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Els historiadors van establir 
l’Edat daurada de la pirate-
ria en el període comprès 
entre els anys 1620 i 1795. 
Demaneu als alumnes que 
busquin informació sobre 
aquesta època i poseu-la en 
comú. Feu una llista dels pi-
rates més destacats del mo-
ment. 
• Cada alumne haurà de 

buscar informació sobre 
el pirata que li sembli més 
interessant i escriure’n 
una breu biografia de no 
més d’una pàgina. Ani-
meu-los a imaginar i a 
complementar les dades 
reals amb aventures in-
ventades.

PROPOSTA D’ACTIVITATS

 INDIVIDUAL

Alphonse es va embarcar al Pegàs per acompanyar el senyor 
Dauet en les seves investigacions i per seguir els rastres dels 
grans pirates, però la seva aventura va anar molt més enllà del 
que havia previst. Explica quins grans aprenentatges devia ex-
treure, el jove il·lustrador, del seu viatge a l’illa del Borbó.  

    GRUP

És evident que el tema dels drets humans no es tenia gaire en 
compte a mitjans del segle xviii. En aquesta novel·la, se’ns do-
nen detalls molt durs del que significava ser un esclau.

• Feu memòria dels passatges que detallen el tracte que re-
bien els esclaus per part dels amos i els negrers i compar-
tiu-los en veu alta.

• Tot i que la vida de la gent ha millorat molt des d’aleshores, 
continuen existint desigualtats molt grans entre països i, 
fins i tot, entre continents. Debateu sobre aquests temes: 
hi ha desigualtats actuals que poden ser herència d’aquest 
passat esclavista? Què us ho fa pensar? Quines injustícies 
segueixen existint a hores d’ara? Creieu que l’esclavisme 
ha desaparegut del tot? 

    GEOGRAFIA I HISTÒRIA

La trama d’aquesta novel·la té lloc a l’illa del Borbó, que en 
l’actualitat ha canviat de nom. 
Per parelles, busqueu informació sobre aquesta illa i situeu-la 
en un mapamundi. 

• Investigueu la història de l’illa i descobriu per què durant 
un temps va rebre aquell nom. 

• Amb les dades que dona Alphonse en la seva primera en-
trada al diari, traceu en un mapa un itinerari possible del 
Pegàs des del port origen fins a la seva destinació final. 

Perquè és una història 
d’aventures ambientada al 
segle xviii que incorpora 
temes tan interessants com 
la pirateria, l’esclavisme 
i l’afany de coneixement 
dels il·lustrats francesos. 
Un viatge a la recerca del 
dodo, un au que es creu 
extingida, portarà el senyor  
Dauet i el seu ajudant, el 
jove il·lustrador naturalis-
ta Alphonse Piquemal, a 
conèixer de primera mà la 
dura realitat dels esclaus a 
les colònies i la nova vida 
d’alguns dels últims super-
vivents de l’època daurada 
de la pirateria. 

Alphonse Piquemal és un 
il·lustrador naturalista que 
decideix embarcar-se amb 
el senyor Dauet fins l’illa 
del Borbó amb la il·lusió 
secreta de trobar el rastre 
dels grans pirates del passat, 
especialment  del Falcó, que 
encara hi és empresonat. Els 
dos científics s’endinsaran 
a la jungla amb la intenció 
de catalogar noves espècies 
d’ocells, però acabaran vi-
vint un munt d’aventures 
que no s’esperaven. Conei-
xeran de primera mà la 
dura realitat dels esclaus i 
els cimarrons, descobriran 
l’existència de Mafate i pati-
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ran en carn pròpia les con-
seqüències de la desaparició 
de Céleste, la filla petita del 
governador de la colònia de 
Borbó. Envoltats de grans 
perills, la valentia de Jean-
nette, l’esclava que va criar 
Céleste durant tota la seva 
infància, serà providencial 
per a la seva supervivència.   


