
Aquesta vegada a Fogville 
ha arribat… un vaixell fantasma! 

El seu capità és un pirata 
desorientat i malcarat que es 
dedica a fer forats per tota la 
ciutat a la recerca d’un tresor 
perdut... Ajudaran el Bat Pat 

i els seus amics el pirata 
Dent-corcada a trobar 

el tresor?

El pirata 
dent-corcada

9 788416 522798

10140795

www.batpat.com
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cap Ítol 1

TOTS 

    al  far

Estaríeu disposats a saltar-vos el sopar per fer 

content un amic? Sí? Molt bé, així és com es 

comporten els amics de veritat!

Jo també ho he fet aquest vespre, quan el Martin 

ens ha arrossegat fi ns a la inauguració del far de 

Fogville. Una llauna mortal! Però ja sabeu com 

és el nostre cervellet. Així que sap que hi ha una 

bona Història, amb la hac en majúscula, allà va a 

parar ell!

Moveu-vos, cargolets!

M
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I per què tanta pressa, Martin? Només és un 

far, eh?

Només un far? És el far de Fogville, 

xavals! I ha estat restaurat després 

de...

...després de 20 0  A NY S!
Ens ho sabem de memòria!

Efectivament, el Martin ho ha repetit tantes vegades 

que m’ho sé fi ns i tot jo. I la veritat és que no entenc 

com es pot engrescar tant per un llumet que dóna 

voltes. A casa tenim llums que estan la mar de bé. 

No és el mateix?

Vosaltres ja podeu anar rient, però les 

embarcacions de passatge ara...

...ara poden navegar a prop de la
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costa sense cap mena de risc! 

Ja ens ho has dit!

Però potser el que no us he dit encara és que 

el far va ser construït el...

Mentre el Leo recorda al seu germà que no som 

a escola, el professor Martin continua com si res 

la seva lliçó i durant tot el camí ens explica la 

història del far de Fogville. Però, un cop arribem 

M
AR

TINN
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al lloc de la inauguració, pràcticament és l’únic 

que està interessat en aquella cosa! De fet, hi ha 

quatre gats (nosaltres, els ratpenats, preferim dir 

«quatre ales»). Per ser exactes, tres vellets i tres 

germans Silver, a més a més del nostre alcalde, 

naturalment.

No sembla que hi hagi gaires entusiastes 

dels fars com tu, eh, Martin?

Es penediran d’haver-se perdut aquesta cita 

històrica!
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A mi el que em sap greu és haver-me perdut 

el sopar!

Senyores i senyors... ehem... i gairebé la família 

Silver en ple, com a alcalde de Fogville, tinc l’honor 

de prémer el botó d’aquest telecomandament que 

tornarà a encendre, després de tots aquests anys, 

el nostre bellíssim far!

En aquell moment arriba corrents el Salomon 

Trotter, el conegut explorador internacional, 

i es posa a cridar:

Aturi’s, senyor alcalde!

Si encén el far... ens

trobarà!

Qui ens trobarà, senyor Trotter?

l a n au fantasma!!!

Le
o
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La nau fantasma? Però què s’empatolla aquell 

Trotter? Deixo que m’agafi  un cangueli de por o val 

més que investigui una mica?

Està segur que es troba bé, senyor

Trotter?

Estic perfectament! Però fa poc, mentre 

estava remant a la vora de la costa, m’he 

creuat amb una nau fantasma! L’hi juro! 

Gairebé se’m tira al damunt! Fins i tot tenia 

una bandera negra amb la calavera i les tíbies 

encreuades, i se sentien uns udols espectrals!

Udols espectrals? Que fort! Aquest far 

em comença a interessar...

La Rebecca de sempre. M’agradaria saber quina gràcia 

hi troba en els fantasmes! Per sort, hi ha el Martin! 

Ell té una mica de sentit comú.
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Ximpleries! Els fantasmes no existeixen! 

I tampoc les naus fantasmes!

És veritat! Jo voto pel Martin! Qui està 

d’acord amb mi?

I si el senyor Trotter tingués raó? Potser seria 

millor fer-li cas i no encendre el far...

Encendre’l o no encendre’l? Vet aquí el 

problema! No ho sé, perquè en aquell moment 

hi ha un mosquit que em distreu perquè em 

vola a tocar del nas. Mmm... que bo i que 

gustós! No penso en el far ni en els fantasmes 

i començo a perseguir-lo per damunt dels caps 

de la gent! Per a un ratpenat acrobàtic com jo, 

això és bufar i fer ampolles! Virada a la dreta, 

virada a l’esquerra, cop d’ala espacial, caiguda 

en picat, tomb de la mort... i ja l’he enxampat!

La pena és que, en l’aterratge, les meves 

M
AR

TINN

Le
o

AL
CA

LD
E

LD
EDD

EL PIRATA DENT-CORCADA.indd   12EL PIRATA DENT-CORCADA.indd   12 25/05/16   11:3225/05/16   11:32



13

potetes van a parar de ple al botó del 

telecomandament que l’alcalde té a la mà i... 

clic! Encenc el far! Quina punteria, xavals! 

I quina llum!

Ai, em sap greu... No ho volia fer! 

I ara?

O H ,  nO !, estem perduts! De pressa, 

amaguem-nos!

Amagar-nos? Per què? Jo vull quedar-me i 

passar-m’ho bé amb l’espectacle! No és una 

meravella?

En efecte, ningú no es preocupa del senyor Trotter. 

Tots tenim el nas enlaire i admirem la llum del far que 

gira, gira, gira com una baldufa! Baldufa? He tingut 

una idea! Voleio fi ns a la faixa de llum del far i em 

diverteixo fent... ombres xineses!

ALC
AL

DEDEDD

trot
te

r
M

AR

T I
NNNNNNNNNNNNN

EL PIRATA DENT-CORCADA.indd   13EL PIRATA DENT-CORCADA.indd   13 25/05/16   11:3225/05/16   11:32



14

EL PIRATA DENT-CORCADA.indd   14EL PIRATA DENT-CORCADA.indd   14 25/05/16   11:3325/05/16   11:33



15

D’entrada, faig un gos: bub, bub!

Després imito un drac: grrraaaa!

I per acabar exhibeixo un aneguet: 

q u a c ,  q u a c ,  q u a c ! 

El Martin i la Rebecca es peten de riure. El Trotter, 

en canvi, està tot neguitós, perquè, així que veu 

aparèixer el drac, es posa a xisclar i fuig aterrit!

Em sap greu, no tenia intenció d’espantar ningú!
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