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Els Tiki-Taka es preparen per jugar la lliga co-
marcal, però tot es complica per uns misterio-
sos robatoris al Súper dels pares de l’Andrés. 
Sembla que la culpable és la Busi, una jugado-
ra de l’equip, però en Xavi i l’Andrés confien en 
la seva innocència. A més, sospiten que els de 
la colla del Casino hi tenen alguna cosa a veure.

Joan Portell Rifà (Barcelona, 1965) és pedagog, 
escriptor i crític de literatura infantil i juvenil. És 
autor del relat A mi no m’agraden els llibres!, 
publicat amb gran èxit per Animallibres.

Raimon Portell (Barcelona, 1963) és autor de 
diverses novel·les i llibres de viatges. A Anima-
llibres ha publicat La por del passadís.

Junts han publicat La pilota robada, el primer 
títol d’«Els Tiki-Taka». 
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–Gràcies –va dir la Busi, que em va mirar estranyada.

–Bé, vull dir, que segur que et recuperaràs ràpid, i a 

veure si et pots afegir a l’equip d’aquí a una estona.

–Sí, sí, però de moment m’ho miraré des d’aquí.

Vaig canviar-me amb una esgarrapada. Vaig calçar-me 

les botes i vaig córrer a trobar els altres, que es passaven 

la pilota per escalfar els turmells. 

Vam decidir llançar unes quantes pilotes llargues, i, 

mentre ens repartíem pel camp, l’Andrés se’m va acostar. 

–Escolta, això de la Busi...

Es va quedar a mitja frase. El rellotge del campanar va 

tocar les sis en punt, i per la porta del camp va aparèixer 

el senyor Roth amb les ulleres fosques i aquell xandall de 

l’any de la picor. Ens va mirar arrufant el nas. Algú potser 

es creia que ens apreciava, però no en podria descobrir ni 

una engruna per mostra.

–Canalla –ens hi vam anar acostant–, se’ns ha giRat una 

feinada de Ca l’Eixample. DespRés d’un estiu de panxacon-

tents i xupiliflautes, deveu teniR músculs de gutapeRxa. 

I aquest sol que desguitaRRa seguR que us ha deixat el 

ceRvell com cagaRel·la de cuRRoc. 

Ens va repassar un per un, sense abandonar la cara de 

fàstic.

–A veure com heu cRescut?

Ens vam posar en fila.

–Bé, bé –la seva expressió deia exactament el contrari–. 

I aRa conseRvaRem les foRmes.

Pedalava a tota velocitat. Duia la bossa, amb l’equip i les 

botes, creuada a l’esquena. Esbufegava. Anava just de 

temps. Faltaven deu minuts per a les sis, i a les sis haví-

em de ser tots al Camp Municipal d’Esports. Tornàvem a 

entrenar un altre cop, però com a professionals, en un camp 

de mides reglamentàries, amb vestidors i tot, i no com ho 

havíem fet fins aleshores al pati de l’escola.

Quan vaig entrar, tots els jugadors de l’equip ja eren al 

camp, preparats. Bé, tots no, perquè la Busi s’ho mirava 

des de la banda.

–Vinga, Xavi, que arribes just de temps! –va cridar en 

Charly.

Però abans d’anar a canviar-me, vaig acostar-me a la 

Busi.

–I doncs, que no pots entrenar avui? 

–És que tinc mal de cap...

–Sí? Mala sort, perquè se’t veu estupenda.

Ho acabava de dir i ja me’n penedia. Portava uns dies 

que se m’escapaven les paraules. Abans de pensar-les, ja 

havien sortit per la boca, i solament em quedava posar-me 

vermell com un tomàquet.
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I ens va allargar la mà. Va encaixar un per un. I quan 

va acabar de triturar-nos els ossos, va gratar-se el cap. 

Li fallava alguna cosa. Va tornar a mirar-nos, va comp-

tar-nos. 

–On caRat és la moRena coRRetjosa? 

Suposo que ens van delatar les mirades cap a la banda.

–I tu què? –el senyor Roth es va encarar amb la Busi–. 

Avui toca feR el cagabandúRRies?

–És que tinc una mica de mal de cap i...

–Mal de cap? Aquesta expRessió no existeix en el meu 

diccionaRi. Apa, amunt i a tReuRe’s la nyonya de les oRe-

lles.

La Busi no va tenir més remei que afegir-se a l’equip, 

encara que portava les sabatilles de fer esport de l’any 

passat, i ja se li veien força atrotinades. 

Al cap d’un moment, corria i saltava. Esquivava els pals 

d’escombra que feien de contraris i s’arrossegava com la pri-

mera. Però de tocar la pilota res de res! Ni ella ni nosaltres.
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Portàvem una hora i mitja suant la cansalada, quan en 

Charly va haver de parlar:

–I no xutarem ni una vegada, avui?

El senyor Roth va bufar el xiulet com si li anés la vida. 

Tots ens vam quedar palplantats. 

El senyor Roth es va treure el xiulet de la boca i es va 

acostar a en Charly.

–Escolta –va dir apuntant-lo amb el dit–, gRa de pus, si no 

vols que et caRgoli com un mitjó, has d’apRendRe de Respec-

te, oRdRe i jeRaRquia. Dues Regles bàsiques: pRimeRa: aquí 

mano jo; segona: es fa cas de la pRimeRa Regla. D’acoRd?

Tots vam abaixar el cap sense dir res. De reüll vaig veure 

en Walter, que gairebé tremolava, i semblava que buscava 

un forat a terra per ficar-hi el cap, com un estruç.

–I aRa, peR acabaR, cinc voltes al camp!

–Com?! –se’m va escapar.

–I peR celebRaR les paRaules del company –el senyor 

Roth va somriure–, les faReu aplaudint. Eins, zwei, eins, 

zwei, un, dos –va marcar el pas–. Vinga!, aquests genolls 

més amunt! Eins, zwei...

Vaig córrer sense atrevir-me a creuar cap mirada amb 

els companys. Vaig acabar l’entrenament que em feia mal 

tot, i sobretot, l’orgull. 

El senyor Roth encara ens va reunir. 

–Com bé sabeu, aquest any juguem la lliga comaRcal. 

D’aquí a quinze dies tenim el pRimeR paRtit. ContRa els 

saRdinetes del Club Atlètic Neptú.

Això dels sardinetes és el malnom que rep la gent del barri 

del Mar. I no els agrada que els anomenem així en veu alta.

–És a diR –va seguir el senyor Roth–, que no hi ha temps 

peR RecReatius. Cal compRomís i sacRifici. No podeu fal-

taR a cap entRenament, ni que se us casi la paRenta. Qui 

no vulgui contRacte, aRa és el moment de maRxaR. Algun 

voluntaRi?

Tots vam mirar l’herba buscant no sé què. 

–Ho heu entès bé?

Se’ns va escapar un sí tímid.

–Una daRReRa vegada peRquè no us he sentit: ho heu 

entès bé?

–Sí! –vam cridar alhora. 

–Doncs aRa ja sabeu de quin peu calço. 

Abans que no s’acabés el ressò d’aquestes paraules, es 

va sentir un filet de veu: 

–Potser un 46?

En Moha es mirava els peus del senyor Roth amb cara 

angelical.

I primer un petit somriure, després una rialla aquí i allà, 

i no ens vam aguantar el riure i vam esclatar tots amb una 

bona riallada mentre miràvem de reüll l’entrenador. 

El senyor Roth es va girar i va marxar, dret com si s’ha-

gués empassat una escombra.

–I jo quin peu calço? –va preguntar en Víctor.

–Un 42 –va respondre en Moha.

–Ostres, l’has clavat.


