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Uns forasters han comprat unes granges aban-
donades i aixequen una tanca al voltant, tot 
envaint part del mas d’en Charly. A més a més, 
comencen a desaparèixer misteriosament co-
ses del mas. Així, els Tiki-Taka hauran d’en-
trenar-se durament per guanyar la lliga inter-
comarcal i pujar de categoria, i alhora hauran 
d’enfrontar-se a una trama molt perillosa.  

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 i Les mag-
dalenes també juguen, els dos primers títols 
d’«Els Tiki-Taka».
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Capítol 

1

–Suposo que sí... –i és que el pare d’en Walter és nou 

al poble, encara no coneix gaire els noms de molts llocs, i 

sort que porta gps al taxi–. A la vora del mas d’en Charly...?

–Això –va afirmar en Miquel.

–Doncs sí. I estic tot el dia amb aquests estrangers, 

un d’alt i prim i l’altre baix i rodanxó, amunt i avall, de les 

granges a l’Ajuntament, i a un bon restaurant que els ha 

recomanat en Fariné. I torna a la capital, on tenen l’hotel... 

Tot plegat, una bona carrera i el taxímetre que no parava. 

Jo patia per quan els digués el preu. I saps què?

–Què?

–Que s’han quedat igual. I el que duia la veu cantant, 

que era l’alt i prim i no el baix i rodanxó, ha comptat els 

bitllets i me’ls ha donat. I quan anava a tornar-li el canvi, 

va i afegeix tres bitllets de cinquanta i em diu que ja m’ho 

puc quedar! 

En Miquel va xiular.

–Ostres, sí que van forts!

–Per això, que convido a una ronda.

Els tres vells de la taula del fons van alçar la mà.

–Dos cafès i un tallat, oi? –va cantar en Miquel–. I vos-

altres, Xavi i Andrés, voldreu res?

–Doncs una orxata –vaig demanar.

–I jo una altra –s’hi va afegir l’Andrés.

–I jo un cafè –va apuntar-s’hi el pare de l’Andrés, que 

endreçava unes capses allí al costat.

En Miquel va abaixar el to.

La porta es va obrir de cop. 

–Vinga, tothom amunt, que avui pago jo!

Les paraules van sonar com una escopetada i els qua-

tre gats que sèiem a dins del Bar de la Plaça vam fer un 

bot. El gelat em va saltar de les mans. Va sortir disparat i 

va anar de poc que no s’estampa contra el sostre. Al meu 

costat, l’Andrés va agafar tan fort el seu gelat que se li va 

escórrer entre els dits.

–Renoi! Això no són maneres! –va saltar en Miquel, l’on-

cle de l’Andrés, des de darrere de la barra–. Un altre ensurt 

així i em mates la meitat de la clientela.

El pare d’en Walter, que era qui havia fet aquella entra-

da, va abaixar el to.

–Perdó –es va disculpar–. Però puc convidar?

–Fes el que vulguis –va somriure en Miquel–, però amb 

delicadesa. I a què es deu aquest atac de generositat?

–És que avui m’han trucat que si podia anar a l’aero-

port, per recollir dos estrangers, que he portat a aquelles 

granges abandonades que hi ha a l’altra banda de la riera...

–A les granges de Can Rabassola, a tocar del Mas Rei-

xac?
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–I vols dir que no hi ha alguna cosa fosca darrere de tot 

això? –va insinuar amb un to de conspirador.

–Per mi, com si acaben de sortir de l’infern..., si paguen 

així, rai! –va sentenciar el pare d’en Walter.

–Però si tornen a portar porcs a Can Rabassola i a con-

taminar la riera –va dir el pare de l’Andrés–, haurem fet 

un mal negoci.

–Bé, em sembla que aquells l’únic porc que han vist 

ha estat en un entrepà de pernil –va precisar el pare d’en 

Walter.

–Per què? No feien pinta de pagesos? –va preguntar 

en Miquel.

–Per la pinta, l’únic camp que han vist ha estat un de 

futbol. Vestien pantalons i americana negres impecables, 

ulleres de sol que no s’han tret en tot el dia, i tenien unes 

mans fines que mai no han agafat ni tan sols una raqueta 

de tennis. I entre cadenes i anells, carretejaven més or que 

Pizarro quan va marxar de la meva terra. 

–Així, són rics?

–Si són rics o no, ho saben ells, però tenen moltes ganes 

de semblar-ho.

En aquell moment va entrar la Busi. Venia a repartir 

encàrrecs del Súper. En Miquel li va allargar una ampolla 

de taronjada.

–Avui convida el pare d’en Walter –va dir.

La Busi juga amb l’Andrés i amb mi a l’equip del Tiki-Taka. 

És una magnífica defensa. I va venir a seure a la nostra taula.

–Què ha passat? –ens va preguntar.

–Sembla que uns milionaris han comprat aquelles gran-

ges abandonades al costat del Mas Reixac –li vaig resumir.

–I què en volen fer?

–No ho sabem, però de moment ens paguen la beguda 

–vaig somriure. 

–Doncs a la seva salut! –la Busi va alçar l’ampolla de 

taronjada–. Per cert, ja sabeu que tenim nena nova?

–Una germaneta? Felicitats! –va saltar l’Andrés.

–No, ruc, a casa no, a classe –va precisar la Busi.
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L’Andrés hauria volgut desaparèixer.

–I com ho saps? –vaig preguntar.

–Perquè m’ho ha dit l’àvia, que l’hi havia dit no sé qui. 

Que és adoptada, que els seus pares s’acaben de traslladar 

aquí, a Sant Romà, i que es diu Teresa no sé què.

–Ah! La Teresa Li –vaig dir, com si acabés de descobrir 

la sopa d’all.

–Què vols dir?, que la coneixes? –va preguntar la Busi.

–I tant. El seu pare i el meu són amics des de petits. Però 

el meu va optar per estudiar lletres, que diu ell, i l’Enric, el 

pare de la Teresa, va estudiar dret. Després es va apuntar 

a una organització d’aquestes que van a llocs en conflicte i 

va estar uns quants anys rondant pel món. Jo solament el 

coneixia perquè de tant en tant arribava una postal a casa, 

que si de l’Àsia, que si de l’Àfrica o de l’Amèrica del Sud. 

I quan va tornar va ingressar als Mossos d’Esquadra. Amb 

el pare queden de tant en tant per dinar, però jo no l’havia 

vist mai. I fa una setmana, de cop, es planta a casa, amb la 

Judit, la seva dona, i la Teresa Li. Havien trobat una casa a 

Sant Romà, van dir, i venien a viure-hi.

–I la nena, com és? –va preguntar la Busi.

–No ho sé, fa pinta de xinesa. Però no en sé res més. 

Solament vam dinar junts, i ja saps l’enrenou que fa el meu 

pare, que no deixa parlar a ningú.

–I la nena aquesta menja amb bastonets? –l’Andrés, 

quan hi ha la Busi, no ho pot evitar. Se li escapen les baja-

nades.

–Sí –vaig sospirar–, i menja carn de gos, i li han embenat 

els peus perquè no li creixin. 

–Ostres –l’Andrés semblava sorprès de veritat.

–Que t’ho has cregut? La Teresa Li em va semblar nor-

mal, més aviat callada... I es veu que també juga a futbol, 

O si més no és el que va dir el seu pare, quan va sortir el 

tema dels Tiki-Taka.

–Amb els peus embenats? –l’Andrés semblava decidit 

a dir-la cada cop més grossa. 

La Busi es va ennuegar i jo no sabia si plorar o riure. Al 

final va aconseguir aixecar-se.

–Bé, vaig tirant que encara em queden encàrrecs per 

repartir –va acomiadar-se, i va entrar al Súper dels pares 

de l’Andrés.

La Busi es treu uns quants euros repartint encàrrecs, 

i li va la mar de bé. 

I l’Andrés i jo ens vam escapolir com un parell de covards, 

abans que la mare o el pare de l’Andrés ens enganxessin 

per carregar garrafes d’aigua amunt i avall.


