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Capítol

1

Al Gorka li va semblar veure una figura que
entrava al vestidor dels Cacauets, però no va
reconèixer qui era.
—Gorka?! —va exclamar el Miquel—.
Estàs a la lluna de València o entrenant?
—Ho sento —es va disculpar ell, mentre
s’adonava que tots els companys el miraven.
El Gorka es va concentrar a escoltar
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l’entrenador i es va obligar a no tornar a mirar
cap al vestidor. Segur que s’havia confós. El més
probable és que només fossin imaginacions
seves.
—Avui practicarem una jugada assajada
—va dir el Miquel—. Perquè surti bé, haureu
de ser com actors professionals i dissimular
molt bé. Jo en dic «el truc dels cordons
descordats».
Tots els Cacauets van parar atenció.
El truc era senzill i el farien servir per a les
faltes. Un jugador s’havia d’agenollar a terra i fer
veure que es cordava les botes perquè ningú no
el defensés. L’altre, l’encarregat de picar la falta,
havia de fingir que xutava a porteria i a
l’últim moment passar la pilota al dels cordons.
Segur que els rivals no s’ho esperarien.
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Els Cacauets van assajar la jugada una bona
estona. Aixecar-se de terra i xutar ràpid no era
fàcil, però l’Aroa se’n sortia prou bé gràcies a la
seva agilitat. Entre tots van decidir que seria ella
qui

remataria la jugada durant el partit

de dissabte.
Abans d’acabar l’entrenament, van estirar
una mica els músculs i el Miquel els va donar les
últimes instruccions.
—El truc dels cordons ha de ser un secret
cacauet —va dir—. No ho expliqueu a ningú
o els nostres propers rivals, els Marcians, se’n
podrien assabentar.
Tots van donar la seva paraula de Cacauet
que guardarien el secret i van anar-se’n cap als
vestidors.
El Gorka es va dutxar amb els companys
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i, en acabat, es va eixugar amb la tovallola. Quan
estava a punt de vestir-se, va veure que l’Oreo es
posava les mans al cap.
—Oh,

no, el pare s’ha oblidat de posar-me

uns calçotets nets a la motxilla!
No estava bé riure’s d’un company, però la
situació era graciosa i hi va haver unes quantes

brometes.
13
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—O vas sense calçotets, o et tornes a posar
els que has suat durant l’entrenament…
—Ecs! —El Quico Canyes es va tapar el nas,
i aquesta vegada fins i tot l’Oreo va riure.
El Gorka tenia un somriure a la cara, però se li
va esvair quan va obrir la seva motxilla. La roba
interior també havia desaparegut.
—No pot ser! Els meus tampoc no hi són!
Aquest cop es van acabar les bromes.
La coincidència era molt sospitosa i tots es
van afanyar a comprovar les motxilles. Ningú
hi tenia calçotets. Ni l’Oreo, ni el Gorka,
ni el Quico Canyes, ni el Gus, ni el Mauro
Luque, ni el Mikado.
—I si els nostres pares s’han estat trucant per
fer-nos una broma? —va dir el Quico Canyes,
enfadat.
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Va ser llavors quan el Gorka va recordar
que havia vist algú entrant al vestidor.
—No han sigut els nostres pares —va
assegurar—. Ens han robat!
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