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Pataxula torna a salpar, dibuixant sota les estreles mil somriures que 
ens fan somiar. Però abans de conéixer les noves aventures, no deu ser 
millor anar al principi dels principis?

PATAXULA TORNA A SALPAR
Pataxula ha tornat a salpar, 
dibuixant baix les estrelles 
mil històries que ens fan somiar 
i hui tots pintem amb elles.

Amb somriures i clars camins, 
navegant la mar endins, 
he trobat el millor que tinc, 
tu eres tot el que em fa feliç.

Pa-Pa-Pataxula ha tornat a salpar...

Com un llamp que travessa la nit, 
les pirates i els pirates 
buscarem els tresors amagats, 
trobarem tot el que hem desitjat.

Pa-Pa-Pataxula ha tornat a salpar...

Som colors i Mediterrània, 
que no se’ns passa la gana 
d’aplegar sempre més lluny. 
Som l’aigua de la tronada.

Som colors i Mediterrània, 
que no se’ns passa la gana 
de fer festa i cantar amb tu. 
Soc feliç si et veig la cara.

I l’Albufera és un gran tresor, 
també la Murta, també el Montgó, 
la serra d’Irta i la Mariola. 
Mai et creuràs tot allò que som 
des d’Alacant fins a Castelló. 
Voreta mar he vist com brillava 
la gent que estima aquesta terra.

Hui salpem en aquesta cançó.

Pataxula ha tornat a salpar...

Temps era temps, les xiquetes i els xiquets es feien grans a les places 
dels pobles i jugaven a ser pirates, astronautes, músics o grans 
esportistes. En caure el sol, tornaven a casa i, a la vora de la llar, 
escoltaven els contes que les iaies i els iaios els contaven fins que el foc 
es transformava en brasa.



I va arribar el dia que Pataxula va fer 10 anys. Era el dia del seu 
aniversari més especial, perquè, quan eres fill de pirates i fas deu anys, 
ja estàs preparat per a començar l’aprenentatge PIRATA.

Pataxula en tenia tantes ganes  
que no parava de somriure.

–Creus que estàs preparat? –li  
preguntava la mare–. Avui aniràs  
a l’escola de pirates de la  
Mediterrània.

–I tant que sí, mare,  
i tant que sí!

La motxilla fins a dalt: pijames, raspall de dents, roba, l’osset Pepito, 
un diari per a escriure tot, tot i tot el que viuria i la il·lusió més gran 
del món de convertir-se en un gran pirata.


