


QUI SÓN LES CEBETES?

Les Cebetes són un equip de futbol. Han guanyat un cam-
pionat, 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 ba-
talles de la història i recorre a 
la física per estudiar les parà-
boles dels seus llançaments.

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 bojan
lateral dret

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

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 diu-
menges al parc jugant a futbol amb els
seus incomptables cosins.

EN PAVEL I L’IGOR
davanters centre

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

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 ai-
xò és el comodí de les Cebetes.

EN XAVI
lateral dret

És molt ràpid, fa unes centrades magistrals.
Va jugar a l’Acadèmia Blava i després als ju-
venils 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 ca-
bells llargs.

l’eva
defensa

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

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.

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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Luigi Garlando

BENVINGUT A L’EQUIP

Il·lustracions de

Marco Gentilini

Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué



Als pares i mares
que aplaudeixen l’equip rival
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En Mario, quan marca un gol, ho celebra amb el pol-
ze a la boca com si fos un nen petit. Però, en aquest 
moment, el davanter centre italià fa cara de nen cas-
tigat.

No s’esperava començar el campionat a la banque-
ta... I tampoc no s’ho esperaven els seus companys 
d’equip, que se’l miren astorats mentre camina amb 
el cap cot pel límit del terreny de joc.

En Tomi i en Mario són la parella d’atacants més 
forta del campionat, tots els entrenadors del món els 
voldrien alinear a la seva davantera, però en Jerome 
és un tècnic molt especial, sempre capficat en la de-
fensa. A parer seu, un equip de futbol n’ha de tenir 
prou amb un sol atacant.

Així, doncs, avui les Cebetes jugaran contra els 
Ambres amb només en Tomi a la davantera. En Ti-

1
MOLTES 

GRÀCIES,

LLEONS!
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GOL!

rant jugarà al seu darrere, en posició de número 10, i 
al centre del camp, de dreta a esquerra, es col·loquen 
en Bojan, en Bru, l’Aquil·les i l’Igor. Formen la defen-
sa la Sara, l’Eva, en Rafa i la Lara.

Esquema 4-4-1-1.
Com dius? Sí, en Joao també comença el partit en-

tre els reserves. A en Jerome Champignon no li agra-
den gaire els seus jocs de peus brasilers i les seves 
fintes de fantasia, s’estima més els laterals que cor-
ren molt i tornen enrere a protegir la defensa.

Els seguidors de les Cebetes comenten sorpresos 
la tria de l’entrenador.

En Donat s’adreça a l’esquelet Socors, la mascota 
llegendària de l’equip, i li pregunta:

–Tu et veuries amb cor de fer d’entrenador? Estic 
segur que ho faries millor que en Jerome...

–I potser cuinaries millor i tot! –afegeix en Car-
los, el pare d’en Joao, que està preparant els tambors 
brasilers a la graderia.

La Llúcia, asseguda a la filera del davant, es gira i 
deixa anar una mirada de reprovació al marit i a en 
Carlos:

–Us felicito! El campionat encara no ha començat 
i ja us esteu queixant de l’entrenador... Us voldria re-
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cordar que el lema dels nostres nois és «Qui es diver-
teix no perd mai». Tothom té dret a jugar i divertir-se, 
no tan sols els més bons!

En Donat alça els braços per excusar-se.
–Jo no he dit res –es defensa–. Ha sigut el Socors 

qui ha parlat. Guaita!
El pare d’en Tomi mou la mandíbula del crani de 

manera que sembli que l’esquelet parla de debò.
Els pares dels Ambres, que han seguit l’escena, ri-

uen divertits.

–Recordes què li va passar a en Nyicris a l’últim 
partit contra els Ambres? –pregunta en Tirant a en 
Tomi, que està a punt de fer el servei inicial al cercle 
central.

–Sí –respon el capità–, va ensopegar amb els cor-
dons de les botes, va tombar un atacant i l’àrbitre va 
xiular penal...

Els dorsals 9 i 10 es peten de riure, però es tornen 
a posar seriosos de seguida, perquè l’àrbitre ha indi-
cat l’inici del partit.

Ha començat el segon campionat d’onze jugadors 
de les Cebetes. El primer sense en Nyicris...

A aquesta hora, el porteràs deu estar acabant 

MOLTES GRÀCIES, LLEONS!
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GOL!

el seu partit contra els Lleons d’Àfrica. Te’n recor-
des? Les Cebetes han seguit les primeres jugades de 
l’Akadèmia Blava, han aplaudit la primera aturada 
d’en Nyicris amb la nova samarreta i, tot seguit, han 
sortit del poliesportiu del barri per dirigir-se al camp 
dels Ambres amb el Taxibetes.

Si tens bona memòria, també deus recordar que 
els Ambres són un equip especialment sòlid en defen-
sa, que fa servir un esquema molt prudent: el 4-5-1. 
En l’últim campionat, les Cebetes es van trobar atra-
pades com unes mosques a la teranyina dels centre-
campistes rivals i només van aconseguir marcar grà-
cies a una genialitat d’en Gaston Champignon, que 
es va inventar l’estratègia de la cortina.

Per desgràcia, però, el mític cuiner entrenador ara 
és a l’Àfrica i el seu germà Jerome, que el relleva a la 
banqueta, en comptes d’esforçar-se a trobar una via 
d’accés al gol, es preocupa per defensar la pròpia por-
teria...

En resum, al camp hi ha dos equips que pensen 
sobretot a defensar-se i l’espectacle no és gaire lluït.

La pilota queda atrapada al centre del camp en-
mig d’un bosc de cames.

En Donat badalla a la graderia.



MOLTES GRÀCIES, LLEONS!

–Quin avorriment! Un documental sobre algues 
marines seria més interessant.

En Carlos fa ressonar ben fort els tambors per es-
peronar les Cebetes.

–Ànims, nois! Ataquem! Que el seu porter s’està 
adormint!

Si al camp hi hagués en Joao per fer un dels seus 
dribblings o un segon davanter que donés un cop de 
mà a en Tomi, tot seria molt més fàcil. I això és el que 
l’August mira de suggerir a en Jerome:

–Per forçar el seu mur defensiu potser hauríem 
d’intentar alguna cosa més...

–Ja està bé així, estimat August –respon el germà 
d’en Gaston–. Encara no hem corregut grans perills. 
Qui arrisca massa se la juga! I qui menja massa no 
digereix bé!
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GOL!

–Això no! –crida en Jerome des de la banqueta–. 
No vull veure jocs de peus! Torna a la defensa... ara 
mateix! Baixa!

«Sí, però, si no provem de desmarcar-nos per fer 
centrades, com vols que marquem un gol?», remuga 
fluixet el capità, que encara no ha rebut cap passada 
amb cara i ulls dels seus companys.

En Bojan persegueix el defensa que li ha pres la  
pilota i llisca amb els peus per davant per enviar la pi- 
lota fora.

–Bravó! –aplaudeix el cuiner entrenador–. Així 
m’agrada!

Una canonada d’en Bru des de fora de l’àrea és 
l’únic perill que arriben a crear les Cebetes a la pri-
mera part, ja a les acaballes.

L’àrbitre ha xiulat una falta a la banda esquerra. 
En Tirant es disposa a xutar.

En Tomi l’atura i, fent un gest amb els braços, fa 
pujar en Rafa a l’atac.

–On vas? –crida preocupat en Jerome–. No podem 
quedar tan exposats!

Però el capità té raó: els Ambres han perdut en 
Nico, aquell defensa tan alt que ha passat a l’Akadè-
mia Blava, i l’alçada d’en Rafa pot ser decisiva.
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Nom capítol

Sí, el dorsal 9 ha tornat a marcar al campionat 
amb el peu que s’havia trencat.

Durant el descans, en Jerome reparteix ampolletes 
d’aigua i felicita l’equip:

–Així m’agrada, nois. Ens hem avançat al marca-
dor i hem arriscat molt poc. I ells no han fet ni un xut 
a porta!

–Sí, però nosaltres només n’hem fet un... –observa 
en Tomi.

–Així és com guanyen els grans equips –explica el 
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GOL!

cuiner entrenador–. Marquen un golet i llavors el de-
fensen amb dents i ungles.

–No creu que amb en Mario al camp podríem ser 
més perillosos i així resoldre el partit amb un altre 
gol? –insisteix el capità–. En Rafa ha demostrat que 
la seva defensa no domina el joc aeri. En Mario és alt 
i fa bones rematades de cap.

–De fet, a la segona part, et substituirà –respon 
en Jerome–. També entrarà en Joao. Però t’ho aviso: 
deixa’t estar de jocs de peus i fes passades simples. 
Com en Bojan, que ha defensat molt bé. Posem-hi els 
cinc sentits, nois. Qui dorm no guanya punts!

En Bojan surt del vestidor somrient, satisfet per 
les felicitacions. En Tomi es treu la samarreta poc 
convençut... No s’esperava anar a la banqueta des-
prés del gol que acaba de marcar. Però en Jerome és 
tossut: està convençut que només hi ha d’haver un 
jugador a la davantera i tota la resta de l’equip ha de 
jugar al centre del camp o a la defensa.

La segona part també és més aviat ensopida.
Els Ambres fan mans i mànigues per remuntar, 

però el mur defensiu de les Cebetes resisteix bé. La 
Sara, la Lara i l’Eva avui estan molt inspirades i en 
Jerome n’està la mar de content.
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MOLTES GRÀCIES, LLEONS!

–Aquestes noies són fantàstiques! –exclama el cui-
ner parisenc–. No deixen passar ni una mosca!

En Joao, en canvi, no li fa tant el pes...
El lateral esquerre brasiler té el dribbling a la 

sang i, després de tota l’estona passada a la banque-
ta, es mor de ganes de divertir-se i d’aplicar la finta 
pim-pam que va entrenar durant l’estiu: desplaça la 
pilota amb l’exterior del peu i, en un tres i no res, 
l’envia en la direcció oposada amb l’interior del ma-
teix peu.

És una finta molt difícil, perquè cal moure el tur-
mell ràpidament i amb precisió. El cas és que els dos 
primers intents surten malament i en Jerome s’enfi-
la per les parets.

–Passa-la! –brama el germà d’en Gaston des de la 
banqueta–. Passa la pilota!

El pare d’en Tirant, professor de matemàtiques, no 
comparteix la protesta del míster:

–Com vol que n’aprenguin els nens, si no tenen la 
possibilitat d’equivocar-se?

–Haurien de jugar amb taps a les orelles... –co-
menta en Carlos.

En Donat es posa dret i crida:
–No afluixis, Joao! Diverteix-nos!
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GOL!

A la meitat de la segona part, finalment, el petit 
brasiler deixa clavat el seu marcador amb la finta 
pim-pam i fa una centrada en profunditat a en Mario.

Els tambors d’en Carlos es desfermen en un esclat 
d’alegria.

En Mario, amb el polze a la boca, corre a abra-
çar en Joao i li agraeix la centrada perfecta. Llavors 
s’acosta a la banqueta i intercanvia un bravo-Cebeta 
amb en Tomi:

–Comença la competició del màxim golejador, ca-
pità. Anem 1-1!

El resultat no canvia: Ambres 0 - Cebetes 2.



19

MOLTES GRÀCIES, LLEONS!

Malgrat la victòria, al Taxibetes hi ha cares llargues.
–Capità, que estàs trist per l’Ona? –pregunta la 

Sara–. Encara no heu fet les paus, des que va desco-
brir que havies anat a veure la competició de la Bi-
anca en comptes d’acompanyar-la al curs de dansa?

–No, no estic pensant en l’Ona –murmura en 
Tomi–. Estic pensant que hem guanyat fent només 
dos xuts a porteria.

–I te’n queixes? –replica la bessona–. Cent per cent 
d’efectivitat! Pensa que si haguéssim fet trenta gols, 
hauríem guanyat tres punts igualment.

–Però ens hauríem divertit més! –exclama en 
Joao–. Aquesta no és la manera de jugar de les Cebe-
tes! Cada vegada que provo un dribbling, m’escridas-
sen com si hagués comès un delicte...

En Rafa no hi està d’acord.
–Jo també m’ho passo bé quan la defensa està ben 

protegida com avui i els rivals no poden arribar a 
porteria –diu–. Si vosaltres feu trenta gols i nosaltres 
n’encaixem vint-i-vuit, vosaltres us divertiu d’allò 
més i nosaltres quedem com uns patates.

–Ben dit –aprova l’Eva–. És molt millor un 2-0.
–I, a més, l’autèntic divertiment encara ha d’arri-

bar... –afegeix l’Aquil·les, amb un somriure de pinxo–. 
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GOL!

Potser, mentrestant, els Lleons d’Àfrica s’han cruspit 
els milhomes de l’Akadèmia!

Les Cebetes riuen a cor què vols.

En Nyicris és davant de l’entrada del poliesportiu, 
amb la bossa de l’Akadèmia Blava, esperant que els 
seus amics tornin del partit.

Així que s’atura el Taxibetes, en Tirant salta a la 
vorera, seguit de l’equip. 

–I què? –pregunta de seguida el dorsal 10 al por-
teràs.

–Hem empatat a 2 –respon en Nyicris.
–Visca! –ho celebren les Cebetes a l’uníson–. Ja 

anem per davant de l’Akadèmia!
En Nyicris, que no s’esperava aquell esclat d’entu-

siasme, comenta:
–Moltes gràcies, nois, que bons amics que sou! Veig 

que us sap molt de greu que el vostre antic porter 
hagi encaixat dos gols i no hagi guanyat el partit!

–Au, va, capgròs, saps perfectament que no tenim 
res en contra teu –el consola en Tirant–; és per aquell 
simpàtic d’en Loris, que ja se sent campió del món.

En aquell moment, en Vlado, el defensa de l’Aka-
dèmia, surt del vestidor acompanyat d’en Loris.



MOLTES GRÀCIES, LLEONS!

–Què? Difícil, oi, el campionat amb onze jugadors? 
–pregunta en Joao.

–No us hi amoïneu, d’aquí a un parell d’anys co-
mençareu a guanyar –afegeix l’Aquil·les.

Les Cebetes es posen a riure.
–Quan juguem el derbi us demostrarem que n’apre-

nem molt ràpidament –respon el capità de l’Akadè-
mia.

–De moment, nosaltres anem primers i vosaltres 
sou a dos punts –precisa la Sara.

–És com en el ciclisme –replica en Vlado–. Els 
corredors que encapçalen la cursa al principi 
no guanyen mai la cursa.

–En tot cas, Tomi, la teva xicota, que té bon 
criteri, ja ha entès quin és l’equip que ha d’ani-
mar aquest any... –comenta en Loris amb un 
somriure burleta.

En Tomi, sorprès, mira al seu voltant 
i veu l’Ona amb el Carlí, el simpàtic 
gosset del morro aixafat. L’Àngel, el 
dorsal 10 de l’Akadèmia, 
l’està acaronant.

Quan la ballarina 
s’acosta al grup de les 

l’ona i el carlí
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Cebetes, el Carlí corre cap a en Tomi bordant histè-
ricament, però l’Ona el reté amb la corretja i diu al 
capità:

–Com pots veure, a ell tampoc no li cauen bé els 
mentiders.

El dorsal 9 es queda amb un pam de nas veient 
com la ballarina surt del poliesportiu amb l’Àngel.

–Dedueixo, pel que he vist, que encara no heu fet 
les paus... –comenta la Sara.

–Akadèmia Blava 1 - Cebetes 0, gol de l’Àngel!  
–exclama en Loris, que s’allunya amb el defensa 
trencalòs.




