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Sam és un pirata que viu a bord del Falcó Daurat amb 
tota la seua tripulació. Però quan el vaixell naufraga, 
arriben a una estranya illa. Allà, a més d’un tresor, els 
espera un altre pirata disposat a atrapar-los i fer-los 
la guitza.

TEMÀTICA: aventures, pirates, humor

GÈNERE: teatre

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el llibre esdevé un cant 
a l’estima per la llibertat i un elogi a la noblesa.

CLAUS PER A LA LECTURA
La pirateria
L’època més famosa de la pirateria és la dels segles 
xvii o xviii, quan la major part dels pirates es dedica-
ven a atacar les naus espanyoles per robar-los l’or que 
portaven d’Amèrica. Aquesta obra de teatre ens aju-
da a recrear un període llegendari i fascinant.

La llibertat
Per damunt de qualsevol tresor, el que més valora i 
s’estima el protagonista de la història, Sam, és la lli-
bertat. De què serveix ser el pirata més ric del món si 
no pots navegar lliurement per la mar? –es pregunta 
en un moment de la història.

El teatre
Sam el pirata i l’illa de les ànimes captives forma part de 
la col·lecció «Micalet Teatre», que descobreix als més 
menuts la màgia de la dramatúrgia. Inclou una com-
pleta proposta de posada en escena.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Possibilitat de concertar una trobada amb 
l’autor del llibre.

  Llegim i fem teatre:
– El teatre és un mitjà per a expressar senti-

ments, explicar històries i connectar amb
altres persones. Aquest és un taller per a
introduir l’alumnat en el món del teatre a
través del joc i de propostes lúdiques ade-
quades a la seua edat.

– Consulta’n les condicions amb el teu pro-
motor de zona.




