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L’ARIET és com anomenem el 
davanter centre, aquell que 
acostuma a marcar sempre 
els gols. 

BURXAR és xutar amb la 
punta del peu perquè la 
pilota surti ben dirigida i a 
tota velocitat. 

A BOCA DE CANÓ és quan 
rematem des de molt a prop 
de la porteria. 

ESCOMBRAR és l’acció de 
pispar la pilota llençant-se 
a terra i sense fer falta. 

El RCD Espanyol de Barcelona va ser fundat el 1900 per 
estudiants catalans de la Universitat de Barcelona. 
Potser no sabies, però, que els primers colors que va lluir a la 
samarreta no eren els blanc i blau actuals, sinó el groc. I per 
què? Doncs, perquè en aquella època un directiu disposava de 
tela d'aquest color en el seu negoci tèxtil, fet que van aprofitar 
per a fer les vestimentes. 

Sembla ser que quan es va esgotar el color groc, es va optar per 
una samarreta blanca, faixa blava i pantalons negres i, encara 
més tard, pel groc i el vermell. Ara bé, 
ja el 1910, en el marc d’una assemblea de socis, es va escollir – 
definitivament- la indumentària blanca i blava que ha arribat 
fins als nostres dies. I per què aquests dos colors, i no uns altres? 
Doncs per una identificació amb Catalunya, ja que eren els 
mateixos colors del blasó de Roger de Llúria, almirall de la 
corona catalanoaragonesa. 

QUE ET SERÀ

ÚTIL AL CAMP

UNA MICA
MÉS DE

LÈXIC EMPENYA és la part superior 
del peu, i n’utilitzem 
l'interior o l'exterior per a 
conduir i xutar. 

La CANYELLERA és la peça 
protectora que cobreix la 
part anterior de la cama 
compresa entre el turmell 
i el començament del genoll 
per a evitar lesions. 

Un COP D’ESPERÓ és l’acció 
i l’efecte de colpejar la pilota 
enrere amb el taló de la 
bota.

La TISORA és el xut de volea 
en què colpegem la pilota 
amb un moviment alternatiu 
de cames en l'aire. 

La TRAVETA és l’acció de fer 
caure un adversari posant-li 
una cama encreuada amb 
l‘altra.

COLORSBLANC I BLAU,

ELS NOSTRES


