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Fantrèpid: el fanculer més 
intrèpid i aventurer. Viu sol 
al Gol Nord. Es coneix el 
Camp Nou com el palmell 
de la mà i és capaç de 
travessar-lo amb els 
aspersors en marxa sense 
mullar-se. Cultiva menta 
i alfàbrega per perfumar 
els batuts de gespa en les 
ocasions més especials.

Fanmanetes: germà de la Fantina 
i el més traçut de tots. Té una habilitat 
especial per aprofitar les andròmines 
que es troben al Camp. Un dels  
seus invents més cèlebres és 
la faneina multiusos.

Fantina: la millor amiga d’en 
Fantrèpid. Astuta, alegre i assenyada. 
Viu al Gol Sud amb la seva família. 
És la germana gran d’en Fanmanetes. 
Sovint. ajuda els seus pares a buscar 
fandròmines perdudes per les grades 
a cavall d’en Pataplaf, el seu amic talp.



Talp Pataplaf: tot i tenir una 
orientació desastrosa, és un 
crac fent galeries per sota el 
Camp. És el que els fanculers 
anomenen un “foradejoc”, 
és a dir, algú vingut de fora. 
No suporta el xivarri.

Fansavi: el fanculer més vell i savi de 
tots. Fa molts anys, un desafortunat cop 
de pilota li va fer perdre l’interès per 
l’esport. Ara viu en una cabana sobre el 
marcador del Camp Nou. Menja molt poc 
i és amic de les orenetes. 

En Fankú i la Fanbala: pares 
de la Fantina i en Fanmanetes. 
Es dediquen a arreplegar 
fandròmines que troben pel camp 
per reutilitzar-les o reciclar-les. 
El seu camp base és el Fantraster.
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Fastigat: gat d’allò més 
fastigós. És l’altre ajudant de 
la Ratata Menjanata. És brut i 
sarnós, però també molt viu. Es 
passa el dia gratant-se i perd 
pèl allà on va. Li falta un tros 
d’orella perquè un dia en Baves 
l’hi va mossegar pensant-se 
que era un tros de mortadel·la.

Ratata Menjanata: 
rata extraordinàriament 
gegantina i bruta. Viu en 
un contenidor a prop del 
Camp Nou. S’alimenta de 
restes de patates fregides i, 
sobretot, de nata d’esprai. 
Troba que els fanculers 
són fastigosament nets i 
sans. Tampoc no suporta 
els aplaudiments del 
Camp Nou.

Baves: un dels dos ajudants 
de la Ratata. Molt babau i molt 
bavós. És una bèstia tan i tan 
lletja que ningú no sap ni quin 
animal és. Quan parla gairebé 
no se l’entén.
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Faniolis: fanculer hipersensible 
que s’encarrega de la 
clap-clapateca, el lloc on 
s’emmagatzemen tots els 
aplaudiments enllaunats. 
Quan sent xiulets al Camp Nou, 
li vénen ganes de plorar.

Les tres fantietes 
(Fanprimera, Fansegona 
i Fantercera): són les 
fanculers més xafarderes 
del Camp Nou. Tenen 
les orelles molt fines, tot 
i que no sempre entenen 
bé les coses. Estan tan 
unides, que fins i tot diuen 
les frases entre totes 
tres: començant per la 
Fanprimera, continuant per 
la Fansegona i acabant 
per la Fantercera.

Bumbum: escarabat que 
vesteix d’etiqueta i toca 
la mandolina. Un vividor. 
Sovint ajuda els fanculers.
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Tot va començar un dia d’estiu radiant, molt 
lluny de la ciutat, mentre un petit talp feia la 
migdiada sota una mata espessa de farigola. 
L’animaló dormia tan profundament, 
que no va bellugar ni una pestanya quan 
una àguila va caçar-lo amb les seves urpes 
i se’l va endur cel amunt. Sense que el talp 
se n’adonés, l’au va sobrevolar muntanyes 
i camps en direcció al seu niu, on l’esperaven 
mitja dotzena de pollets afamats.
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A poc a poc, però, el cel es va anar 
ennegrint, i en un bategar d’ales l’àguila es 
va trobar volant enmig d’una pluja torrencial 
que no li deixava veure més enllà del bec. 
De cop, un llampec roent li va passar arran 
de cua i de l’espant va obrir les urpes. El 
petit talp va caure al buit, fent uns capgirells 

que ni el més traçut 
dels trapezistes 

seria capaç de 
repetir. Però 
no us penseu 
pas que això el 

desvetllés, no! 
Tenia un son tan 

i tan profund que ni els llamps, ni la pluja 
torrencial, ni la trompada que va rebre en 
caure a terra van aconseguir despertar-lo.
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