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Les pitjors inundacions de la història  de Gironeta.Hem de guanyar la copa Intercentres.  El camp de futbol és ple de fang.

Serà la fi dels Futbolíssims, també?

I jo continuo sense marcar gol.

I, per acabar-ho d’arreglar, tota l’estona  apareixen calaveres.  
L’alcalde i la policia volen desallotjar el poble.  Però això no pot ser! Serà la fi de tot!

Roberto Santiago
va guanyar als tretze 

anys una medalla  
amb l’equip de futbol  

de la seva escola. 
 Després ha escrit 
diverses novel·les

i ha dirigit unes  
quantes pel·lícules.
Però encara somia
en aquella medalla
i en els seus amics

d’aleshores.
Per això ha escrit 
Els Futbolíssims.

1
9

2
3

7
5

192375_libro_001-002_cub_ok   1-3 25/2/19   14:58



EL MISTERI 
DE LES 101 CALAVERES

Roberto Santiago

Traducció de Josep Sampere

192375_libro_001-003_inter   1 22/2/19   13:04



Primera edició: abril de 2019

Gerència editorial: Gabriel Brandariz
Coordinació editorial: Núria Font i Ferré
Coordinació gràfica: Lara Peces

Il·lustracions de Guillermo Esteban Bustos 
basades en el disseny gràfic original d’Enrique Lorenzo

Aquest llibre s’ha publicat per mitjà de Dos Passos Agencia Literaria.

Títol original: El misterio de las 101 calaveras
Publicat per Ediciones SM

© 2019, Roberto García Santiago, pel text
©  2019, Josep Sampere i Martí, per la traducció
©  2019, Editorial Cruïlla 

Roger de Llúria 44 - 08009 Barcelona 
editorial@cruilla.cat

ISBN: 978-84-661-4592-3
DL: B-5011-2019
Imprès a la UE / Printed in EU

Qualsevol forma de reproducció, distribució, 
comunicació pública o transformació d’aquesta obra 
només es pot fer amb l’autorització dels seus titulars, 
tret de les excepcions previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO 
(Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.conlicencia.com) 
si necessiteu fotocopiar o escanejar cap fragment d’aquesta obra.

192375_libro_001-003_inter   2 22/2/19   13:04



192375_libro_001-003_inter   3 22/2/19   13:04



192375_libro_004-304_inter   4 26/2/19   11:27



1

Tinc els peus ficats en un sac.

Avanço tan de pressa com puc.

Fent salts darrere de la pilota.

Provo d’acostar-m’hi abans que arribi un jugador de l’equip 
rival.

Faig un bot impressionant.

Haig de xutar la pilota..., però amb el sac és molt difícil!

Rellisco, caic de cul a terra.

Quedo tot brut de fang.

Ecsssss!

Veig com un noi de sisè B llança la pilota cap a la nostra 
porteria.
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Tots arrenquen a córrer al seu darrere amb els sacs.

És una bogeria.

És un partit de futbol, però tots els jugadors portem els peus 
ficats en sacs.

És... és...

Futbol sac!

Un joc que s’ha inventat l’Esteve, el director de l’escola.

Diu que és molt divertit i fomenta el treball en equip perquè 
ningú no pot fer driblatges.

El problema és que tampoc no pots córrer.

Ni centrar.

Ni gairebé res.

Només fer bots.

És horrible.

A més, com que els últims dies ha plogut tant, hi ha fang per-
tot arreu.

Es veu que han estat les pluges més fortes que es recorden. 
Fins i tot hi ha hagut esllavissades i algunes inundacions.

Avui per fi ha sortit el sol i hem anat d’excursió als afores del 
poble.

Tots els alumnes de sisè.

I així que hem acabat de dinar, han organitzat aquest caram 
de partit de...

Futbol sac!

No cal dir que ha estat idea de l’Esteve.
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–L’equip que guanyi s’endurà un premi especial! –ha anun-
ciat.

–Però quin premi? –ha preguntat el Toni, el màxim golejador 
del nostre equip.

–Ja ho veurem –ha dit el director–. Vosaltres esforceu-vos-hi 
molt... i que la sort us acompanyi!

I vet aquí on som, a hores d’ara.

En un descampat del Montseny, al costat d’una baixadeta.

Jugant el partidet contra sisè B.

De moment estem empatats a zero.

Entre els sacs i el fang és molt complicat de marcar un gol.

Complicadíssim.

Crec que el primer que marqui guanyarà el partit.

–Et quedaràs tot el dia assegut a terra com un estaquirot? 
–em pregunta la Marilyn, la capitana de l’equip, que passa pel 
meu costat fent saltirons.

–No, no, perdona –contesto–, ja vinc.

Em poso dret.

M’espolso una mica el fang.

I tornem-hi.

Una jugadora de sisè B xuta enèrgicament...

El Camunyes, el nostre porter, rebutja la pilota amb els punys 
per un pèl.

–Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Han estat a punt de marcar.

7
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Els porters també porten els peus dintre d’un sac.

La pilota rebota i va a parar davant del Tomeu, el nostre de-
fensa central.

Li clava un cop amb totes les seves forces i...

La pilota va a petar contra l’esquena del Pessi, el lateral dret 
del nostre equip!

–Aiiiiiiiiiiiii, em sembla que m’he trencat alguna cosa! –es 
plany.

–Au, va, no exageris –li diu el Toni, que apareix al seu costat.

I llavors, d’esma, llança la pilota cap a la Xantal amb X.
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Ella la controla amb les cames, com si res, i aixeca la vista.

–Paket! –exclama en veure’m.

El Paket soc jo.

En realitat em dic Francesc, o Cesc, però gairebé tothom 
m’anomena Paket... des que vaig fallar cinc penals seguits a la 
Lliga Intercentres.

Per si no fos prou, ja fa 300 dies que no marco cap gol.

Des del Nadal passat.

I ja som a l’octubre.

300 dies sense marcar és una barbaritat, per a un davanter!

–Paket, corre! –crida la Xantal, tot assenyalant la porteria 
contrària perquè em desmarqui.

Està a punt de passar-me la pilota.

Em poso a fer salts cap a la direcció que m’indica.
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–Ja vinc, ja vinc, ja vinc... –responc, a batzegades.

La Xantal xuta la pilota, que surt volant.

No sé com s’ho ha manegat, ja que també té els peus dintre 
d’un sac. Però la Xantal amb X és tan bona que se’n surt 
sense peus i tot.

És la millor de l’equip.

I té uns ulls enormes.

I és guapíssima.

I...

–Corre més, encantat! –em crida el Toni.

–Ja ho intento! –responc, fent bots.

La pilota està a punt de caure.

No arribaré a temps per rematar.

Un defensa de sisè B també corre cap a la pilota, molt a prop 
meu.

Haig d’intentar-ho.

Pot ser la nostra última oportunitat.

Veig de reüll l’Esteve rient a la banda, gaudint del partit, picant 
de mans.

–Vingaaaaa, canalla, que ho feu molt bé! Ha, ha, ha, ha, ha, 
ha, ha!

No sé pas de què riu, francament.

Noto el terra enfangat, cada cop que faig un salt.

Xop! Xop! Xop!

Avançar així és molt complicat!
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Faig un bot.

I un altre.

I un més.

Aleshores...

PATAPAM!

El defensa de sisè B em clava una empenta terrible que em fa 
sortir volant.

Caic per la baixada!

I començo a donar voltes dintre del sac!

Rodolant pel fang!

No veig res.

Topo contra les pedres i els arbustos, enmig d’encara més 
fang...

Em poso les mans al cap per protegir-me mentre continuo 
rodolant.

Sembla que no s’acabarà mai, allò.

Fins que al final...

M’estampo en un toll d’aigua i fang!

I em quedo allà al mig.

Estès.

Amarat de cap a peus.

Em fa mal tot.

–Et trobés bé, Paket?

De terra estant veig més amunt els meus companys, que 
m’observen amb cara d’amoïnats.
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–Digues, que et trobes bé? –insisteix la Xantal.

Vaig a respondre.

Però no puc.

Perquè en aquell moment descobreixo una cosa al meu davant.

Un objecte que sobresurt del toll.

Davant mateix de la meva cara.

Té forma rodona i és de color blanc.

Sembla una pedra grossa.

O una pilota de futbol.

Però no.

Es tracta d’una altra cosa.

La palpo amb les mans.

Em netejo una mica els ulls.

I al final ho veig ben clar.

El que tinc al davant és...

UNA CALAVERA.
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2
Vaig agafar la calavera amb molt de compte.

No sabia què fer-ne.

Vaig observar-la amb temor.

Tot i que estava coberta de fang, s’hi distingien perfectament 
els ulls, la boca i el nas.

Al cap d’uns moments, vaig fer l’única cosa de què era capaç.

Vaig clavar un crit esgarrifós que va recórrer tot el Montseny:

–Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

En un tres i no res, van aparèixer l’Aina i el Vuit, els dos su-
plents del meu equip.

Van ser els primers a arribar.

–No la deixis anar, Paket –va dir l’Aina, mirant-me fixament–, 
que sembla una calavera de debò.

–Ja ho sé! –vaig protestar.

13
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–Deu ser d’un mort? –va preguntar el Vuit, esporuguit.

–És clar que és d’un mort –va respondre l’Aina–. Ara hauran 
de fer proves per esbrinar si és una calavera humana o d’un 
animal. I també quants anys fa que és aquí. I moltes més co-
ses. Potser fa un munt de temps, que és enterrada, i ha sortit 
a la superfície a causa de les esllavissades i les pluges.

L’Aina és la portera suplent. I sempre ho sap tot. És una mica 
setciències, francament.

–Què faig, doncs? –vaig dir.

–Agafa-la ben fort perquè no es trenqui –va insistir l’Aina–. Pot 
ser una prova decisiva d’un assassinat, per exemple.

–Un assassinat!? –vaig exclamar.

Allò empitjorava per moments.

Vaig posar-me a tremolar de fred.

I de por.

Estava amarat.

Amb fang pertot arreu.

I tenia a la mà aquella calavera, que no gosava deixar anar ni 
tampoc mirar-la.

–Què has fet, Paket? –va preguntar l’Esteve, el director, que 
acabava d’arribar–. Ets especialista a ficar-te en embolics!

–No he fet res, jo –em vaig defensar.

Darrere d’ell van anar apareixent els altres.

Els alumnes de sisè.

I els professors que ens havien acompanyat a l’excursió.

Tots em contemplaven com si fos d’allò més rarot.

14
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–Sembla un espectre del més enllà –va dir el Tomeu, assenya-
lant-me.

–O un zombi –va matisar el Camunyes.

–És el mateix –va replicar el Toni.

–No és igual, els zombis són morts vivents –va rebatre el 
Camunyes–, i els espectres són esperits o fantasmes.

No sé pas com, però el cas és que van posar-se a discutir so-
bre zombis, fantasmes i aquestes coses.

I van oblidar-se de mi!

–Jo no miro mai pel·lícules de zombis ni de por –va assegurar 
el Pessi–. En acabat no dormo, a les nits.

–Doncs a mi m’encanten –va confessar la Marilyn.

Algú va obrir-se pas entre el fang, se’m va acostar i em va dir:

–Vinga, que t’ajudo, quina patacada que t’has clavat.

Era la Xantal amb X.

Va allargar les mans i va agafar la calavera molt a poc a poc.

–Moltes gràcies –vaig dir.

Em va somriure.

No sé si ho he dit, però la Xantal té els ulls més grossos del món, 
un somriure increïble i és la que juga millor a futbol de tota l’escola...

Tot això és veritat.

Malgrat el que puguin dir alguns, però, vull deixar ben clara 
una cosa molt important: 

La Xantal no m’agrada.

No m’ha agradat mai.
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I mai no m’agradarà.

Ni ella ni cap altra noia del món.

–Ja estan fent manetes, aquests dos! –va cridar de sobte el 
Camunyes, assenyalant-nos.

EH!?

–No fem pas manetes –vaig protestar, apartant les mans–, 
només agafàvem aquest caram de calavera.

–Ja, ja, segur –va dir ell.

–No te n’avergonyeixis, que no passa res per fer manetes –va 
intervenir l’Esteve–, encara que sigui fent servir una calavera 
com a excusa! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

I vinga riure.

Els altres el van imitar i també van començar a assenyalar-nos 
tot rient.

–Manetes!

–Manetes!!!

–Manetes!!

Buffffffffff 

M’hauria agradat desaparèixer, enmig d’aquella cridòria.

És el que hauria fet, si fos un d’aquells espectres de què par-
lava el Tomeu.

Però vaig haver d’aguantar-me.

Tot ple de fang.

Sentint com es reien de nosaltres.

Fins que va intervenir l’Aina:

16
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–El més important, ara, és portar la calavera a la policia per-
què l’analitzin. És una troballa única, no podem perdre temps.

–Que seriosa que et poses, setciències –va murmurar el Toni.

Ella no en va fer cas i va dirigir-se cap a la calavera.

–S’ha d’embolicar perquè no s’estellin els ossos –va dir, envol-
tant-la amb un mocador–. Cada detall pot ser molt important.

En acabat va obrir la motxilla i, amb l’ajut de la Xantal, van fi-
car-la dins.

–De qui deu ser? –va preguntar el Camunyes–. Potser és el 
primer assassinat de la història de Gironeta.

El meu poble es diu Gironeta, i que jo sàpiga, mai no hi ha 
hagut crims ni res de semblant.

És un poble molt tranquil on quasi mai no passa res.

Si exceptuem incendis, robatoris i grans tempestes...

Però això no ve a tomb, ara.

De mica en mica, tots van començar a pujar pendent amunt 
darrere de l’Aina.

Ella duia la motxilla ben arrapada a l’esquena, amb la calavera dins.

I van tornar a deixar-me sol enmig del fang.

Ningú no semblava recordar que m’havia clavat una patacada 
terrible.

–Necessites ajuda?

La Xantal amb X encara hi era.

Era l’única que no havia marxat.

–No, no, estic perfecte –vaig respondre mentre em netejava, 
tot dissimulant el mal que em feien els genolls i l’esquena.
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No obstant això, ella se’m va acostar.

–T’ha molestat allò que han dit de les manetes? –em va pre-
guntar, somrient.

Vaig començar a posar-me una mica nerviós.

Mai no sabia com reaccionar, quan estava sol amb la Xantal.

–Nooooooooooooo –vaig contestar–. A part que tu i jo no fèiem 
pas manetes.

–Ah, no? –va dir, sorpresa.

Ara sí que em vaig quedar de pedra.

Així doncs...

Havíem fet manetes o no?

I encara més:

Què és exactament això de fer manetes?

Vaig notar una escalfor per tot el cos.

Em sembla que m’estava enrojolant.

La Xantal va fer un altre pas cap a mi

Per un moment vaig pensar que m’agafaria la mà.

Si ho feia, em moriria de vergonya.

–Que no veniu? –va preguntar la Marilyn–. Tornem al poble 
per portar la calavera! S’ha acabat l’excursió!

La capitana ens va mirar amb les mans als malucs, des de 
dalt d’un roca a uns quants metres més enllà.

–És clar que venim! –vaig dir de seguida.

I vaig arrencar a córrer sense mirar enrere.
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