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És Carnaval i els Tiki-Taka participaran en el tor-
neig de futbol set. Així que entre partits, rues, 
discursos i balls, el cap de setmana serà una 
cursa d’obstacles molt difícil de superar. Per 
acabar d’embolicar la troca, una colla de lladre-
gots arriba al poble i, aprofitant l’avinentesa de 
les festes, fan desaparèixer una valuosa joia.

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 lli-
bres!, 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 l’àlbum il·lustrat La por del 
passadís.

Junts han publicat La pilota robada, Les mag-
dalenes també juguen i No ho expliquis a 
ningú, els tres primers títols d’«Els Tiki-Taka».
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Capítol

1

–Semblen un equip de plastilina! –vaig sentir que cri-

dava algú.

Era en Fariné, des de l’altra banda de la tanca del Camp 

Municipal.

–Ens haurem de retirar del Torneig de Carnaval –va 

afegir en Portillo, al seu costat–, per no abusar-ne.

També els acompanyava en Soren. Tots tres jugaven 

a l’equip del Casino i, com sempre, aprofitaven qualsevol 

ocasió per riure’s de nosaltres. Quan en Charly va fer el gest 

d’anar a trobar-los, van fugir amb la bicicleta.

–Canalla, en tinc els nassos faRcits, n’hi ha peR llogaR-hi 

tamboRets –va exclamar el senyor Roth–. I és que avui 

sembleu el cul d’en Quimet!

–Els nassos plens –va traduir en Walter–, llogar-hi cadi-

res, el cul d’en Jaumet.

El senyor Roth, el nostre entrenador, és alemany i té 

una increïble capacitat per incorporar noves expressions, 

i després les deixa anar fetes un garbuix. En Walter, que li 

fa d’assistent, torna a endreçar-les.

Sigui com sigui, el senyor Roth tenia tota la raó. No n’en-

certàvem ni una. A la porteria, en Víctor no blocava ni una 

pilota. La Leo havia sortit a jugar amb les sabates de carrer i 

havia hagut de tornar al vestidor a posar-se les botes de fut-

bol. A la defensa, en Charly repartia tanta llenya que l’Andrés 

anava coix, la Leo tenia el genoll blau i en Moha es rebolcava 

per terra. La Teresa Li, que és la reina de la discreció, par-

lava sola i es retreia una vegada i una altra que havia fallat 

la rematada d’una pilota que li havia enviat en Moha, i això 

que per encertar la pilota havia de saltar i fer unes tisores a 

l’aire, d’esquena a la porteria. I jo, per no passar bé la pilota 

a la Busi, havia rebut un moc que m’havia deixat escorregut.
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L’Andrés va venir a ensenyar-me els dits:

–Mira –va dir–, ja no em queden ungles, me les he men-

jades totes!

I feia angúnia de veure. Però és que a l’Andrés la processó 

li va per dins, que vol dir que per fora no es nota res, però se li 

fiquen els nervis a la panxa i li surten torturant-se els dits.

Igual que ell, tots teníem els nervis de punta. Tots arros-

segàvem un neguit que se’ns menjava. I l’entrenament havia 

estat un joc de despropòsits, un desgavell, un desastre.

La raó de tot plegat? Que teníem l’agenda massa ple-

na. Ens queia al damunt un cap de setmana que tombava 

d’esquena. Costaria sortir-ne vius.

L’equip participava al Torneig de Carnaval. Un any enre-

re, ni ens ho hauríem imaginat, que hi podríem jugar. El nos-

tre equip, el Tiki-Taka, no existia. Però d’aleshores ençà el 

Tiki-Taka s’havia convertit en un equip de primera.  Havíem 

quedat segons a la Lliga Intercomarcal! I quan l’Ajuntament 

va convocar el Torneig de Carnaval, ens va convidar a par-

ticipar-hi. Vam dir que sí, és clar. Era un honor. En aquell 

moment, quan ens hi vam apuntar, ens va semblar un trà-

mit. Es tractava de disputar tres partits, un divendres, un 

dissabte i un diumenge.

Però havien passat els dies i ja teníem el cap de setma-

na de Carnaval a tocar, i ens adonàvem que volíem jugar 

bé. Som un equip exigent. No sabem quedar-nos a mitges. 

I tothom esperava que féssim el millor paper. O ens con-

vertiríem en la riota del poble.

El Torneig consistia en un petit campionat local. Ja 

coneixíem la resta d’equips. Ens els havíem trobat a la Lli-

ga Comarcal. Es tractava del Club Atlètic Neptú del barri 

de Mar, més coneguts com els Sardinetes. També, l’Asso-

ciació Esportiva del Clot, els Terrossos. I, és clar, també hi 

participaven els nanos del Casino, en Soren, en Portillo, en 

Fariné i la resta de la seva colla.

El cap de setmana ens deixaria les cames com un flam. 

I és que el Carnaval coincidia amb el Torneig. Divendres, 

després del primer partit, arribava sa majestat el rei Car-

nestoltes. Calia preparar la comparsa per sortir a desfilar 

amb ell, acompanyar-lo a la plaça i assistir al discurs de 

benvinguda, que aquest any el feia l’oncle de l’Andrés, en 

Miquel. No ens el podíem perdre. En Miquel ens havia fet 

costat des del primer dia. Havia estat el primer animador, 

havia estat qui ens havia empès per crear l’equip.

I els Tiki-Taka volíem sortir ben disfressats, volíem gua-

nyar el premi de la comparsa més divertida.

I l’endemà, dissabte al vespre, teníem la Nit de les 

Senyoretes! La rua que travessa el poble és impressionant. 

Tots els nois, i un munt d’homes, desfilen per Sant Romà 

disfressats de senyoretes. I era la primera vegada que els 

nois del Tiki-Taka ens atrevíem a participar-hi. Que no és 

qualsevol cosa, perquè cal aconseguir roba conjuntada, i un 

munt de complements, i maquillar-se, i aprendre a caminar 

amb talons. I sort que en Víctor em pot passar un vestit 

antic, perquè a casa no n’hi ha cap.
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I per si no n’hi havia prou, diumenge desfilem un altre 

cop totes les comparses pel centre del poble per acomiadar 

sa majestat el rei Carnestoltes. Una festa que no ens podem 

perdre per res del món!

Així que entre partits, rues, discursos i balls, el cap de 

setmana semblava una cursa d’obstacles, una aventura, una 

gesta, i es presentava molt difícil arribar sencers a dilluns.

Però ja podíem tenir el cap ple, i haver-nos menjat totes 

les ungles, que el senyor Roth no ens perdonava ni un segon 

d’entrenament.

–Com diu el pRoveRbi afRicà, el sol suRt abans per als 

que estan dRets –va sentenciar el senyor Roth.

I nosaltres, que trèiem el fetge per la boca, que l’únic 

que volíem era seure un moment, encara vam haver de fer 

tres voltes més al camp.


