


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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La primera meitat del campionat
va anar així:

PRIMERA JORNADA
Ambres – Cebetes 0-2
Akadèmia Blava – Lleons d’Àfrica 2-2
Pilotes d’Or – Estrelles Naixents 1-1
Rapid Ball – Huracà Club 3-3

CINQUENA JORNADA
Akadèmia Blava – Ambres  5-2
Lleons d’Àfrica – Rapid Ball  3-3
Pilotes d’Or – Cebetes  0-4
Huracà Club – Estrelles Naixents 3-1

SEGONA JORNADA
Cebetes – Rapid Ball 0-0
Lleons d’Àfrica – Ambres 3-1
Estrelles Naixents – Akadèmia Blava 1-6
Huracà Club – Pilotes d’Or 2-1

SISENA JORNADA
Cebetes – Akadèmia Blava 2-0
Lleons d’Àfrica – Huracà Club 2-2
Pilotes d’Or – Ambres 1-0
Estrelles Naixents – Rapid Ball 3-3

TERCERA JORNADA
Akadèmia Blava – Huracà Club 4-0
Ambres – Estrelles Naixents 2-2
Lleons d’Àfrica –Cebetes 3-1
Rapid Ball – Pilotes d’Or 1-0

SETENA JORNADA
Ambres – Huracà Club 1-2
Akadèmia Blava – Rapid Ball 3-1
Pilotes d’Or – Lleons d’Àfrica 2-3
Estrelles Naixents – Cebetes 0-4

QUARTA JORNADA
Ambres – Rapid Ball 2-2
Cebetes – Huracà Club 1-1
Estrelles Naixents – Lleons d’Àfrica 2-3
Pilotes d’Or – Akadèmia Blava 1-3

CLASSIFICACIÓ GENERAL

AKADÈMIA BLAVA 16

LLEONS D’ÀFRICA 15

CEBETES 14

HURACÀ CLUB 12

RAPID BALL 8

PILOTES D’OR 4

ESTRELLES NAIXENTS  3

AMBRES 2

CLASSIFICACIÓ 
DELS GOLEJADORS

TOMI 5

MARIO 5

TIRANT 1

LARA 1

JOAO 1

BOJAN 1
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En Tirant reconeix els nois de l’Akadèmia Blava, en 
xandall, que s’estan instal·lant a la graderia. No fan 
una cara gaire alegre i això pot ser un bon senyal...

L’equip d’en Loris acaba d’arribar del camp dels 
Lleons d’Àfrica. Ja ha començat la segona volta amb 
un gran duel entre els dos primers classificats. I és que, 
a la meitat del campionat, l’Akadèmia encapçala la 
classificació amb setze punts, seguida dels Lleons amb 
quinze. Les Cebetes ocupen el tercer lloc amb catorze.

Això vol dir que, si aquest matí l’Akadèmia i els 
Lleons han empatat, l’equip d’en Tomi té l’oportuni-
tat de col·locar-se primer. I si ha guanyat un dels dos, 
les Cebetes, en cas que guanyin contra els Ambres, 
escalaran una posició en la classificació.

En Tirant interromp els exercicis d’escalfament i 
s’acosta a la reixa perquè en Nyicris, que està queixa-

1
EL NÚMERO

0
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GOL!

lant un entrepà de llonganissa, l’informi de tot plegat. 
–Què? Com ha anat amb els Lleons?
–Hem empatat 1-1 –respon el porter dels blaus, 

amb la boca plena.
A en Tirant se li escapa una rialleta com si li esti-

guessin fent pessigolles. L’empat al camp dels Lleons 
és el resultat que esperaven totes les Cebetes.

En Loris, que fa cara d’ànima en pena, és el més 
decebut de l’equip. I s’adreça a en Tirant una mica 
irritat: 

–No riguis tan aviat, setciències! Si perdeu o em-
pateu amb els Ambres, nosaltres continuarem pri-
mers en solitari.

–I encara que ens atrapeu –afegeix l’Andreu–, us 
farem miques al derbi.

–Veig que no heu digerit gaire bé l’empat amb els 
Lleons... Espero que gaudiu del partit, nois! –conclou 
en Tirant, abans de tornar amb els companys per 
continuar l’escalfament.

Ja deus conèixer la gran novetat en l’alineació de les 
Cebetes.

Ho recordes? Ens havíem acomiadat al vestidor 
mentre en Gaston Champignon anunciava als seus 
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nois que, a la davantera, al costat d’en Tomi, hi juga-
ria l’Issa en comptes d’en Mario.

El fill del cuiner entrenador, que va adoptar a 
l’Àfrica, és molt simpàtic, s’ha integrat molt bé al 
grup de les Cebetes i, durant la setmana de vacances 
a la neu, va demostrar que era un noi molt espavilat. 
Però, des dels primers entrenaments, s’ha posat de 
manifest que encara n’ha d’aprendre 
molt: ara com ara, només sap xutar 
amb la punta del peu... Ningú no 
s’esperava veure’l de titular a la re-
presa del campionat. El cas, però, 
és que en Gaston Champignon 
ha volgut regalar al seu fill 
aquesta emoció.

I ara l’Issa somriu 
amb el 0 a l’esquena, 
el número que ha triat. En un 
primer moment havia pensat en el 
26, el d’en Dani Pedrosa, el seu 
gran ídol, però després va decidir 
no trair el seu número preferit.

En acabar l’escalfament, l’Is-
sa es dirigeix cap al centre del 

L’ISSA
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camp amb els seus companys, rere l’àrbitre, que duu 
la pilota a la mà. Els Ambres vesteixen la seva sa-
marreta típica de quadres blancs i vermells.

La graderia del poliesportiu és plena de gom a 
gom, com en les grans ocasions.

Hi és tothom: en Donat, en Carlos amb els tam-
bors brasilers, en Calixt, l’esquelet Socors, la Violet-
te, l’Eladi amb el bloc de notes de reporter, l’Ona i el 
gat Marmita, que, evidentment, està dormint.

No hi manca ningú.
Les Cebetes, que volen tornar a encapçalar la clas-

sificació, tindran el suport d’una afició apassionada.

L’equip d’en Tomi de seguida es llança a l’atac, sem-
bla que tenen molta pressa per ocupar el primer lloc 
del campionat...

Els Ambres, amb la seva alineació molt prudent de 
4-5-1, es mantenen reculats a la defensa.

Evidentment, la setmana de vacances a la neu i els 
entrenaments posteriors han sigut de profit per a les 
Cebetes, que estan en plena forma.

En Bojan avança per la dreta, supera el defensa 
amb la finta stop and go i centra a l’àrea. En Tomi 
atura la pilota amb el pit, però es troba al davant dos 
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defenses que li tapen la porteria. Llavors deixa la pilo-
ta a terra i veu l’Issa tot sol a un metre de la porteria.

Li envia immediatament la bola amb una passada 
precisa.

En Gaston Champignon es toca el bigoti dret, però, 
tot seguit, canvia de bigoti, perquè l’Issa no xuta bé, 
la pilota li rebota a la cama i un defensa ho aprofita 
per allunyar el perill.

Els de l’Akadèmia es cargolen de riure. Tots, tret 
d’en Nyicris, que és un gran amic del petit africà.

En Tomi s’acosta a l’Issa i l’anima amb un copet a 
l’esquena:

–No t’hi amoïnis, a mi també em passa de vegades. 
Ja veuràs com a la propera l’encertaràs.

A la següent jugada de perill, però, no li surt gaire 
millor...
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A la graderia es tornen a sentir les rialles. Ni tan 
sols l’esquelet Socors no s’acaba de creure el que ha 
vist...

–Era impossible fallar aquest gol! –exclama l’Eladi.
–Sí –coincideix el pare d’en Tomi, assegut al seu 

costat–. En lloc d’enviar-la a la xarxa, l’ha allunyada 
de la porteria...

El porter dels Ambres es posa dret i dóna la mà al 
petit africà:

–No sé què he fet per merèixer la teva generositat, 
però moltes gràcies, amic!
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El número 0, una mica confós, torna cap al centre 
del camp.

No sembla que sigui el dia de sort de les Cebetes.
Després dels increïbles errors del fill d’en Cham-

pignon, en un llançament de falta, en Tirant l’envia 
al pal i, tot seguit, un defensa dels Ambres salva in 
extremis un gran xut de l’Aquil·les des del límit de 
l’àrea.

I encara ha d’arribar el pitjor...
A cinc minuts del descans, els de la samarreta de 

quadres aconsegueixen finalment travessar el mig 
camp. La Sara i en Rafa, que havien pujat a l’atac per 
ajudar els companys a conjurar la porteria embruixa-
da, no són a temps de baixar. La Lara i l’Eva es troben 
soles davant de quatre Ambres llançats a l’atac.

–Ocupa’t d’aquells dos! –crida la bessona preocu-
pada–. Jo miraré d’aturar aquests altres...

Però els quatre davanters es passen la pilota ràpi-
dament i alliberen el número 11 perquè pugui xutar 
tot sol. El xut creuat és potent i precís. El Gat no pot 
fer-hi res: 0-1.

Els nois de l’Akadèmia Blava ho celebren a la gra-
deria i, quan l’àrbitre xiula el final de la primera part, 
baixen a la reixa per cridar l’atenció d’en Tirant.

EL NÚMERo 0
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–Ei, setciències, que no ens havíeu d’atrapar? –pre- 
gunta l’Andreu.

–Un gran partit, m’estic divertint d’allò més! –ex-
clama en Loris.

En Tirant fa veure que no ho ha sentit i mira de 
calmar en Joao, que treu foc pels queixals:

–Hem jugat deu contra dotze! L’Issa ha sigut el 
millor jugador dels Ambres: els ha perdonat dos gols!

–És el primer partit del campionat que juga en la 
seva vida, pobre... –intenta justificar-lo el dorsal 10.

–Ja ho sé: no és culpa seva, sinó del míster, que el 
fa jugar tot i que no està a punt –replica el brasiler.

Al vestidor, però, ningú no gosa discutir la tria d’en 
Champignon, que diu a l’equip:

–Hem tingut mala sort, nois. Però hem jugat una 
primera part excel·lent. Continuem així i estic segur 
que guanyarem el partit. Ara entrarà en Mario a do-
nar-nos un cop de mà. No m’agradaria ser a la pell 
del seu porter!

L’italià i les altres Cebetes riuen confiades. Tot-
hom està convençut que l’Issa s’asseurà a la banque-
ta. Sorprenentment, però, el cuiner entrenador subs-
titueix en Tomi.

Els nois es miren amb cara de no entendre res.
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–L’Issa encara té moltes coses per aprendre i no-
més ho pot fer jugant –explica en Champignon–. Que 
et diverteixes, rei meu?

–Sí, papa! –respon el número 0 amb un gran som-
riure.

Les Cebetes comencen també la segona part atacant 
de valent i, després de deu minuts de setge, l’empat 
sembla que està a tocar.

En Mario fa veure que xuta des del límit de l’àrea, 
el defensa es gira, l’italià avança amb la pilota al peu 
i, quan l’entra un defensa dels Ambres, cedeix la pi-
lota a en Joao, que l’engalta al vol amb l’exterior del 
peu esquerre.

El xut amb efecte descol·loca el porter i hauria en-
trat a la xarxa si no s’hagués trobat, en la seva tra-
jectòria, amb l’Issa, que no és a temps d’apartar-se i 
rep el cop de pilota al cul.

L’Ambre número 3 arrenca un contraatac rapidís-
sim. Amb poques passades, els visitants deixen des-
marcat el número 9 davant de la porteria del Gat. La 
canonada del davanter centre pica contra la funda 
del violí recolzada a la xarxa: 0-2. 

Els blaus tornen a celebrar-ho a la graderia.
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–Aquest Issa, més que un zero a l’esquena, és un 
zero a l’esquerra! –bromeja en Loris.

–Doncs aquest zero sap encendre un foc enmig de 
la neu sense llumins. Tu ho sabries fer? –pregunta en 
Nyicris fent mala cara.

En Loris no sap què respondre.
En Nyicris s’aixeca del banc de la graderia i s’allu-

nya, perquè no vol sentir més comentaris burletes 
sobre el seu amic Issa.

–Però què li ha agafat? –pregunta en Vlado.
–Vés a saber! –respon en Loris, arronsant les es-

patlles–. Potser ha tingut un atac de gana...
Els de l’Akadèmia es fan un fart de riure i es que-

den a veure la resta del partit.
En Joao, de genolls, encara està picant amb els 

punys a terra.
–No pot ser! No pot ser! –repeteix.
–Aixeca’t i fes alguna cosa! –el renya la Sara, que 

ha recuperat la pilota de la xarxa i l’ha duta a corre-
cuita al cercle central.

–Jo ja he fet alguna cosa! –replica el brasiler–. 
Hauria marcat un gol si l’Issa no s’hagués posat pel 
mig!

–És culpa seva si li xutes una pilota al cul en comp-
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tes d’apuntar a la xarxa? –li recrimina la bessona–. 
Que potser has oblidat que som una flor? Tots onze 
guanyem o tots onze perdem!

Ni en Joao ni els altres no gosen contradir la Sara, 
que torna a la defensa amb la mirada de tigressa.

Al primer córner, puja a rematar. Empesa per les 
ganes de remuntar, salta més amunt que en Rafa i 
envia la pilota a la xarxa amb el cap: 2-1!

Llavors recull la pilota i la porta al cercle central.
–Has vist que, si volem, podem marcar? –crida la 

bessona a en Joao.
Animades pel gol i arrossegades per la Sara, les 

Cebetes es llancen a l’atac a la recerca de l’empat.
A la graderia, els seguidors també han reprès l’alè 

amb un entusiasme renovat.
En Bojan té davant seu un defensa. Amaga el peu 

sota la pilota, com una serp sota una pedra. Tothom 
s’espera una nova finta stop and go. Però, aquest cop, 
aixeca la pilota amb un toc de cullera precís i la fa 
caure al centre de l’àrea, perquè ha vist que en Joao 
està a punt de sortir disparat per l’esquerra.
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–És veritat, es pot! Es pot! –crida en Joao corrent 
per tot el camp, fins a la defensa, on abraça la Sara 
amb tant d’entusiasme que la tomba per terra.

–Un altre! Un altre! –demana en Donat a crits, 
mentre els tambors brasilers d’en Carlos ressonen 
amb més força.

Hi ha un gran xivarri a la graderia.
En Walter i els seus consulten preocupats el rellot-

ge. Si les Cebetes marquen un altre gol, atraparan 
l’Akadèmia al capdamunt de la classificació.

També consulta el rellotge l’àrbitre, que està a 
punt de xiular la fi del partit. En Tirant se n’adona i, 
en comptes de passar la pilota a en Mario, xuta im-
mediatament des de lluny.

El porter, tapat pels jugadors que omplen l’àrea, 
no veu com s’acosta la pilota en direcció a la xarxa. 
La bola, però, pica al turmell de l’Issa i s’enlaira.
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S’alça de la graderia un crit de decepció:
–Nooo...
En Joao està a punt d’agenollar-se novament, però 

la Sara es precipita cap a la pilota i l’envia amb el cap 
a la xarxa: 3-2!

Les Cebetes han atrapat l’Akadèmia Blava al pri-
mer lloc de la classificació!

En Calixt abraça l’esquelet Socors i crida:
–Visca!
La Sara abraça l’Issa i el fa giravoltar en un remo-

lí festiu.
–Gràcies, Issa! M’has fet una gran assistència!
El petit africà, una mica confós, balbuceja:
–Però, qui? Jo?
L’Issa encara queda més desconcertat quan, un 

minut després, es posa en una renglera amb els seus 
companys per fer una encaixada de mans amb els 
rivals, com fan sempre les Cebetes al final del partit.

El porter dels Ambres saluda el fill d’en Champig-
non i li diu:

–Moltes gràcies, malgrat tot. Has fet tot el possible 
perquè no perdéssim...

En Tirant atura en Loris, que ja marxava, per as-
saborir la venjança:

EL NÚMERo 0
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–Què? T’has divertit, també, a la segona part?
–Sí, sobretot veient com aneu de justets –respon el 

capità de l’Akadèmia–. Heu arribat al capdavant de 
la classificació, però no us hi estareu gaire. No us feu 
gaires il·lusions.

–Al derbi que jugarem al nostre camp us farem 
miques –assegura l’Andreu amb el dit al nas.

Per sort, l’Àngel és una mica més amable... L’ex-
número 10 dels Huracans espera la Sara a l’entrada 
dels vestidors i la felicita fervorosament:

–Has fet dos gols preciosos! Has jugat magnífica-
ment!

–Gràcies... –respon, sorpresa, la bessona–. He tin-
gut sort.

–La sort no hi té res a veure –replica el blau–. Crec 
que a la defensa estàs desaprofitada. Hauries de ju-
gar més endavant. I així no caldria que anessis per 
terra cada dos per tres per tallar els atacs dels rivals. 
Una noia maca com tu no ha de rodolar pel fang i 
pelar-se els genolls...

El reporter Eladi, que està seguint l’escena d’ama-
gat, anota a la seva llibreta: «La Sara s’ha posat ver-
mella com un tomàquet.»




