QUI SÓN LES CEBETES?
Les Cebetes són un equip de futbol. Han guanyat un campionat, però per a ells el resultat no serà mai més important
que la diversió i l’amistat. Quan els pregunten si se senten
pètals, responen: «No, som una flor!»

EN GASTON CHAMPIGNON
ENTRENADOR

Exjugador i company d’equip de Johan
Cruyff, és el propietari del Pètals a la
cassola, un restaurant especialitzat
en plats a base de flors. El seu lema
és: «Qui es diverteix no perd mai!»

EN TOMI
DAVANTER CENTRE

Capità de les Cebetes, juga amb
tot el que es troba com si fos una
pilota. Quan en Champignon el va
veure jugar al pati de casa seva, de
seguida va veure que tenia fusta de
campió...

EN tirant
migcampista

Elabora les tàctiques de joc
inspirant-se en les grans batalles de la història i recorre a
la física per estudiar les paràboles dels seus llançaments.

EN bojan
lateral dret

Ve de Sèrbia. Els seus pares treballen al
Pètals a la cassola. Corre com una gasela i xuta molt bé amb la cama dreta.

la lara i la sara
defenses

Pèl-roges i pigades, s’assemblen
com dues gotes d’aigua. Estudiaven
dansa clàssica per obligació, però
ara són dues defenses formidables.

en nyicris
porter

En realitat ho és tot menys un nyicris...
Quan veu que s’acosta la pilota, s’hi
abraona com si fos un gelat de nata!

EN Joao
esquerre

És brasiler, esquerrà i es passa els diumenges al parc jugant a futbol amb els
seus incomptables cosins.

EN rafa
reserva

Ve de l’Argentina i té tres germans que juguen
a bàsquet, però ell prefereix el futbol. Juga en
qualsevol posició, també a la porteria; per això és el comodí de les Cebetes.

EN pavel i l’igor
davanters centre

Són dos bessons rossets, molt
moguts i ràpids, tenen el costum de xerrar molt al camp.

EN xavi
lateral dret

És molt ràpid, fa unes centrades magistrals.
Va jugar a l’Acadèmia Blava i després als juvenils del Barça, amb en Tomi.

EN mario
davanter centre

Acaba d’arribar d’Itàlia, on
jugava als juvenils de l’Inter
de Milà. És alt i ros i té els cabells llargs.

L’aquil.les
central

És el pinxo de l’escola, però li agrada
el futbol i, per entrar a les Cebetes,
ha decidit posar seny.
l’eva
defensa

És una jugadora excel·lent, excapitana de les Rosa Shocking.
Té una trena negra preciosa i
és molt maca.

en bru
davanter centre

Exdorsal 10 dels Diables Rojos. És fort
com un brau, però té el cor de mantega
i adora els animals.
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A la meva nebodeta Alice
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EN LORIS
N’AMAGA
ALGUNA

El juny ha portat un sol abrusador que inunda el cel.
Totes les Cebetes s’ho estan passant d’allò més bé a
la piscina municipal, que és al parc de les Poncelles.
Han estès les tovalloles a la gespa, entre els arbres.
Xerren, llegeixen, escolten música amb l’iPod, juguen
a Ziao amb les cartes que l’avi de la Chen va regalar a en Tirant... Quan la calor es fa insuportable, es
llancen a l’aigua i comencen a jugar amb la pilota.
Com diu sovint en Nyicris: «Haurien d’erigir un monument a l’inventor de les vacances!»
Sol ser ell, el porteràs de les Cebetes, qui proposa
la capbussada, perquè és qui més sua de tots. Al cap
de cinc minuts d’estar-se al sol, comença a esbufegar
com una locomotora i li regalimen pel cos tot de gotetes de suor. Ja veuràs com aviat en Nyicris arrossegarà tothom a l’aigua...
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Ara mateix només es banya en Tomi. No neda: és
a la part que no cobreix, on l’aigua li arriba al melic.
Camina d’una banda a l’altra, sense aturar-se.
La Sara se’l mira de lluny i pregunta als amics:
–Que heu vist el capità?
–Francament, no l’entenc... –respon en Nyicris–. O
s’està entrenant per a la marató o s’ha oblidat de com
es neda.
–Tros d’ase, està fent exercicis de rehabilitació! –re
plica en Tirant–. A l’aigua, el nostre cos pesa menys
i així no força el turmell, perquè encara el té dèbil.
–Ah, no ho sabia... –murmura el porter.
–Fa almenys mitja hora que camina a l’aigua –comenta en Joao.
–S’hi esforça tant com pot per poder tornar a jugar
al més aviat possible –afegeix en Bojan.
–És extraordinari! –conclou l’Eva, admirada–. Estic segura que, quan comenci el campionat, el capità
ja estarà del tot recuperat.
–Anem a fer-li companyia! –proposa en Nyicris,
xop de suor, traient-se la gorra i la cadena de plàstic
de lluita–. Una capbussadeta?
Tothom s’hi afegeix amb entusiasme, tret d’en Tirant, que, llegint estirat, respon:
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–Acabo el capítol i vinc.
En Nyicris li arrabassa el llibre de les mans i exclama:
–A la piscina no s’estudia! Que no saps que, si passa un vigilant, et multarà? Que no has vist el rètol?
Prohibida l’entrada als setciències!
–Torna’m el llibre! –protesta en Tirant–. No estic
estudiant, és una guia de Girona! D’aquí a pocs dies
hi hem d’anar i m’estic preparant.
–Encara pitjor! –replica en Nyicris–. Això vol dir
que altra vegada ens tocarà escoltar les teves lliçons
de saberut... No se t’acudeixi portar-me a cap museu.
Amb aquesta calda, ni parlar-ne! Com a molt visitaré
el pont del Diable.
–T’informo que el pont del Diable és a Martorell,
no pas a Girona –el corregeix el dorsal 10.
–Ja sabia que no es podia confiar en el diable!
Les Cebetes es cargolen de riure.
–Bé, sigui com sigui, ara anem a l’aigua i tu també
ens hi acompanyaràs!–decideix en Nyicris, que aixeca el petit Tirant i se’l posa a collibè, com si fos un
para-sol que hagués de plantar a la platja.
–Deixa’m anar, bestiota! –crida el dorsal 10 agitant-se.
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–I és clar que et deixaré anar... –respon el porter–.
Però a l’aigua!
–Espera! Fem un pacte... –proposa en Tirant–. Et
faig un truc de màgia; si em surt bé, em deixes en
pau!
Encuriosit per les paraules del setciències, en Nyicris deixa l’amic a terra.
–Seu en aquest banc! –ordena en Tirant al porter.
En Nyicris obeeix.
–Ara, amb el peu dret dibuixa en l’aire uns cercles
en el sentit de les busques del rellotge.
En Nyicris aixeca el peu i fa els cercles.
–Ara –explica en Tirant molt concentrat, com un
mag de debò–, sense tocar-te, només amb la força del
pensament, t’obligaré a fer girar el peu en sentit contrari.
–Vejam si pots... –respon en Nyicris, amb un somriure desafiador.
–Dibuixa en l’aire el número 6 amb l’índex de la
mà dreta –ordena en Tirant.
En el moment en què en Nyicris traça amb el dit la
corba del 6, el peu dret s’atura, gira enrere i dibuixa
a l’aire un cercle en sentit contrari a les busques del
rellotge.
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El porter es queda bocabadat, amb un pam de nas.
Es mira el peu i pregunta al dorsal 10:
–Com t’ho has fet?
En Tirant recupera la guia de Girona i torna a estirar-se a la gespa amb el clatell sobre la pilota de
futbol:
–Ara vinc amb vosaltres, d’aquí a un minut –diu
tot submergint-se de nou en la lectura.
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Com deus recordar, en Tomi es va lesionar greument a l’últim campionat, durant el partit contra
el Rapid Ball. El dorsal 4 li va entrar durament per
darrere, el va tenallar, i li va fracturar l’os del mal·
lèol. En Tomi va sentir un dolor terrible i el peu se li
va torçar com el d’una nina trencada.
Fa poc que al dorsal 9 li han tret el guix que ha dut
durant molt de temps. Ara ja pot recolzar el peu a
terra i només fa servir una crossa. Evidentment, encara no pot córrer, perquè carregaria massa pes sobre
l’os que tot just s’acaba de soldar, però ja pot fer una
sèrie d’exercicis que l’ajudaran a recuperar l’ús normal del turmell. Vol estar en plena forma per al proper campionat. Per això s’esforça tant a fer exercicis
de recuperació, també a la piscina. Com ha explicat
molt bé en Tirant, l’aigua fa el cos més lleuger i, per
tant, permet treballar el turmell amb menys riscos.
Les Cebetes van a trobar el capità al mig de la
piscina.
–Que et fa mal? –li pregunta la Lara.
–Una micona, però avui moc el turmell millor que
ahir –respon en Tomi, sense deixar de caminar.
–Però no n’abusis –suggereix en Bojan–, que ho
empitjoraràs.
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–Té raó –comenta l’Aquil·les–. Fa una hora que camines. Si haguessis anat tot recte, ja hauries arribat
a casa teva a peu...
–Sí, hauries de descansar una mica i fer un tomb
amb la llanxa motora –proposa en Nyicris.
–Quina llanxa motora? –pregunta en Tomi, encuriosit.
–Aquesta! –exclama en Nyicris, que en un tres i
no res agafa el capità pels braços, esquena contra esquena, se submergeix com un dofí i comença a nedar.
Tothom somriu veient com en Tomi llisca per l’aigua panxa enlaire, com si estigués estès damunt d’un
matalàs inflable...
Sense una piscina a la vora, la Llúcia, la mare d’en
Tomi, la Daniela, la mare de les bessones, i la Sofia,
la dona d’en Gaston Champignon, intenten combatre
la xafogor de la tarda sota la fresca galeria del Paradís d’en Gaston, el local inaugurat fa uns quants
mesos, al costat del restaurant Pètals a la cassola.
Com ja saps, el Paradís és una mena d’hivernacle,
amb cadires i tauletes entre flors perfumades, on la
preciosa Eva Maria prepara tes, tisanes i infusions.
La idea del cuiner entrenador va tenir molt d’èxit i,
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en poques setmanes, es va convertir en el local més
freqüentat del barri. La gent s’hi aplega per fer petar
la xerrada i relaxar-se en sortir de la feina, i el jovent
hi ve a estudiar o a passar l’estona.
L’Eva Maria, que va estudiar botànica a la República Txeca, prepara per a cada client la beguda que
més li escau.
Ara, per exemple, la noia de les trenes rosses arriba a la taula portant una safata amb gots plens d’un
líquid intens i un ramet de flors del mateix color.
–Quin color més bonic! –exclama la Sofia.
–És una infusió feta amb flor d’hibisc –explica
l’Eva Maria–, ideal per combatre la set i la calor. De
fet, ve d’Àfrica.
–Té un gust aspre... –comenta la Llúcia, al primer
glop.
–Una miqueta, sí –confirma l’Eva Maria–, però
l’hibisc és una planta amb moltes propietats. Va molt
bé per a la pressió sanguínia.
En aquest instant precís, entren al local en Donat,
el pare d’en Tomi, i en Gaston Champignon, que reconeix immediatament la beguda vermella i exclama,
tocant-se el bigoti dret:
–Hem arribat en un bon moment! Una bona infu-
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sió de flor d’hibisc és el que convé més per combatre
aquesta calor!
El cuiner entrenador recull el ram de la safata i
explica:
–Sabíeu que a la Polinèsia les noies es guarneixen
els cabells amb hibiscos? Els nois, en canvi, es posen
una flor vermella a l’orella dreta si estan promesos i
una a l’orella esquerra si estan lliures.
–Jo també me’n posaré una! –diu en Donat, que tria una flor del ram.
La Llúcia se’l mira i comenta:
–T’has equivocat d’orella. No estàs
lliure. Ets el meu marit!
Tothom riu.
A la fresca de la galeria del Paradís
d’en Gaston, el grup d’amics comença
a discutir els detalls del proper viatge a Girona, on les Cebetes han de disputar la Copa del Joc Net i l’August es
casarà amb la seva estimada Violette.
–Tindré el goig i l’honor d’acompanyar la meva germaneta a l’altar –informa en Gaston Champignon, allisant-se
el bigoti dret–, i, pel que fa a l’August,

en donat
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l’acompanyarà la seva mare, que és una dona ja gran,
però molt trempada.
–Qui seran els testimonis? –pregunta la Daniela.
–La Violette arribarà de París amb la seva amiga
de l’ànima, la Colette –respon el cuiner entrenador–.
El testimoni de l’August serà el seu germà Pitu, que
treballa de bomber a Girona.
–La Violette s’ha volgut confeccionar tota sola el
vestit de núvia –explica la Sofia–. Coneixent la seva
fantasia, m’espero una cosa ben original...
–El que és segur és que durà un vel molt llarg –explica la Daniela–. La Sara i la Lara ja m’han dit que
l’ajudaran a sostenir-lo quan entri a l’església.
–I el regal, què? –pregunta en Donat–. No ens queda gaire temps.
–Tens raó –comenta en Champignon–. Els podríem ajudar a equipar la casa nova que s’han comprat
a Barcelona. L’August m’ha dit que tenen una llista
de noces.
–I si els organitzéssim una deliciosa lluna de mel
als mars de la Polinèsia? –proposa el pare d’en Tomi,
que es treu la flor d’hibisc de l’orella i la posa als cabells de la seva dona.
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Tornem a la piscina, amb les Cebetes.
En Nyicris, estirat a l’ombra, està llegint un diari
esportiu amb l’atenció que normalment presta a les
merengues amb rosa.
L’article del diari explica que en Víctor Valdés, el
porter del Barça, ha rebut una oferta molt sucosa del
Manchester United.
–Em temo que el Barça es quedarà sense porter.
En Valdés no ha dit pas que tingui la intenció de continuar al Barça –diu en Rafa, que està tocant la guitarra.
–Però el Barça diu que no el vol vendre –replica
en Nyicris–. I, si cal, el lligaré a la porteria amb les
meves cadenes. Jo estic tranquil. Tu toca la guitarra
i no m’atabalis amb les teves pors!
En realitat, el porter de les Cebetes no està tan
tranquil com diu. A mesura que va llegint les xifres
i altres detalls de les negociacions, es preocupa més
i més.
Però, així que veu unes cares conegudes que se li
acosten, deixa de pensar en la notícia.
–Han vingut els simpàtics de l’Acadèmia Blava...
–remuga.
–Hola, Cebotes! –saluda en Loris, acostant-se a
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la piscina–. Que estrany, em pensava que les cebes
s’amanien amb oli, no pas amb aigua...
Els nois de l’Acadèmia Blava es cargolen de riure.
–I jo no m’esperava que deixessin entrar a la piscina algú que porta una rata morta al coll –replica en
Nyicris, fent al·lusió a la cua dels cabells del capità.
Ara són les Cebetes les que riuen.
L’Andreu, el defensa corpulent de l’Acadèmia, alça
les mans, estranyament somrient i tranquil.
–Ep, nois, no hem vingut a barallar-nos –diu–, sinó
a convidar-vos a la nostra festa.
–Quina festa? –pregunta la Sara.
–La festa de la victòria del nostre campionat de
futbol 7 –explica en Loris–. Ens agradaria celebrarho amb un partit contra vosaltres.
–Al vostre camp? –pregunta en Joao.
–No, al vostre camp gran –continua el capità de
l’Acadèmia–. Ja us vaig dir que a la propera temporada participarem al vostre campionat. A més de celebrar la nostra victòria amb els seguidors, l’amistós
ens servirà per començar a acostumar-nos al camp
gran.
Les Cebetes s’intercanvien les mirades per decidir
si val la pena acceptar la invitació dels vells rivals.
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–La veritat és que ara ja fa dies que no juguem cap
partit amb onze jugadors –observa en Tirant–. Un
amistós seria un bon entrenament per al torneig de
Girona de la Copa del Joc Net.
Tothom hi està d’acord.
–Però ja teniu prou jugadors? –pregunta en Bojan.
–Avisarem uns amics –respon llavors en Loris–.
No us hi amoïneu. Diumenge al matí, a les onze, serem al vostre camp, a punt per jugar. Però no n’abuseu, eh?, que nosaltres som inexperts...
Els nois de l’Acadèmia s’allunyen entre rialles seguint el seu capità, que diu adéu i s’acarona la cua.
–Aquest amistós no m’acaba de fer el pes –diu en
Tomi–. M’ensumo que la banda d’en Loris ens n’amaga alguna.
–Jo penso com tu, capità –confessa la Lara, que
aixeca la pilota d’en Tirant amb un cop de taló i comença a fer tocs de cap, acostant-se a la piscina i,
finalment, s’hi llança.
Abans de tornar a casa, les Cebetes passen pel mas
d’en Camil a saludar el Floc, el poni que en Pavel i
l’Igor van comprar amb els diners de la loteria. El
cavallet coix corria el perill d’anar a parar a un es-
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corxador. Però es va convertir en la mascota de les
Cebetes i, gràcies a les cures dispensades, torna a estar en forma, gairebé com quan competia en curses
d’obstacles.
El Floc reconeix els amics, s’acosta a la tanca i ofereix el musell perquè l’hi acaronin.
–Com estàs, campió? –pregunta en Joao.
–Cada dia millor –respon en Camil–. I es mor de
ganes de jugar amb vosaltres.
–Se m’ha acudit un joc que podríem fer... –diu en
Tomi i l’explica als companys.
El pagès torna amb un cistell de vímet i el lliga a
un pal de fusta que sobresurt de la tanca, com si fos
una cistella de bàsquet. Llavors, el capità munta a la
sella del poni i comença a fer tombs pel recinte.
Cada vegada que es troba davant de la cistella, els
companys, que es passen la pilota a l’exterior del recinte, miren de llançar-l’hi al cap.
La passada de la Sara és massa alta, la d’en Tirant, massa curta, la d’en Xavi pica contra les fustes
de la palissada.
–Més precisió, nois! –exclama en Tomi–. Teniu els
peus adormits, avui! Com voleu guanyar l’Acadèmia,
si xuteu així?
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En Tirant recupera la pilota, fa uns tocs i la passa
a en Joao, que l’atura amb un cop de taló i, sense que
toqui terra, la cedeix a en Bojan. Les Cebetes esperen
que el capità completi un altre tomb i torni a ser davant de la cistella. Quan hi arriba, en Bojan afina la
centrada, ara amb precisió. En Tomi pica de cap, però
la pilota rebota al cèrcol de la cistella i cau a fora...
Les Cebetes reaccionen amb un oh! de decepció.
També sembla decebut el Floc, que renilla i clava una
guitza a la pilota que li ha rodolat entre les potes.

En Tomi somriu i acarona la crinera rossa del Floc.
Junts han marcat el gol. Tots dos estan mirant de
recuperar-se.
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