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I jo,
quan jugaré?
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EL NOU

És increïble!

El partit ha començat i jo, el davanter 

més perillós del meu equip, el Bargueda, 

l’he de veure assegut a la banqueta. 

I hi ha una cosa encara pitjor: el Kevin 

està jugant en la meva posició.

N’estic tip. Per això li demano al Dídac, 

l’entrenador:

—Quan entraré al camp, jo?

—Ja m’ho has preguntat quinze vegades, 

Frank —esbufega—. Saps de sobres 

que he organitzat aquest partit amistós 



precisament per veure com juga el Kevin, 
el nou.

—És clar —murmuro de mala gana. 

I tant que ho sé de sobres. 
Però no m’agrada gens ni mica. 

La culpa és del Max. Ell ha portat el Kevin. 
Mentre jo feia vacances amb els pares, 
el Kevin es va mudar al costat del Max. 
I el Max no va tenir res millor a fer 
que fer se amic seuque fer-se amic seu.



Pfff! Ell i jo som inseparables des de 

la llar d’infants.

I també som un gran equip jugant a futbol. 

El Max és el nostre constructor de joc. 

S’encarrega de passar la pilota 

als davanters, sobretot a mi. Entre tots 

dos hem marcat una pila de gols.

Però ara no para de fer-li unes passades 

fabuloses al Kevin, que només ha 

de posar el peu perquè la bola entride posar el peu perquè la bola entri 

a la porteria.



—Aquest gol l’hauria fet fins la meva àvia 

—remugo al Tim, que seu al meu costat 

a la banqueta.
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Sembla que al Tim no li sap tant de greu 
ser suplent com a mi.

—Doncs la teva àvia deu ser un crac 
com el Kevin —diu rient.

Per fi, a la segona part puc jugar. 
Substitueixo l’Alí. 

El Kevin no surt, o sigui, que ell jugarà 
tot el partit i jo només la meitat. 
És injust! 

Però no tinc temps de queixar-me, 
perquè l’àrbitre xiula per indicar 
que el joc continuï.

El Max té la pilota. Jo corro perquè 
em passi la bola, però llavors…

El Max la llança al Kevin. Que no m’ha vist 
o què?

A la jugada següent passa el mateixA la jugada següent, passa el mateix.
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Jo salto i gesticulo com un boig, 

però qui rep la pilota? 

El Kevin!

AAARG!

—Que et passa res als ulls? —li pregunto—Que et passa res als ulls? —li pregunto 

al Max.

—No, per què? —em pregunta tot sorprès.

D’acord, si no em vol fer cas, hauré 

de passar d’ell. 



Amb totes les ganes del món, m’hi llanço. 

Em faig meva la pilota i m’escapoleixo. meva

Dos defenses venen cap a mi, 

però fan tard. Els he esquivat.

BUMM!

Llanço un cacau genial! 

Però… Nooo! La pilota s’estavella al pal, 

rebota i cau als peus del Kevin, que només 

l’ha d’empènyer per marcar.

No hi ha dret! Ha fet el meu gol! I a sobre, 

deixa que el felicitin com si fos un heroi. 

Em fa molta ràbia, de debò. 


