
 
 
 

 
EL FURT 

 
 
 
Aquell matí, un esdeveniment va pertorbar els vint minuts de descans al pati: li 
havien robat el moneder, a l’Alba. Se n’havia adonat quan volia buscar unes 
monedes per a la napolitana de l’esmorzar. Que jo recordés, era la primera 
vegada que alguna cosa tan greu passava al col·legi i, per això, el nostre 
professor, el Senyor Pujades, es va posar furiós, mentre intentava consolar l’Alba.  
 
Quan vam tornar a entrar a l’aula, el Senyor Pujades va amenaçar que no 
començaríem la classe fins que el o els culpables es denunciessin. Però ningú va 
dir res, com si haguéssim perdut la llengua. El professor es va girar un parell de 
cops cap al Guillem i a mi, asseguts junts a l’última fila, mirant-nos amb sospites i 
mostrant certa desconfiança, ja que sabia que els dos sempre fèiem conxorxa per 
perpetrar alguna acció dolenta, per exemple fer campana, llençar menjar a l’hora 
de dinar al menjador o molestar algun company sense motiu aparent. Davant del 
silenci de tots els alumnes, va decidir reprendre la classe després d’una estona, tot 
i insistint que trobaria el culpable tard o d’hora. 
 
I al cap d’uns minuts més tard, es van complicar bastant les coses per al Guillem. 
Des del fons de l’aula, els dos vam notar que a l’Alba, que s’asseia davant de 
nosaltres, se li havia caigut la jaqueta de la cadira. El Guillem va decidir doncs 
recollir-la del terra. Però just en el moment que hi va posar la mà a sobre, es va 
girar de cop el Senyor Pujades que va cridar: “A ha ha, Guillem! Has begut oli! I 
ara, què hi busques?!” I jo de seguida hi tenia alguna cosa a dir, i vaig saltar a la 
defensa del meu amic: “No, Professor, no és el que sembla, de veritat! Només 
recollia la jaqueta que era a terra! 
-A ha ha! I tu, és clar, que n’ets el còmplice, com sempre defensant-vos l’un a 
l’altre! Ja n’hi ha prou! Avisaré de seguida els vostres pares i us mereixereu un 
càstig!” 
 
No ens va donar temps d’explicar res més per a la nostra defensa, i va sortir rabiós 
de l’aula cap a l’oficina del director. Ens va mirar l’Alba i només va donar les 
gràcies al Guillem per recollir la seva jaqueta. Tothom va començar a xerrar i 
comentar en veu baixa amb el seu company d’escriptori el que acabava de 
succeir. Pel que fa al Guillem, s’havia quedat mut, dret al costat de la cadira de 
l’Alba, com si intentés entendre tota la situació. 
 
Després d’uns deu minuts, va tornar el Senyor Pujades, que no semblava 
tranquil·litzar-se, al contrari. Ens va explicar cridant que ell i el director s’havien 
posat d’acord per donar-nos una lliçó, al Guillem i a mi, i castigar-nos degudament 
per treure’ns les ganes de tornar a fer alguna cosa així. El càstig consistia a venir 



a l’escola el dissabte següent al matí per escombrar el pati i recollir totes les fulles 
caigudes durant la tardor. 
 
Aquell dia, quan vaig arribar a casa després de classe, els meus pares ja havien 
estat avisats pel Senyor Pujades que els havia trucat al migdia per explicar-los tot 
el que havia succeït, i van renyar-me com mai abans, tot i que jo els donava la 
meva paraula que ni jo, ni el Guillem, hi teníem res a veure. 
 
Va arribar el dissabte i el Guillem i jo ens vam trobar a les 9 h a la porta del 
col·legi, tot buit i silenciós. El Senyor Pujades ens hi esperava, amb la mirada 
encara enfadada. Ens va acompanyar al pati i ens va donar a cadascú una 
escombra. Ens va explicar que havíem d’escombrar pertot arreu, i que volia que 
quan tornés sobre les onze, estigués tot ben net i que no hi quedés ni una fulla. I 
va marxar. 
 
El Guillem i jo ens vam posar mà a l’obra i, mentrestant, m’explicava ell que els 
seus pares, com els meus, no havien volgut sentir la seva versió de la història, i 
que estaven convençuts que ell era culpable… El pitjor de tot, ambdós pensàvem, 
que el veritable culpable del furt devia estar rient aquell dissabte al matí, pensant 
en el nostre càstig. El Guillem donava cops d’escombra cada vegada més ràpids, 
com si volgués expressar i alliberar tota la seva ràbia.  
 
Va passar així una horeta fins que, de sobte, el Guillem, que anava acabant 
d’escombrar la part esquerra del pati, em va cridar: “Ostres, vine, Julià, corre! 
Mira!” Vaig anar corrent fins a ell, i allà, a terra, sota unes fulles, em va assenyalar 
una coseta de color marró, que es confonia amb les fulles mortes: ”El moneder de 
l’Alba!”... 
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