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A Viladeblat, un llogaret d’una dotzena de cases de pa-
gès, hi vivia l’Agustí, un noi de setze anys que tenia 
fama de gandul.

El xicot havia suspès totes les assignatures del curs 
que feia poc que havia acabat. No volia tornar a estudi-
ar i, com que ja tenia edat de treballar, els seus pares —
que eren pagesos— van decidir que els hauria d’ajudar 
en tot allò que convingués.

A l’Agustí li agradaven els videojocs, però de segui-
da es cansava de jugar-hi. La televisió li agradava enca-
ra més perquè mirar-la no li suposava cap esforç, però 
el que més li agradava de tot era estirar-se a terra i 
contemplar com els núvols anaven passant i canviant 
de forma.

El primer dia de juliol, de bon matí, el Josep —el seu 
pare— va despertar-lo i li va dir:

—Agustí, has d’anar a regar les tomaqueres.

1. agustí el gandul
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Capítol 1

El noi va acabar d’esmorzar i se’n va anar a fer la fei-
na que el seu pare li havia manat, però quan encara no 
havia regat ni la meitat de les tomaqueres va pensar:

«Això de regar és molt avorrit. M’estiraré una mica 
per reposar i mirar els núvols.»

—Guaita, aquell sembla un porc. Ha, ha, ha! Aquell 
altre sembla el meu pare. Quina panxa més grossa que 
té! Va, passeu més ràpid, ganduls! —va dir rient-se’n.

Tot mirant els núvols, aviat es va adormir. Mentre 
dormia, el cel es va anar tapant cada cop més. Sembla-
va que els núvols s’havien enfadat amb ell perquè els 
havia escarnit i tractat de ganduls. Aviat van començar 
a caure gotes i es va despertar sobresaltat.

—Pluja! —va cridar.
I en pocs minuts la pluja es va transformar en una 

tempesta que el va fer marxar disparat cap a casa seva, 
on va arribar completament xop. El pare, quan el va 
veure tot moll, va exclamar: 

—Agustí, veig que t’has agafat la feina amb ganes 
i has acabat aviat. Anem a veure l’hort. Si la terra que 
has regat ha quedat tan molla com tu, podràs descan-
sar tota la tarda.

Al voltant de la casa no hi havia caigut ni una gota, 
però a mesura que l’Agustí i el Josep s’anaven acostant 
a l’hort la terra estava cada cop més molla.
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Capítol 1

Quan van arribar-hi, el Josep va quedar satisfet en 
veure que estava molt ben regat, i va felicitar el seu fill 
per la bona feina que havia fet. El noi no va entendre 
què havia passat, però no va dir res.

Al cap de set dies, el Josep li va dir a l’Agustí:
—Hauràs d’anar a treure pedres del camp nou que 

ens van fer amb la terra que va sobrar de la construcció 
de l’autopista. Vull que aquesta tardor estigui a punt 
per llaurar-lo i sembrar-hi.

—D’acord, pare —va contestar el xicot, somrient.
I se’n va anar cap al camp nou amb un carretó, un 

barret i una ampolla d’aigua. Quan hi va arribar, va co-
mençar a omplir de pedres el carretó, però després de 
carregar-ne una vintena, va pensar:

«Això de traginar rocs amb la calor que fa és molt can-
sat. M’estiraré una mica per reposar i mirar els núvols.»

Es va ajeure sota un roure esplèndid i va tornar a 
escarnir els núvols.

—Mira, aquell sembla un escopit i aquell altre el cul 
de l’Assumpció; potser encara és una mica més gros —
els va dir, entre moltes altres bestieses.

Al cap de poca estona es va adormir, i llavors el cel 
es va tornar negre i va començar a bufar un vent gelat 
que anunciava la tempesta amb pedregada que aviat es 
va desfermar.



criatures humanes i altres petits animals

14 15

—Agustí, vull que cremis els matolls que estan en-
vaint els prats de pastura, però has de fer-ho amb molt 
de compte, perquè podries prendre mal. T’he deixat 
allà una bomba que per una banda està connectada a la 
bassa de les granotes i per l’altra a una mànega que es 
pot anar allargant. Tingues sempre la mànega a punt 
de ruixar aigua per evitar que el foc s’escampi.

—No pateixis, pare. Aniré amb molt de compte —
va contestar el noi. I a la vegada va pensar:

«No cremaré res. Aniré fins als prats perquè em ve 
de gust passejar una mica, però un cop sigui allà m’es-
tiraré a contemplar el cel, i quan torni a casa diré que 
no he pogut fer la feina perquè m’he marejat.»

Se’n va anar carregat amb un parell de paraigües 
negres molt grossos i un impermeable de color groc, 
i quan va arribar als prats es va posar l’impermeable 
i es va estirar sota un pi solitari protegit pels dos pa-
raigües. Un li cobria la panxa i les cuixes, i l’altre, que 
tenia un forat bastant gros, li tapava el cap i el pit.

«Visca! Puc veure com passen els núvols pel forat 
del paraigua. Sembla que els estigui veient per la tele-
visió», va pensar, tot content.

Com que estava molt enfadat amb els núvols pel que 
li havien fet a l’estiu i pensava que l’impermeable i els 
paraigües el protegirien de la pluja i de la pedra, va co-

agustí el gandul

L’Agustí es va despertar quan una pedra de la mida 
d’un ou de colom es va estavellar contra el seu nas.

—Pedra! —va cridar just abans de rebre un altre im-
pacte, aquesta vegada al front.

Es va alçar esperitat i va arrencar a córrer cap a casa. 
Va arribar-hi esbufegant, enfangat i ple de búrnies. Sem-
blava que li haguessin clavat una pallissa. Tan bon punt 
va veure la Cèlia —la seva mare— li va dir, esverat:

—Pedres, mama, pedres molt grosses, pertot arreu!
—Sí, fill, ja ho sé ja que el camp estava ple de pedres, 

però no calia que les traguessis totes en un sol matí. Ja 
parlaré jo amb el teu pare. Això no tornarà a passar.

Quan al migdia el Josep va arribar a casa, la Cèlia el 
va agafar pel braç, el va portar a l’habitació on descan-
sava l’Agustí i li va dir, disgustada:

—Mira com ha quedat de malparat el nostre fill de 
tant treballar. Està ple de blaus. Si es posa malalt, serà 
per culpa teva.

En sentir el que acabava de dir la seva mare, l’Agustí 
de seguida va trobar la manera de no tornar a treballar 
com a mínim en tot el que quedava d’estiu: es va fer 
passar per malalt i es va queixar durant setmanes del 
mal que li feien els cops de la pedregada.

Els mesos van anar passant i, quan va arribar el no-
vembre, el seu pare li va dir:


