
Un futur molt esperat 

 
L’Oriol es un nen d’11 anys. Es caracteritza pels seus cabells rossos com fils d’or i els seus 
ulls clars com l’aigua. És molt intel·ligent però la seva timidesa fa que no ho sembli. Sempre 
intenta descobrir qualsevol cosa que passa al seu voltant perquè vol ser un detectiu conegut 
arreu del món. 
Avui ha arribat pels pèls a l’escola i ha abaixat el cap en veure el seu professor Manuel, que 
com ell diu, li té mania. És una persona molt estranya de la qual ningú coneix el seu passat. 
Però l’Oriol, amb les seves deduccions de detectiu, es pensa que era un “camell” que 
transportava productes il·legals a l’estranger, però en una missió va perdre el que portava i 
ara devia molts diners al seu cap, per això ara treballava de valent. Però no us ho cregueu 
del tot, sols és una hipòtesi. 
En Manuel va començar a explicar un tema de poc interès per l’Oriol, així que va començar a 
dibuixar. 

- Oriol està bé aquesta operació? – va dir en Manuel per comprovar si estava 
despistat. – Un altre cop despistat! Doncs castigat a la sala dels càstigs! 

Sense posar pegues hi va anar, allà era on castigaven els nens més entremaliats. Però 
aquelles hores li van passar volant en tancar els ulls. 

- Oriol què fas? T’has quedat adormit! Doncs expulsat un dia! A mi no se’m pren el 
pèl! – Va dir en Manuel mentre se li inflaven les venes del coll.  

Va arribar enfadat a casa on la seva mare el mirava i no li dirigia cap paraula perquè estava 
molt enfadada, ja que l’havien avisat pel correu. Ell va entrar a la seva habitació on es va 
passar la resta del dia gemegant. 
L’endemà, quan es va llevar va baixar cap al menjador on la seva mare estava aferrada a la 
televisió. Ell va veure un titular molt destacat. La seva escola s’estava cremant i només 
sabien que era un incendi provocat. L’Oriol va tardar dos segons en reaccionar i va decidir 
anar a salvar els seus companys.  
Per entrar a l’escola va passar per sota el camió dels bombers i per escapar-se del foc va 
haver d’entrar per la porta del darrera. Una vegada a dins es va escapolir entre les llargues 
files d’alumnes. Per fi va poder arribar a la seva classe on ells estaven llegint 
tranquil·lament. L’Oriol els va explicar els fets i ells es van incorporar a la fila de 5è. 
Però en Manuel no hi era i també l’havia de salvar, un detectiu el salvaria per molt que fos el 
seu enemic .Primer va anar cap al bany on va omplir el cistell del pal de fregar amb aigua. 
Llavors es va dirigir cap al a sala de professors on en Manuel estava envoltat de foc. En 
Manuel va acceptar la seva ajuda ja que no tenia altra opció. Però l’Oriol aprofitant el 
moment li va fer una oferta. 

- Tens dues opcions: primera, m’expliques coses del teu passat i t’ajudo i segona, no 
em dius res i et deixo aquí. – Va dir l’Oriol. I en Manuel no va tardar gens a escollir la 
primera opció 



- D’acord! Jo era un home que treballava per un home molt recargolat però en una 
missió va fer que les culpes fossin meves però no era culpa meva i això ho va fer 
perquè hagués de tenir feines per reprendre la meva vida. – Li va explicar en Manuel. 

L’Oriol va tirar l’aigua que portava i el va ajudar. 
- D’acord! Calculo que el piròman està aquí i està encenent rotlles de paper de wàter, 

ho dic perquè hi ha diverses proves que ho justifiquen com la cera que deixa anar el 
foc i els trossos de papers socarrimats  que hi ha per tot arreu. Ara només li deu 
faltar encendre el menjador ja que estem envoltats de foc. Així que li prepararem 
una emboscada. El tancarem tancant totes les portes de 3r fins a 6è així quedarà 
atrapat. – va dir l’Oriol. 

Per fi van poder entrar a 6è passant pels pocs passadissos que encara no estaven 
coberts pel foc. Ajudant-se de diversos cartrons van poder arribar a 3r, l’última porta 
que també van tancar. Però l’Oriol no podia respirar entre aquell tou de cendres així que 
va caure a terra. En Manuel amb les poques forces que li quedaven li va fer vent amb 
uns fulls. 
Des de la porta transparent es podia veure un home tapat. L’Oriol el va mirar de reüll.  
- Estàs atrapat, si encens l’últim tros tu també quedaràs socarrimat entre el foc així 

que si no l’encens podràs sobreviure. – va dir l’Oriol amb les poques forces que li 
quedaven. Llavors va caure a terra juntament amb en Manuel i mentrestant les 
flames anaven avançant a poc a poc i estaven a punt d’engolir-los però ells no 
podien respirar i no paraven de tossir. En Manuel va protegir l’Oriol tapant-lo. El 
piròman plorava pel seu fracàs, el seu pla havia estat fallit. 

Quan per fi van obrir els ulls van poder veure que estaven dins un hospital i una 
metgessa els estava posant sèrum i gràcies a una màquina a la qual estaven connectats 
podien respirar ja que tenien els pulmons fets pols. Mig obrint els ulls l’Oriol va poder 
veure des de la tele la seva escola. Llavors va poder entendre com havien arribat a 
l’hospital. Resulta que un nen que havia quedat tancat a la sala dels càstigs que era com 
un búnquer va obrir la finestra a uns bombers. Així era com havien entrat a l’escola i els 
havien pogut salvar.  
L’Oriol va sentir el soroll d’una porta era un policia que els donava les gràcies per aturar 
el piròman i també els va explicar que ho havien descobert tot. Resulta que el cap d’en 
Manuel es va casar amb la germana d’en Manuel, però llavors es van divorciar i 
aprofitant que en Manuel era el seu treballador i li tenia ràbia li va donar les culpes dels 
problemes que tenia l’empresa. Però com que en Manuel era tan intel·ligent havia 
descobert la veritat i ara el volia denunciar. Per això el seu cap va decidir cremar l’escola, 
així ell també moriria perquè sinó hauria de pagar un munt de diners que no tenia. 
- És veritat! Em sap greu, per la meva culpa haurien pogut morir tots els nens, sort de 

tu Oriol. Em sap greu com m’he portat amb tu, et prometo que ara confiaré amb tu i 
el teu futur perquè ets el millor detectiu que conec. – Va dir en Manuel disculpant-
se. 
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