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Vam sortir corrents a buscar la resta de la colla. 
Cadascun dels onze jugadors del nostre equip era 
un paio especial, com un personatge de cromo. Que 
consti (m’encanta aquesta expressió) que això em 
dóna una idea: us els descriuré tots, un a un.

Primer vam passar per casa de l’Oliva, que era 
força gras i li agradava jugar de porter. L’Oliva sem-
pre apareixia menjant alguna cosa. Aquell dia era 
un entrepà amb ou ferrat, formatge, pernil, enciam, 
cansalada i tomàquet. De tant en tant, la salsa li re-
galimava per la mà, però de seguida se la llepava. 
L’Oliva no deixava perdre mai ni un gram de menjar. 

LˇOliva
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Després vam anar a 
casa del Bala, que tenia 
aquest sobrenom perquè 
corria molt de pressa, 
com una bala.

Després vam trucar 
a l’Espagueti, que era el 
més alt de l’equip. L’Es-
pagueti era un paio que 
anava dret com un pal, i 
això el feia semblar en-
cara més alt.

El Bala

LˇEspagueti
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Amb ell vam anar, 
d’un salt, fins a comis-
saria, per anar a buscar 
el Lucky Luke, que no 
és que estigués presoner, 
sinó que era el fill del 
cap de la policia. Quan 
jugava, feia cara de de-
linqüent. Era el justicier 
del nostre equip.

El Dandi era el que trigava més a sortir, perquè 
es passava hores arreglant-se. I el més impressionant 
era que mai, ni tan sols quan acabàvem d’acabar el 
partit, anava brut o despentinat.

El Lucky Luke

El Dandi



15

Després vam passar 
per casa de l’Arigató, 
que era fill de japonesos. 
Mai no he conegut una 
persona més educada. 
Tota la estona deia «ari-
gató», és a dir «gràcies», 
i per això li vam posar 
aquest sobrenom. 

També van venir el Cosme i el Damià, que eren 
bessons i igualets. Sempre aconseguien confon-
dre’ns.

LˇArigató

El Cosme i el Damià
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El Camorra era el 
més busca-raons de tots. 
Si algú li xiulava dos 
cops, ja s’enfadava i deia 
que li trencaria les dents 
a qui li tornés a xiular.

Per completar  l’equip, 
érem el Dico i jo, que 
em dic Zuza. El Dico 
era molt, però moooolt 
bo. I jo era dolent. Però 
mooooolt dolent. Tot i 
això, m’agradava molt 
jugar a futbol.

El Camorra

El Dico i el Zuza
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Bé, aleshores, jo, el Dico, el Cosme, el Damià, 
l’Oliva, el Bala, l’Arigató, el Dandi, el Lucky Luke, 
el Camorra i l’Espagueti (amb aquelles cames com 
un pal) vam arrencar a córrer cap al camp de futbol. 
Quan hi vam arribar, la Senira ja hi era. Que jo sa-
bés, era l’única nena a qui li agradava jugar a futbol, 
i de vegades fins i tot s’afegia a l’equip i jugava amb 
nosaltres. El Dico sempre deia que la Senira estava  
enamorada de mi, però jo no m’ho prenia seriosament.

Vam dividir el per-
sonal en dos equips, sis a 
cada bàndol. L’Oliva es 
va posar en una porteria 
i la Senira, que aquell 
dia també volia jugar, a 
l’altra. Els tocava a ells 
triar jugadors.

La Senira


