


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, tenen el cos-
tum 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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A tots els espectadors
que no fan «uuuh!» a l’estadi
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És una tarda gèlida de principis de febrer. El sol lluu 
en un cel serè, però escalfa com un granissat de lli-
mona.

Al pati del Pètals a la cassola, en Nyicris i en Ti-
rant estan impartint lliçons de futbol a l’Issa, el fill 
adoptiu d’en Gaston Champignon, que fa poc que ha 
arribat de l’Àfrica. El noi, en veure jugar les Cebetes, 
de seguida s’ha apassionat pel futbol, però, si s’ha de 
jutjar pels primers tocs, no hi deu haver jugat gaire 
sovint...

En Tirant, agenollat a terra, planta la pilota i aga-
fa el peu de l’Issa per mostrar-li per on l’ha de picar.

–Ara prova de xutar amb l’interior del peu –expli-
ca el dorsal 10, parlant molt a poc a poc, perquè l’Issa 
encara no domina gaire el català–. Pica la pilota amb 
aquesta part d’aquí. D’acord? Els xuts amb l’interior 

1
LA TRAMPA

DE L’ELADI
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GOL!

del peu serveixen per fer passades senzilles i preci-
ses. Ho entens?

–Xut interior de peu –repeteix l’Issa, embolcallat 
en el seu anorac blau, amb els guants i la gorra de 
llana.

–Molt bé! –aprova en Tirant, posant-se dret–. Ara 
fes un xut ras amb l’interior del peu cap a en Nyicris, 
que aturarà la pilota.

–Nyoquis! –repeteix l’Issa, adreçant al porter un 
somriure esplèndid.

–Nyicris, no nyoquis –el corregeix el número 1, 
mentre en Tirant es peta de riure–. Em dic Nyicris. 
Els nyoquis me’ls menjo...
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En Tirant observa els vidres trencats de la fines-
tra i es posa les mans al cap.

Al cap d’uns segons de silenci, al llindar de la por-
ta del restaurant, apareix en Gaston Champignon 
amb una pilota sota el braç i un grapat de bocins de 
terrissa a la mà.

–T’he dit un xut ras –precisa en Tirant–. No un tir 
al plat!

–Setciències, recorda que, quan vas començar a 
entrenar-te en aquest mateix pati, no eres pas millor 
que ell –comenta en Nyicris.

L’Issa deu haver intuït que el porter ha dit alguna 
cosa a favor seu, perquè exclama amb gratitud:

–Nyoquis!

Com ja saps, les Cebetes han acabat la primera vol-
ta del seu segon campionat d’onze jugadors. Després 
d’un inici més aviat dur per la difícil relació amb el 
nou entrenador Jerome, que va substituir el seu ger-
mà Gaston mentre era a l’Àfrica, l’equip d’en Tomi 
va emprendre una remuntada espectacular i, gràcies 
a la victòria al derbi, va acabar la primera volta del 
torneig al tercer lloc, a només dos punts de l’Akadè-
mia Blava, l’etern rival.
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El campionat no es reprendrà fins a la primavera. 
Els nois poden descansar, però han de continuar en-
trenant-se per mantenir-se en forma i per millorar 
les estratègies amb vista a la segona volta.

L’únic que no sap què fer és l’Eladi... Sense poder 
fer el resum de cap partit, sense poder posar males 
notes als jugadors, sense les polèmiques habituals 
entre les Cebetes i l’Akadèmia Blava, el petit perio-
dista no sap com omplir el seu Eladiari.

I, en efecte, avui està rondant pel poliesportiu del 
barri a la caça de notícies. Hi descobreix la Sara, que 
arriba amb una bossa d’entrenament i un parell de 
patins de gel penjats del coll. Se li acosta per xerrar, 
mogut pel seu sisè sentit de periodista: vejam si pes-
ca una notícia de portada.

–Hola, Sara –saluda l’Eladi–. Que t’estàs entre-
nant per a la setmana a la neu?

–Sí, em moro de ganes d’anar-hi! –respon la besso-
na amb entusiasme.

–Jo també –comenta l’aspirant a periodista–. Es-
pero que a la muntanya passi alguna cosa interes-
sant per publicar-la a L’Eladiari. Aquests dies no sé 
què escriure-hi...

–No pateixis, que ja trobaràs temes –comenta la 
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Sara–. Segur que no et faltaran arguments: en Nyi-
cris amb la planxa de neu, les curses d’en Joao i en 
Bojan, i en Tomi gelós de l’Ona per qualsevol ximple-
ria... 

L’Eladi es posa a riure satisfet, i llavors pregunta:  
–Amb qui has estat patinant?
–Amb l’Ona –respon la bessona–, a la pista de gel 

que han instal·lat al parc de les Poncelles. Pels al-
taveus han posat una música preciosa i hem ballat 
juntes com en els vells temps a l’escola de dansa. Ens 
ho hem passat d’allò més bé!

A la mateixa hora, al Paradís d’en Gaston, la Llúcia, 
la Daniela i la Sofia estan xerrant davant del te blanc 
que els ha preparat amb cura l’Eva Maria, la bonica 
dependenta del saló de te.

–Estic més blanca que el te blanc –murmura la 
mare de les bessones, mirant-se al mirallet de l’estoig 
de maquillatge–. Aquests dies a la muntanya espero 
bronzejar-me.

–Bona idea! –aprova la dona d’en Gaston Cham-
pignon–. Ens estirem en una terrasseta, al sol, i po-
sem nota als monitors d’esquí més guapos...

Les amigues es cargolen de riure divertides.
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–Veig que al món també hi ha dones que somriuen! 
–exclama l’August entrant al Paradís.

–Oi tant que n’hi ha! –respon la mare de les besso-
nes–. De fet, si no hi hagués dones, en aquest món no 
somriuria mai ningú!

–Que tens problemes amb la Violette? –pregunta 
la Llúcia.

–Em temo que sí –sospira el xofer de les Cebetes, 
que es treu la gorra i s’asseu.

–Que us heu barallat? –pregunta la Daniela.
–No, però d’un temps ençà la Violette està neguito-

sa, intractable, i no menja gairebé res –explica l’Au-
gust.

–Deu estar cansada –especula la mare d’en Tomi–. 
Darrerament s’ha fet un fart de viatjar per assistir a 
les exposicions dels seus quadres. Només li cal repòs.

–I, a més, pensa que els artistes són molt sensibles 
–afegeix la Sofia, exballarina famosa–. Qualsevol 
petit problema se’ns converteix en una muntanya. 
Aquesta setmana de vacances li anirà de meravella. 
Ja veuràs com, respirant aire fresc i dormint molt, la 
Violette recuperarà l’alegria i la gana.

–Tant de bo! –sospira l’August.
–Mentrestant, tasti aquesta tisana regeneradora 
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d’ortigues que he concebut per a marits deprimits  
–proposa l’Eva Maria, que li serveix una tassa de te 
fumejant.

Tornem al poliesportiu del barri.
Totes les Cebetes s’han reunit per a l’entrenament 

de la tarda, totes, tret d’en Tomi.
–Que estrany –comenta l’Eva–. El capità sol ser el 

primer d’arribar.
–M’ha dit que havia d’anar al centre a comprar 

roba d’esquí –explica en Tirant–. Deu haver fet tard. 
Anem al vestidor.

Com que el passatemps preferit de la colla d’en 
Loris és fer befa de les Cebetes, aquí els tenim asse-
guts a les banquetes seguint l’entrenament dels seus 
grans rivals.

–He sentit que marxeu una setmana de vacances 
a la muntanya –diu en Loris, així que les Cebetes 
surten del vestidor i comencen a fer tocs de pilota 
escampats pel camp.

–Ho has sentit bé –respon en Bojan–. Anem a res-
pirar l’aire fresc de la muntanya, com fan els equips 
professionals. Així, a la segona volta tindrem més 
energies per jugar i ens serà més fàcil superar-vos.
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–Jo em pensava que havíeu decidit canviar d’es-
port i dedicar-vos a l’esquí, ja que el futbol no fa per 
a vosaltres –replica l’Andreu.

Els nois de l’Akadèmia Blava es peten de riure.
–Potser durant el derbi estaves entretingut fur-

gant-te el nas –comenta la Lara amb la mirada de ti-
gressa– i no vas veure que el vam guanyar nosaltres! 
Per tant, ets tu que t’has de dedicar a alguna altra 
cosa, com ara a muntar a cavall!

–Si vols, et podem deixar el nostre cavall, el Floc 
–afegeix la Sara.

Aquest cop només riu en Nyicris, assegut amb els 
nous companys de l’Akadèmia.

–Andreu, les bessones t’han deixat amb un pam de 
nas... –comenta.

El defensa gros de l’Akadèmia reacciona amb una 
mena de grunyit i, tot seguit, com si fos un tic nervi-
ós, es posa a explorar el nariu esquerre amb l’índex 
de la mà dreta.

En vista del fred de la tarda, en Gaston decideix 
organitzar una cursa de relleus. No hi ha res millor 
que una cursa apassionant per escalfar-se.

Amb unes quantes ampolletes de plàstic plenes 
d’aigua, separades un metre de distància, traça dues 
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diagonals que uneixen els vèrtexs d’una meitat del 
camp. Llavors divideix les Cebetes en dos equips i 
explica el joc.

–Mig equip es col·locarà a l’inici de la primera dia-
gonal i l’altra meitat, al final de la segona. El primer 
jugador comença i, fent un eslàlom entre les ampolle-
tes, porta la pilota al company, que arrenca a córrer i 
refà el mateix recorregut. Guanya l’equip que acaba 
primer. Qui tombi una ampolla ha de tornar enrere, 
posar-la dreta i continuar. Entesos?

Les Cebetes es col·loquen al seu lloc, el cuiner en-
trenador aixeca la cullera de fusta, l’abaixa de cop i 
fa sonar el xiulet.

En Mario surt corrents primer i, gràcies a la seva 
tècnica refinada, arriba al final de la línia sense ha-
ver tombat cap ampolleta. Cedeix la pilota a en Bru, 
que arrenca a córrer immediatament fent dribblings.

En canvi, a l’altre equip, en Xavi s’ha hagut d’atu-
rar dues vegades, perquè ha tombat els obstacles.

En Joao, que espera la seva arribada, l’esperona 
amb impaciència:

–Corre, més de pressa, Xavi! Au, afanya’t! Que en 
Mario ja ha arribat!

El brasiler recupera la pilota, l’aixeca amb un cop 
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de taló i, mantenint-la en equilibri sobre el front, 
es llança sobre les ampolletes intentant remuntar 
l’avantatge d’en Bru.

–Bravo, Joao! –criden els companys d’equip del 
brasiler.

En Champignon riu allisant-se el bigoti dret.
En Bojan, rival d’en Joao, comenta amb els com-

panys:
–Aquell no està content si no fa els seus jocs de 

peus. Però la competició la guanyarem nosaltres. Ara 
em toca a mi...
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Els de l’Akadèmia, a la banqueta, també es diver-
teixen.

–Esperem que el facin jugar a la segona volta...  
–comenta en Loris.

En aquell moment, en Tomi entra al poliesportiu, 
amb la bossa a la mà, i va a corre-cuita al vestidor. 
L’acompanya l’Ona, que duu una bosseta.

L’Eladi s’ensuma la notícia de portada...
–Hola, que has comprat alguna cosa? –li pregunta. 
–Sí, és culpa meva que en Tomi hagi fet tard –res-

pon la ballarina–. M’he estat tota la tarda per triar 
un parell de guants d’esquí.

–Ah, em pensava que havies anat a patinar amb la 
Sara –comenta l’Eladi.

–M’hauria agradat anar-hi –explica l’Ona–, però 
m’he estimat més resoldre això dels guants. 

El petit periodista torna pensatiu a la banqueta 
i pensa la pregunta trampa que li podria donar una 
edició extraordinària de L’Eladiari.

–Hola, Àngel –saluda de seguida l’Eladi–. La Sara 
m’ha dit que us heu divertit força a la pista de gel.

–Sí –confirma el migcampista–. Sap patinar molt 
bé; es nota que va ser ballarina.

Bingo!




