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En Guillem, tenia dotze anys i estava fent un creuer pel 
Mediterrani amb els seus pares, en Francesc i l’Ester.
Començava  a  fer-se  fosc  i  en  Guillem  va  pujar  a  la 
segona  coberta  del  vaixell.  Era  un  gran  afeccionat  a 
l’astronomia,  volia  gaudir  amb  la  contemplació  dels 
estels.  Duia  un  llibret  on  s’explicava  com  localitzar 
l’estrella  polar.  Ho va  fer,  prenent  com a referència  la 
constel·lació de l’ossa major, també anomenada “carro”. 
Va traçar una recta virtual a l’espai, a partir de les dues 
estrelles  extremes  del  paral·lelepípede  i  hi  va  marcar 
cinc cops la distància que hi havia entre elles. Allà estava 
l’estrella  polar,  que  brillava  més  que  les  altres  i 
assenyalava el nord.
El  nord  era  el  rumb  que  el  vaixell  de  la  companyia 
naviliera americana “Mediterranean Cruiser Line”, havia 
marcat,  al  sortir  de  Malta  per  dirigir-se  a  Nàpols,  on 
arribarien l’endemà al  dematí.  S’hi  podia passar  hores 
contemplant  els  estels,  que  avui  lluïen  d’una  forma 
especial en una nit sense lluna ni pol·lució. De gran volia 
ser  capità  de vaixell,  per  navegar  pels  oceans sota la 
celestia.
Aquella nit, es celebrava el sopar de gala del capità i en 
Guillem i els seus pares es van mudar per assistir-hi. El 
capità,  però,  no hi  va  poder  anar  per  una indisposició 
d’última  hora.  Tot  i  amb  això  es  va  celebrar  l’àpat, 
amenitzat per l’orquestra de bord. Després hi va haver 
sessió  de  ball,  però  en Francesc i  l’Ester,  que no els 
agradava  ballar,  van  preferir  passejar  una  estona  per 
coberta  amb  en  Guillem.  La  temperatura  suau  del 
començament d’estiu hi convidava.
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En Guillem va voler mostrar al seu pare l’estrella polar, 
però, sorprès, se’n va adonar que havia desaparegut.
—Estava a proa i ara no la veig, —va dir en Guillem.
—Segurament t’has confós, —li va respondre el pare.
—Impossible, a no ser que… el vaixell  hagi canviat de 
rumb. Anem a popa, —va demanar en Guillem.
Van retrocedir fins a la part posterior del vaixell i…
—Pare! És aquí, la veus?
En Guillem la va assenyalar, però no entenia, com era 
possible  que  el  vaixell  anés  cap  el  sud?  Què  havia 
passat?
—Guillem, n’estàs segur que és la polar? —va preguntar 
la mare.
—Clar que sí. No veus el carro?
En Guillem va desplegar un petit plànol, de l’itinerari del 
creuer, que duia a la butxaca.
—Mireu, —els va dir— Aquesta tarda hem sortit de Malta 
i demà hem d’arribar a Nàpols, no?
Els pares van assentir amb el cap.
—Doncs, sortint de Malta, Nàpols està al nord. En canvi 
en aquest moment ens dirigim cap el sud.
El pare d’en Guillem, va empal·lidir.
—Què passa Francesc? —li va preguntar l’Ester.
—No ho sé, però alguna cosa no marxa a l’hora. Si en 
Guillem té raó, i crec
que sí, es podria tractar d’un segrest; el d’aquest vaixell.
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—Apa ximple! Has vist massa pel·lícules. La veritat és 
que entre tu i el nen m’esteu amargant el creuer. Potser 
tornem a Malta per…no sé, per falta de combustible.
—No ho crec; aquestes coses es comproven una i altra 
vegada  abans  de  començar  a  navegar,  —li  va  dir  en 
Francesc.
—Potser hi ha algun malalt greu i estem més a prop de 
Malta  que  de  Nàpols.  Què,  no  pot  ser?  —va  insistir 
l’Ester.
—I si ho preguntem al capità? —va dir en Guillem.
—Al capità no, perquè està malalt, però podem fer-ho a 
algun dels oficials que hi ha al menjador. Entrem a dins. 
—Va dir en Francesc.
Van tornar al  saló.  Estaven al  millor de la festa; molta 
gent ballava. A la taula del capità hi havia dos oficials que 
parlaven, mentre prenien una copa de conyac. S’hi van 
apropar.
—Ens  hauran  de  perdonar  la  interrupció,  —va  dir  en 
Francesc—  però  en  Guillem,  el  meu  fill,  que  és 
afeccionat a l’astronomia, li sembla que el vaixell viatja 
cap el sud i…
—Tsiiii!  Baixi  la  veu!  —li  va  etzibar  un  dels  oficials, 
posant-se el dit índex de la mà dreta damunt dels llavis— 
Asseguin-se  si  us  plau;  perdoni  que  el  faci  callar 
d’aquesta manera, però aquest és un tema molt seriós i 
no  el  podem  parlar  aquí.  Ara  ens  aixecarem 
tranquil·lament, sense fer cara de preocupació i vindran 
amb nosaltres a la sala d’oficials.
─Però què passa? ─va preguntar l’Ester─ que és aquest 
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misteri?
Senyora, li  he demanat que baixi  la veu i  que facin el 
favor de seguir-nos, ─va dir l’oficial mentre s’aixecava de 
la taula.
L’Ester fent un esforç per aparentar que no passava res, 
es va aixecar; també ho van fer el Francesc i el Guillem i 
van seguir als oficials fins a la sala de reunions.
Hi havia una taula llarga envoltada de cadires. Al costat 
de la taula, la bandera americana i penjats a les parets 
tot de quadres relacionats amb el mar. L’oficial de més 
rang els va convidar a asseure i dirigint-se als pares d’en 
Guillem, els va dir:
—El seu fill és molt intel·ligent. A part d’ell, ningú més se 
n’adonat que el vaixell  ha canviat el rumb. El motiu és 
perquè cinc pirates l’han segrestat tot just sortir de Malta. 
Tenen  retingut  al  capità  i  al  primer  oficial  als  seus 
camerinos  i  amenacen  de  matar-los  si  algú  se 
n’assabenta del segrest. Només ho saben els oficials i 
ara vostès. No volen dir res fins que abandonin aigües 
internacionals.  Ara  seria  fàcil  abordar  el  vaixell,  però 
quan  arribin  a  les  aigües  jurisdicionals  d’algun  país, 
només podran fer-ho els seus militars.
«Ara els  prego per  la  seguretat  de tot  el  personal  del 
vaixell, que es comportin amb naturalitat i que no diguin 
res a ningú, almenys fins que no es faci públic el segrest.
—No  podríem  trucar  amb  el  mòbil  a  la  policia?  —va 
preguntar el Francesc.
—Han desconnectat el repetidor del vaixell i no pot sortir 
cap comunicació del tipus convencional. Hem d’informar 
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al passatge que s’ha avariat el repetidor, però que poden 
trucar  per  un  canal  de  freqüència  marítima  si  és 
necessari. Ens obliguen a fer-ho per no aixecar sospites. 
Un dels pirates, controla tot el que es parla per aquest 
canal; domina molts idiomes, 
—Menys el de les “p”, —va dir en Guillem.
—Quin és aquest idioma? —va preguntar l’oficial.
—És  molt  divertit  i  el  parlem a  l’escola.  Es  tracta  de 
repetir la síl·laba anterior, però amb una p. O sigui, si per 
exemple volem dir “casa meva”, amb l’idioma de les “p” 
seria; “capasapa mepevapa”. Si es diu ràpid, sembla que 
parlis en grec. Si volen jo puc parlar amb la Joana, una 
amiga de classe, que parla l’idioma tant o més bé que jo i 
li dic que estem segrestats.
Era  un  risc  molt  gran,  però  també  ho  era  deixar  la 
iniciativa als pirates i desaprofitar el fet d’estar en aigües 
internacionals, va pensar en Francesc. 
L’oficial va comentar que els pirates havien fet donar la 
volta al vaixell quan es va fer fosc i ja havien fet moltes 
milles cap al nord. Per aquest motiu ara estarien a prop 
de  Malta  un  altre  cop,  i  si  des  d’allà  es  feia  una 
intervenció ràpida podria tenir èxit.
Tots estaven preocupats i dubtaven, menys en Guillem 
que estava convençut de que s’havia de fer la trucada. 
L’oficial li va donar les coordenades de posició i el telèfon 
de comandància de marina de Malta perquè li passés a 
la Joana.
En Guillem va  anar  a  l’operadora  i  li  va  demanar  per 
parlar amb un número de Barcelona. A la Joana li va fer 
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molta il·lusió rebre la trucada del seu amic. Primer van 
parlar normal i  després en Guillem li  va dir que li  faria 
gràcia parlar una estona amb les “p”.  A la Joana li  va 
semblar  bé  i  en  Guillem  li  va  explicar  la  situació  del 
creuer.  Ho  va  fer  just  a  temps  perquè  l’home  que 
escoltava la conversa tallés la comunicació al veure que 
no entenia res. El missatge però s’havia emès.
L’endemà,  una  barca  de  pesca  es  va  creuar  amb  el 
vaixell i va demanar assistència mèdica per pujar un ferit 
greu a bord.
Els  pirates  no  volien  recollir  al  ferit,  però  molts 
passatgers havien vist com des de la barca demanaven 
ajuda i  semblaria  estrany no atendre la  demanda dels 
pescadors.
Tres pescadors van pujar al ferit i un cop dalt, el van dur 
a la infermeria i van demanar pel capità per donar-li les 
gràcies.  L’oficial  que  els  atenia  els  va  dur  al  pont  de 
comandament. A contracor el cap dels pirates va deixar 
que  el  capità  parlés  amb  els  pescadors.  En  aquell 
moment els falsos pescadors, van treure les armes, que 
duien  camuflades i  amb el  factor  sorpresa de la  seva 
part, van poder reduir al cap dels pirates i al que tenia 
segrestat al primer oficial.
Aleshores  el  capità  va  comunicar  per  megafonia  al 
passatge, que estaven en una situació d’emergència i va 
ordenar  que per  seguretat  es tanquessin als  camarots 
fins nou avís i als oficials que agafessin les seves armes 
i anessin a detenir els pirates restants.
 Els altres tres estaven instal·lant càrregues explosives al 
vaixell  quan  van  sentir  l’avís.  No  podien,  encara,  fer 
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esclatar el vaixell, ni deixar que els fessin presoners per 
la  vintena  d’oficials  que  en  pocs  moments  tindrien  al 
damunt. Els tres pirates es van reunir a popa i es van 
llençar per la borda. Van desaparèixer en pocs segons 
engolits per les fortes onades.
Aquella nit hi va haver un sopar en honor d’en Guillem, 
per  l’astúcia  i  valentia  que  havia  demostrat.  Es  va 
asseure amb els seus pares a la taula del capità, que 
davant  de  la  tripulació  i  els  passatgers,  li  va  agrair  la 
seva actuació i li va prometre, en nom de la companyia, 
que li pagarien la carrera d’oficial de marina i que tindria 
un lloc de treball garantit a la naviliera.
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