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1
La meva vida al mar

Em dic Robinson Crusoe.
Vaig néixer a Anglaterra, a la ciutat de York, el 1632.
Els meus pares em van voler donar una bona educació,
però no m’interessava estudiar.
El que més desitjava era navegar,
i des de ben petit somiava 
una vida plena d’aventures.

Un matí, quan ja tenia divuit anys, 
el meu pare em va cridar al seu despatx.
Durant una bona estona,
em va advertir dels perills 
que havien d’afrontar els navegants.
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Em va parlar amb molt d’afecte 
i, de vegades, se li escapaven les llàgrimes.
Però em va dir que no aprovaria mai
que em dediqués a navegar.
I que, si ho feia, no se sentiria responsable 
del que em passés.

Les seves paraules i les seves llàgrimes em van afectar, 
fins al punt que vaig pensar de fer-li cas. 
Però al cap de pocs dies ja ho havia oblidat.
Quan finalment vaig decidir que me n’aniria, 
li vaig demanar a la meva mare
que parlés amb ell per obtenir el seu consentiment.
Però no ho va voler fer. 
Ella sempre l’obeïa, i per això tampoc no es va voler 
fer responsable del que em passés.

Primeres aventures 

Gairebé un any després, l’1 de setembre de 1651,
un amic em va ajudar a embarcar-me 
amb destinació a Londres.
No vaig dir res als pares.
Al cap de sis dies vam arribar a la badia de Yarmouth.
Allí vam haver de tirar l’àncora 
i esperar que el vent es calmés.

Una badia 
és una entrada 
del mar 
en la costa, 
més petita 
que un golf.
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Però cada vegada era més fort. 
La proa del vaixell s’enfonsava 
i unes onades enormes escombraven la coberta. 
La tempesta era tan violenta, 
que vaig sentir dir al capità: 
«Senyor, tingues pietat de nosaltres, perquè morirem».

Vaig sortir de la meva cabina 
per veure què passava. 
Mai no havia vist res tan espantós: 
les onades s’alçaven com muntanyes 
i queien sobre nosaltres. 
El vaixell es movia tant, 
que el capità va ordenar tallar el pal major. 
Els mariners més experts 
mai no havien viscut res semblant. 

Però el que va venir després va ser fins i tot pitjor. 
A mitjanit, un mariner va avisar 
que la bodega s’estava inundant. 
En aquell moment, em sembla que em vaig desmaiar. 
Els meus companys em van aixecar 
i em van dir que els ajudés a bombar l’aigua. 
Però el vaixell s’anava enfonsant.
Llavors el capità va ordenar disparar 
alguns trets per demanar auxili. 
Un vaixell proper ens va enviar un bot, 
i, amb moltes dificultats, vam saltar-hi a dins. 

~ Robinson Crusoe ~

La bodega  
d’un vaixell  
és l’espai tancat 
que hi ha sota  
la coberta  
i que serveix  
per portar-hi  
la càrrega.

Bombar l’aigua 
és treure-la  
d’un lloc inundat 
per mitjà  
de màquines. 

La proa és 
la part davantera 
d’un vaixell.

Una cabina és  
una habitació 
petita d’un vaixell,  
que fa de 
dormitori.

Un pal és  
un tronc de fusta, 
ferro o acer,  
posat en vertical,  
que sosté les veles  
del vaixell.
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Pocs minuts després, 
la nostra embarcació es va enfonsar. 

Vam poder arribar a terra sans i estalvis 
i vam caminar fins al poble de Yarmouth,
on ens van acollir.

El més raonable hauria estat tornar a casa,
però alguna cosa m’empenyia a continuar el viatge. 
El capità del vaixell, que era el pare del meu amic,
estava preocupat per mi i em va dir:

—Noi, pensa que el que t’ha passat és un senyal clar 
que no has nascut per ser mariner.

Però no li vaig fer cas. 
Tot i que dubtava sobre què havia de fer, 
vaig decidir anar a Londres 
a la recerca de noves aventures.

Allí em vaig fer amic d’un capità de vaixell
que havia fet molt bons negocis a Guinea, a Àfrica,
i que em va convidar a embarcar-me amb ell. 
En aquell viatge vaig aprendre 
l’ofici de mariner i, també, el de comerciant. 
Així, vaig comprar una certa quantitat d’or en pols, 
que vaig poder vendre a Londres 
per més de 300 lliures.

La lliura és 
la moneda 
de diversos països, 
com ara  
el Regne Unit.
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Captivitat 

Poc temps després vaig voler tornar a provar fortuna. 
Em considerava un expert en el comerç amb Guinea 
i em vaig embarcar en el mateix vaixell, 
però amb un altre capità, 
perquè el meu amic havia mort. 

Només em vaig emportar una part dels diners; 
la resta la vaig deixar a la seva vídua 
perquè me la guardés fins a la tornada.

Aquest va ser el viatge més desgraciat 
que algú hagi fet mai! 
Quan navegàvem cap a les illes Canàries, 
vam veure un vaixell corsari turc 
que avançava cap a nosaltres a tota vela. 
Vam intentar fugir, 
però cada vegada el teníem més a prop.
Així doncs, ens vam preparar per al combat. 
Vam rebutjar diversos atacs enemics, 
però la seva tripulació era més nombrosa 
i estava més ben armada,
de manera que, al final, ens vam haver de rendir. 

Ens van fer presoners 
i ens van conduir al port de Salé, 
a la costa africana.

~ Robinson Crusoe ~

Un vaixell  
corsari era  
el que navegava 
amb l’autorització 
del govern  
del seu país  
per atacar  
els pirates  
i els vaixells  
de països 
enemics.

La tripulació 
és el conjunt 
de persones 
que s’encarreguen 
de manejar 
i governar  
una nau.
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Després ens van portar a l’interior del país.
I jo, com que era jove i despert, 
em vaig convertir en esclau, però això sí,  
del capità dels pirates.
Em sentia molt malament. 
Recordava les paraules del meu pare 
quan em deia que seria un desgraciat 
i que no tindria ningú que em consolés. 
Estava segur que no em podia passar 
res pitjor a la vida. 
Però, ai!, allò només era 
el principi de les meves desventures, 
com es veurà en la continuació d’aquesta història.

Al cap de dos anys, se’m va presentar
una bona ocasió per escapar-me.
Un dia, com que el meu amo no podia sortir, 
ens va ordenar a mi i a dos esclaus més 
que anéssim a caçar.
En veure la xalupa carregada d’aliments
i equipada amb tres escopetes de caça, 
vaig pensar que era una oportunitat única per fugir. 
I la vaig aprofitar.

Quan vam ser lluny de la costa, 
vaig llançar un dels esclaus al mar 
i, mentre l’apuntava amb una escopeta, 
li vaig ordenar que tornés a terra nedant. 

Una xalupa és 
una embarcació 
petita amb coberta 
i dos pals  
per a les veles.
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A l’altre, un noi anomenat Xury 
i de religió musulmana, li vaig dir:

—Xury, jura’m per Mahoma que em seràs fidel.
Si no, també et llançaré a l’aigua.

El noi va fer un somriure innocent 
i em va dir que m’acompanyaria fins a la fi del món.

Durant cinc dies vam navegar 
seguint la costa en direcció sud, 
sense atrevir-nos a desembarcar. 
Només ho vam fer 
quan ja no teníem ni aigua ni aliments, 
però llavors ja érem molt lluny de Salé.
Dues o tres vegades em va semblar veure, 
a la llunyania, el cim del Teide, 
la muntanya més alta de les Canàries. 
Vam intentar acostar-nos-hi per buscar-hi protecció, 
però el vent i les onades ens ho van impedir.

Vam recórrer més de 200 milles de la costa africana 
sense veure ningú. A la nit ens hi acostàvem, 
i sentíem els udols de les feres. 
De vegades anàvem a terra 
i matàvem alguns animalons per menjar, 
però també vam caçar un lleó enorme i un lleopard.
Vam arrancar-los la pell i ens la vam emportar. 

~ Robinson Crusoe ~

Mahoma és  
el fundador  
de l’islam,  
la religió  
dels musulmans.

Una milla 
marina és 
una unitat 
de longitud usada 
pels mariners, 
que equival 
a 1.852 metres.
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Així vam navegar, dia rere dia, cap al sud. 
Volia arribar a prop de les illes de Cap Verd, 
a l’oest d’Àfrica,  
perquè per allí passaven els vaixells europeus 
que anaven cap a Guinea, 
al Brasil o a les Índies Occidentals. 
La nostra única esperança era 
que un d’aquells vaixells ens recollís.

Un dia, els crits de Xury em van sobresaltar:

—Patró, patró, un vaixell de vela!

El pobre infeliç estava aterrit. 
Es pensava que era un vaixell 
enviat pel nostre antic amo 
i que venia a buscar-nos.
Però es tractava d’un vaixell portuguès, 
dels qui compraven i venien esclaus a Guinea. 

Quan van veure els nostres senyals, es van aturar. 
Em van preguntar qui era, 
i jo els vaig explicar el meu cas. 
Compadits, ens van ajudar a pujar a bord 
i ens van tractar amb molta amabilitat. 

El capità em va dir que es dirigien al Brasil 
i que ens hi portarien amb molt de gust. 

Algú està aterrit  
quan té  
molta por.

Rebien el 
nom d’Índies 
Occidentals  
les illes  
que formen  
les Antilles,  
és a dir,  
les Bahames, 
Cuba, Jamaica,  
la Hispaniola, 
Puerto Rico, etc.
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El passatge  
és el preu  
que una persona  
ha de pagar  
per poder viatjar  
en avió o vaixell.  
També s’anomena 
així el bitllet.
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Com a agraïment per haver-nos salvat la vida, 
li vaig oferir la xalupa i tot el que tenia,
però no va voler acceptar res.

—Si em quedo tot el que teniu –em va dir–, 
quan arribem al Brasil 
no tindreu res per guanyar-vos la vida.
Morireu de fam i no haurà servit de res 
haver-vos salvat ara.

Vam tenir una travessia molt tranquil·la
i, després d’uns vint dies,
vam arribar a la badia de Tots els Sants.

El capità es va mostrar extraordinàriament generós. 
No va voler cobrar-me el passatge i, a més, 
em va comprar la xalupa 
i tot el que jo li vaig voler vendre, 
fins i tot les pells dels animals 
que havíem caçat a Àfrica. 
I, encara que en un principi m’hi vaig resistir, 
també es va quedar amb Xury,  
pel qual em va pagar 60 peces de plata. 
Però li vaig fer prometre 
que el deixaria lliure al cap de deu anys.

En total, vaig aconseguir unes 220 peces de plata. 
Amb aquest capital vaig desembarcar al Brasil.

~ Robinson Crusoe ~

El capital és  
el conjunt  
de riqueses  
i diners  
que té algú.
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Negocis al Brasil 

El meu bon amic, el capità, 
em va recomanar a un conegut seu 
que tenia una fàbrica de sucre 
(un ingeni, com en deien al Brasil).
Allí vaig passar algun temps, 
i vaig aprendre a conrear la canya de sucre. 
També vaig poder observar-hi 
que bé que vivien els colons 
i com era de fàcil enriquir-se en aquell país. 
Allò em va animar a quedar-m’hi 
i a invertir el meu capital en terres de cultiu. 
Al principi, les collites  
només em donaven per menjar, 
però a poc a poc vaig anar progressant. 
El tercer any hi vaig plantar tabac i canya de sucre. 
Llavors em vaig adonar que necessitava ajuda 
i vaig lamentar l’error que havia comès 
en separar-me de Xury.

Xerrant un dia amb el meu amic, el capità, 
vaig esmentar els diners que jo tenia a Londres.
 
—Senyor –em va dir–,  
la pròxima vegada que viatgi a Lisboa 
podria portar-vos alguns productes 
que aquí es venen molt bé.

Un colon és  
una persona  
que ocupa  
un territori 
acabat  
de descobrir  
o de conquerir.

ROBINSON_2aEd2009.indd   20 16/05/14   09:58



21

Si em doneu poders per escrit, 
ordenaré que una part dels diners 
que teniu a Londres 
s’enviïn a Lisboa per pagar-me la mercaderia.

Em va semblar una bona idea i així ho vam fer.
El capità em va portar eines i objectes 
que necessitava per a la plantació, 
i també teixits i draps anglesos. 
Però a més em va dur un criat, 
contractat per servir-me durant sis anys.

Després de vendre tots aquells productes,
el meu capital s’havia multiplicat per quatre. 
Amb aquells diners, el primer que vaig fer 
va ser comprar un esclau negre 
i contractar els serveis d’un altre criat europeu 
(que s’afegia al que m’havia portat el capità).

L’any següent, la plantació 
em va donar grans beneficis. 
Però llavors, com que era ric, 
vaig començar a imaginar plans ambiciosos, 
allunyats de les meves possibilitats 
i de la meva experiència. 

És una cosa que passa moltes vegades: 
la riquesa ens porta a la desgràcia.

~ Robinson Crusoe ~

Una persona 
dóna poders  
a una altra  
quan l’autoritza 
legalment  
a actuar  
en nom seu.
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Si m’hagués conformat amb el que tenia, 
podria haver dut una vida feliç i tranquil·la, 
com m’havia aconsellat el meu pare. 
Però no em sentia satisfet.
Volia enriquir-me més de pressa 
del que el negoci permetia.

Després de quatre anys al Brasil, n’havia après l’idioma 
i era conegut i respectat pels altres colons. 
Més d’una vegada, els havia parlat
dels meus viatges a Guinea 
i de com era de fàcil comerciar amb els negres. 
A canvi de menuderies, com ara ganivets, joguines 
o collarets de vidre, es podia aconseguir or, 
ullals d’elefant i, fins i tot, 
esclaus per treballar al Brasil.
Tots m’escoltaven amb molta atenció, 
especialment quan parlava dels esclaus, 
que en aquell temps eren escassos i cars.

Un dia van venir a veure’m tres propietaris 
que necessitaven esclaus per a les seves plantacions. 
Volien enviar un vaixell a Guinea per comprar-los allà
i em van proposar que me n’encarregués. 
A canvi, em podria quedar 
amb el mateix nombre d’esclaus que ells.
La proposta era tan avantatjosa per a mi, 
que no vaig poder negar-m’hi. 

Les menuderies  
són objectes  
de poc valor.
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Només hi vaig posar una condició: 
que s’ocupessin de la meva hisenda 
durant aquella absència.
Tots van estar-hi d’acord
i s’hi van obligar per un contracte escrit. 

Jo vaig fer testament, i vaig deixar els meus béns 
al capità que m’havia salvat la vida. 
Si jo moria, havia de vendre-ho tot 
i quedar-se amb la meitat del que en tragués, 
mentre que l’altra meitat l’havia d’enviar a Anglaterra.
Si hagués estat tan prudent a l’hora de pensar 
en la meva vida i en els meus veritables interessos, 
mai no hauria emprès aquell viatge. 
Però, un cop més, em vaig precipitar 
i vaig seguir els meus impulsos sense pensar-hi.

Naufragi 

El vaixell era gran, capaç de carregar 120 tones. 
La tripulació estava formada per catorze mariners, 
a més del capità, el seu criat i jo mateix. 
Seguint la costa brasilera, ens vam dirigir cap al nord 
i, en arribar a l’altura del cap de Sant Agustí, 
ens vam endinsar a l’oceà 
cap a l’illa de Fernando de Noronha. 

~ Robinson Crusoe ~

Una hisenda és 
una finca rural.

Una tona és una 
unitat de pes  
que equival  
a 1.000 kg.
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Al cap de pocs dies, vam passar l’equador,
però llavors un fort huracà ens va desviar del rumb, 
i durant dotze dies vam navegar a la deriva, 
exposats a la força dels vents. 
Ningú no tenia esperances de sobreviure
i tots pensàvem que el mar se’ns empassaria; 
finalment, el temps va millorar una mica. 
Segons el capità, ens havíem desviat cap a l’oest,
i devíem estar entre la desembocadura 
de l’Amazones i la de l’Orinoco.

Havíem perdut alguns mariners 
i el vaixell estava fet malbé. 
Per això vam decidir ajornar el viatge a Àfrica 
i dirigir-nos a les illes del Carib, 
per arribar a les Barbados 
o a alguna de les illes angleses,
on ens podrien ajudar.
Però encara havíem de patir més desgràcies!
Al cap de pocs dies, 
ens va sorprendre una altra tempesta, 
que ens va empènyer cap a l’oest, 
lluny de qualsevol ruta comercial. 
Si no moríem ofegats, els salvatges ens devorarien
abans de poder tornar al nostre país.

Enmig de la tempesta, 
un mariner va poder veure terra. 

L’equador és  
una línia 
imaginària  
que divideix  
la Terra en dues 
meitats iguals: 
nord i sud.

Ajornar una cosa 
és deixar-la  
per a més 
endavant.

Un vaixell va
a la deriva 
quan va 
sense rumb, 
arrossegat  
pel vent  
o per un corrent.
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Gairebé al mateix temps, el vaixell va encallar. 
De sobte, va deixar de moure’s, i, poc després, 
el mar ens va caure a sobre amb tota la seva força. 

Cadascú es va refugiar on va poder. 
No sabíem on érem, i pensàvem 
que el vaixell es trencaria en qualsevol moment. 
No és fàcil descriure el nostre desànim. 
Ens miràvem els uns als altres amb molta por, 
mentre ens preparàvem per morir.

Per sort, un dels bots del vaixell  
s’havia conservat en bon estat. 
Aprofitant un moment de calma,
vam aconseguir llançar-lo a l’aigua 
i els onze homes que quedàvem
hi vam pujar. 
Estàvem desesperats.
Vam remar amb totes les nostres forces cap a la riba,
tot i que sabíem que allí les onades
trencaven amb més violència i destrossarien el bot.

Després de ser arrossegats quatre o cinc milles, 
una ona gran com una muntanya va fer bolcar el bot 
i, al moment, el mar se’ns va empassar.

Encara que sóc bon nedador, 
no aconseguia treure el cap de l’aigua. 

~ Robinson Crusoe ~

Un vaixell 
encalla quan 
queda atrapat 
per la sorra 
o les pedres.
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Durant no sé quant de temps, 
les onades em van empènyer cap a la costa. 
Per fi vaig poder sortir a la superfície i respirar. 
Estava més mort que viu, 
perquè m’havia empassat molta aigua. 

Vaig intentar aixecar-me, 
però no em quedaven forces. 
Llavors, una altra onada gegantina em va envestir  
per darrere i em va tornar a fer caure. 
Només podia aguantar la respiració 
i deixar-me arrossegar cap a la platja. 

Aquesta situació es va repetir unes quantes vegades, 
però sempre aconseguia agafar aire 
i resistir la fúria del mar. 
Al final, vaig poder mantenir-me dret sobre la sorra. 
M’havia salvat.

Envestir algú  
(o alguna cosa)  
és topar-hi 
violentament.
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