
 

 

El  partit de les deixalles 

 

Tot el veïnat era al carrer excitat, molt excitat.  

Era el moment més esperat del dia,  

l’hora de la recollida selectiva de les escombraries...! 

I també era l'hora que arribava al barri ni més ni menys que en Joan Brossa, el millor 
locutor del país. 

 Bona nit, amics i amigues, amb tots vostès... 

El partit de les deixalles 

El públic omplia a vessar el carrer i cridava per animar el seu equip. Pertot arreu se 
sentia: ”Visca el plàstic!” ”Amunt el vidre!!”  I els més animats hi afegien: ”Visca la 
llauna, que donarà molta pana”.  

L’afició estava fora de si. Confiaven plenament en el seus equips: Plàstic SA, el Reial 
Llauna i l’Atlètic Vidre. 

Els equips van intercanviar banderoles!!!  

Van saludar i va començar la competició. 

El locutor cridava: “Tenim pocs minuts per ajudar a millorar el medi ambient. A veure 
com estem aquesta nit, que es vegi que us heu reciclat força!!!” 

Els jugadors es concentraven, es movien pel terreny de joc per buscar la millor 
estratègia i anaven donant forma a les seves jugades.  

El locutor repetia: “Companys, ens hi juguem molt aquesta nit!!!” Suava mirant les 
maniobres,  i els continuava animant: 

“Molt bé, vinga, que podeu aconseguir-ho!” 

Sembla que de moment és el plàstic danès el que guanya. Doncs no, ara és el vidre 
venecià el que puja amb força, glups!. Un moment, la llauna portuguesa passa al 
davant... Mare meva, quina nit!!!!  

El resultats ja es veuen! Quin nivell!!! Us estimo..., sou els millors!!! Us 
estimoooooooo!!!!!  Tinc la gola seca! Senyores i senyors, ens anem acostant al final... 

La llauna ha fet un gegant reciclat extraordinari. Té molts punts per ser la guanyadora. 

Sembla que el plàstic passa al davant amb un submarinista de deixalles reduïdes que no 
té preu!!! 



El vidre guanya punts amb el seu aràcnid de vidre reutilizat. Quina finesa!!!!... 

Senyores, senyors, això està molt disputat... Un moment, s’acaba de produir un gir 
inesperat. Ha passat una cosa molt estranya al terreny de joc....  

Costa de creure, però ha aparegut un nou jugador...  

que està jugant  com no ho havia fet mai. 

Els equips, en lloc de fer-lo fora, l’acullen amb tendresa!!!  

Quina emoció, companys, quina emoció! No s’havia vist mai cap final així!!! 

La gent està revolucionada. 

Senyores i senyors, no havia passat mai res igual. Els he de comunicar que és per a mi 
una sorpresa i un plaer constatar que el guanyador absolut no ha estat cap dels equips 
presents, sinó un equip amb què hi guanyem tots: únic i fabulós: el món!  

(Aplaudiments, visques...) 
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