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Luigi Garlando

3, 2, 1… Acció!
Il·lustracions de

Valentino Forlini
Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué

A en Candido, el meu mestre

1
COMENc
,A
L’AVENTURA

Aquesta tarda de dissabte, en què s’ha omplert de
gom a gom el poliesportiu del barri, és especial. El
sol, que lluu resplendent, tampoc no hi ha volgut faltar.
Avui s’inaugura oficialment el nou diari del barri
fundat per l’Eladi. Tothom en parla des de fa temps,
però ningú no en sap res, ni tan sols el nom. El petit
periodista, que sap molt bé com descobrir els secrets
dels altres, també té la mà trencada a l’hora de no
desvelar els seus...
També és misteriós el partit amistós que ha organitzat per celebrar l’esdeveniment. L’única cosa que
sabem del cert és la formació de les Cebetes: en Nyicris ocuparà la porteria; la Sara i la Lara jugaran a la
defensa; en Bojan, en Tirant i en Joao, al mig camp,
i en Tomi, a la davantera. A la banqueta, preparats
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per a una substitució, hi haurà en Mario i en Rafa.
Els grans amics, que han acabat jugant en equips diferents en el campionat d’onze jugadors, es tornaran
a trobar amb motiu de la inauguració del nou diari.
En canvi, hi ha un misteri absolut sobre l’equip
amb el qual s’enfrontaran.
Els cartells que l’Eladi ha penjat pels carrers del
barri anuncien amb grans lletres: «No us perdeu el
partit entre les llegendàries Cebetes i un sensacional
combinat All Stars». Però, quan només falta una hora
per a l’inici del partit, els nois encara s’estan preguntant qui deuen ser aquests «sensacionals All Stars».
–Jo sé que All Stars en anglès significa «Tot Estrelles» –explica en Tirant–, però no m’acabo d’imaginar
qui deuen ser.
–Podrien ser en Messi, en Xavi, en Puyol? –pregunta en Joao.
–Tant de bo! –exclama la Sara–. Els demanaria un
autògraf a la meva samarreta.
–«Tot Estrelles», «Tot Estrelles»... –repeteix en
Nyicris pensatiu–. Podria ser un combinat d’alienígenes arribats d’una altra galàxia.
–Això –afegeix en Joao–, alienígenes del planeta
Merenga.
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–Ostres, en aquest cas, després del partit me n’aniria amb ells! –exclama el porteràs.
En aquell moment, a l’entrada del poliesportiu,
apareix una noia negreta, amb una motxilla a l’espatlla i unes perletes als cabells. Mira amunt i avall
una mica desorientada.
–Però si és la Nadira... –comenta en Mario, sorprès.
–És veritat, la teva amigueta! –exclama en Rafa
mig rient.
La Nadira i en Mario fa uns mesos que es van conèixer. Ella és molt bona en el dribbling, va ensenyar
a en Mario la finta de la serp i de la gasela, i entre
tots dos va néixer una bona amistat.
En Mario abraça calorosament la Nadira:
–Quina sorpresa! Què hi fas, aquí?
–Com que què faig aquí? –pregunta la noia desconcertada–. Hem de jugar un amistós contra vosaltres! M’ha convocat un amic teu. Vols dir que no es
tracta d’una broma?
–No, no, però l’Eladi ho ha portat tot molt en secret –explica en Mario–. Ara ja començo a entendre
de quina mena de partit es tracta...
En aquest moment, entra al poliesportiu un noi
gran i gros que en Tomi reconeix de seguida:
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–Jordà!
Els dos amics fan una encaixada de mans.
–Quant feia que no ens vèiem? –pregunta l’amic
del capità.
–Una eternitat –respon el dorsal 9.
I en Jordà, que el recordes?
Era el gran defensa dels Diables Rojos que sempre marcava en Tomi quan encara no havia nascut
l’equip d’en Champignon i el capità jugava a l’Acadèmia Blava. Els enfrontaments entre tots dos equips
eren realment espectaculars i sempre molt correctes, un derbi entre petits campions. No és casual que
en Jordà acabés després a l’Espanyol i en Tomi al
Barça...
Ara ja deus haver entès el secret: per celebrar l’inici del nou diari, l’Eladi ha pensat a donar una sorpresa als seus amics aplegant alguns dels jugadors més
forts amb què s’han enfrontat els últims anys. Són
les famoses Estrelles anunciades als cartells.
Al cap de poc, en efecte, també arriben la Mara i
l’Hernán, davant la grata sorpresa d’en Rafa, que,
així que els veu entrar, acull els seus amics argentins...
La Mara, un número 10 amb una gran tècnica, és
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capaç de fer tocs de pilota enmig del llac o a la platja,
estirada en un matalàs inflable. Quan es presenta,
sempre diu: «Hola, em dic Mara, diminutiu de Maradona...», perquè la noieta adora l’antic crac argentí,
que també va jugar al Barça. L’Hernán també admira en Maradona, però prefereix en Messi, i venir a
Barcelona l’emociona moltíssim, perquè no perdrà
l’ocasió d’anar-lo a veure al Camp Nou.
Evidentment, en Rafa, l’argentí de les Cebetes,
està molt content d’acollir els seus amics.
En Tirant es posa la mar de content quan apareix
l’Otto per sorpresa a la porta del poliesportiu amb
una bossa a l’espatlla. L’Otto és un expert en modelisme i en matemàtiques molt amic d’en Tirant.
Per a en Tomi i en Mario, la sorpresa és doble, perquè completen l’equip de les Estrelles en Dudu, el
gran davanter que jugava al Barça amb el capità, i en
Giorgio, un jugador italià molt conegut d’en Mario.
M’equivoco, per al capità la sorpresa és triple, perquè també apareix la Victòria, l’extraordinària portera del Rosa Shocking i posteriorment dels Taurons,
que arriba patinant dalt del seu monopatí i salta als
braços d’en Tomi, cosa que no sé si li fa gaire gràcia a
l’Ona, que els observa des de la graderia.
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–T’alegres de veure’m, capità? –li pregunta la Victòria.
Mirant de frenar una mica l’entusiasme de la portera, en Tomi s’adreça a l’Eladi per donar-li les gràcies:
–Ens has fet un regal magnífic. És una passada
retrobar de cop tants amics!
–No us ho esperàveu, oi? –pregunta el petit periodista, feliç de l’èxit de la seva iniciativa–. Consideraho la primera exclusiva del meu nou diari, la primera
notícia sensacional!
L’equip dels All Stars, que llueix una samarreta blanca amb estrelles grogues, s’alinea al camp amb la Victòria entre els pals; en Giorgio i en Jordà a la defensa; la Nadira, l’Otto i la Mara al mig camp; en Dudu a
la davantera, i l’Hernán a la banqueta, preparat per
si ha de substituir algun dels seus companys.
Amb uns jugadors tan experts i tan bons amics al
camp, el partit no pot ser sinó molt divertit i agradable.
Al cap de pocs minuts de joc, les Estrelles, que
s’han llançat a l’atac com un eixam d’abelles, s’avancen al marcador.
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Les Cebetes empaten a la meitat de la primera
part. En Bojan arrenca a córrer per la banda perseguit per l’Otto, s’atura amb la pilota sota la sola de
la bota dreta, però l’empeny amb l’esquerra i reprèn
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la cursa. El setciències alemany, sorprès per la finta
stop and go, es queda amb un pam de nas.
El lateral dret fa una centrada llarga per a en
Joao, que l’envia al centre de l’àrea. En Tomi es llança, passa amb el cap per sota la pilota, alça les cames
enrere i la pica amb el taló: 1-1!
A la graderia esclata una cridòria d’admiració i es
desencadena una allau d’aplaudiments.
La Victòria, amb les mans als costats, simula un
posat d’indignada:
–Capità, et sembla maco fer el gol de l’escorpí a
una senyoreta?
Les Cebetes capgiren el marcador amb una falta
que llança en Tirant, però les Estrelles empaten al
final del primer temps amb una jugada magistral
de la Mara, que deixa clavats tres rivals i supera en
Nyicris amb un xut suau deliciós.
En Champignon aplaudeix esportivament:
–Superbe! Un gol fabulós! Una estrella caiguda... a
la xarxa del nostre Nyicris!
La primera part entre les Cebetes i els All Stars
acaba amb un empat: 2-2.
A la segona part entren l’Hernán, que substitueix
l’Otto, i en Mario, que ocupa el lloc d’en Tomi.
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Les Estrelles de seguida es llancen a l’atac i tornen a avançar-se gràcies a en Giorgio, que remata de
cap un córner llançat per la Nadira.
El 3-3 el marca en Mario, que triangula amb en Tirant i supera la Victòria. Els dos italians es feliciten
mútuament pels gols.
A l’últim minut de joc, en Bojan, amb una canonada des de mig camp, col·loca la pilota per sota el
travesser i marca el 4-3, que sembla definitiu. A l’últim segon, però, l’Hernán entra a l’àrea per la dreta,
fa veure que centra, però enganya en Nyicris clavant
un xut ras que entra arran de pal.
Després del gol, l’Hernán rep les felicitacions del
seu amic Rafa.
Resultat final: Cebetes-All Stars: 4-4.
Els protagonistes de l’espectacular exhibició
s’abracen al centre del camp i agraeixen l’ovació dels
espectadors.
L’Eladi observa l’espectacle satisfet. Tothom s’ha divertit d’allò més. El partit ha sigut un aperitiu ideal
i ara podrà servir el plat fort de l’àpat: la presentació
de la seva redacció.
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Així que els jugadors surten dels vestidors, el petit periodista condueix els nois i la gent del barri al tercer
pis de l’edifici del poliesportiu. Entre d’altres, també
participen a la festa l’August, en Champignon, la Sofia, la Daniela, la Llúcia, en Xesco i la Clementina.

La seu del diari és una gran sala rectangular dividida en quatre espais per mitjà d’envans mòbils.
Cada espai té una gran taula amb un ordinador i tot
de cadires al voltant. Una porta en un extrem del
saló dóna a una habitació més petita.
Les parets i els envans estan coberts de pòsters,
mapes, calendaris, pissarretes de suro per penjar-hi
notes i prestatgeries amb diccionaris, enciclopèdies,
guies telefòniques i altres llibres de consulta. Al cos14
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tat d’un dels ordinadors també hi ha una impressora
de color, nova de trinca.
–Declaro oficialment inaugurada la redacció del
nou diari del barri! –anuncia en Calixt–. I ara cedeixo la paraula al director, l’Eladi, que és qui ens explicarà millor de què es tracta. I és que jo no sé ni tan
sols quin nom té...
La gran aventura de l’Eladi i dels nois del poliesportiu del barri acaba de començar!
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