, són la primera opció: 

saben tantes coses...però no, com arribar al  cel no ho saben; potser el  vent...tampoc; 

alomillor la Gran Balena...sí, ella sí que ho sabia. Però no us puc pas desvetllar el secret  

de com fer-ho per arribar al cel, haureu de cercar la Gran Balena per saber-ho. El fet és 

que Ulisses ho va fer, va arribar al cel on hi havia les estrelles refrescants i delicioses i les  

va engospir totes. Totes. Totes fins que va tenir la panxa tan inflada que ja no n'hi cabia ni 

una; totes fins que el cel va quedar fosc i la lluna trista, trista perquè estava sola i a les  

fosques.

Quan Ulisses el barba-roig, que era pirata però que no per això tenia mal cor, va veure la 

lluna plorar va decidir posar-hi remei, és cert que el cel era molt fosc i trist sense cap 

estrella. Va trobar el cofre, el cofre on s'amaga el secret per crear estrelles (no, no us diré 

ni on és el cofre i molt menys quin és el secret) i va fer tornar a brillar al cel amb Osses  

Majors, Menors, Cassiopees, Carros i no sé quants dibuixos més.

Conten que de tan en tan hi ha un tros de cel a les fosques, sí és Ulisses que ha tingut un 

atac de gana...afortunadament té el cofre per crear-ne de noves.

Feliç lectura.
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