


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.



Primera edició: gener del 2013

Disseny: Gioia Giunchi i Laura Zuccotti
Color: Davide Turotti
Adaptació del disseny i maquetació: Endoradisseny

Títol original italià: Finale a sorpresa
Edició: David Monserrat
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats

Textos: Luigi Garlando
Il·lustracions de coberta: Stefano Turconi
Il·lustracions de l’interior: Marco Gentilini
www.lecipolline.it

© publicat per primer cop a Itàlia per Edizioni Piemme SpA
© 2013 Oriol Sánchez Vaqué, de la traducció
© 2013 La Galera, SAU Editorial, de l’edició en llengua catalana

Tots els noms i caràcters d’aquest llibre són propietat de Piemme SpA
Tots els drets reservats.
Publicat amb l’autorització de Grandi & Associati.

La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona
www.lagalera.cat   
lagalera@grec.cat

Imprès a Limpergraf
Mogoda, 29-31. Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès

Dipòsit legal: B-30.491-2012
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-4589-2

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra res- 

ta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta el 

CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia o 

l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.



Luigi Garlando
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Il·lustracions de
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Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué



A tots els nens i nenes que enguany
xutaran una pilota per primera vegada
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–Per què ens deu haver convidat en Champignon al 
Pètals a la cassola? –es pregunta en Rafa.

–Per a un berenar, suposo –respon la Lara–. I per 
parlar-nos del partit de desempat. Només falten deu 
dies.

En efecte, d’aquí a deu dies es disputarà la gran fi-
nal amb l’Akadèmia Blava que decidirà l’equip cam-
pió. Com deus recordar, les Cebetes tenien el títol a la 
butxaca i ja havien preparat la festa i tot, però, jus-
tament a l’última jornada, van perdre i l’equip d’en 
Loris les va atrapar a la classificació. Ara caldrà un 
desempat per designar el guanyador del campionat.

Com et pots imaginar, la tensió pel gran partit creix 
dia rere dia. Potser per això en Gaston Champignon 
ha convocat els seus nois al restaurant. El cuiner en-
trenador és un expert a l’hora de transmetre serenor, 
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sempre sap com encomanar tranquil·litat quan els 
ànims estan massa caldejats i sovint ho aconsegueix 
recorrent als seus dolços exquisits a base de flors. I si 
necessita un petit cop de mà, pot comptar amb l’aju-
da de la preciosa Eva Maria, disposada a oferir una 
de les seves tisanes relaxants.

En realitat, avui, a l’interior del Pètals a la cassola 
i del Paradís d’en Gaston, hi ha moviments estranys. 
La raó de la convocatòria misteriosa no és pas un 
simple berenar i aviat en traurem l’entrellat.

Mentrestant, una primera sorpresa: també hi as-
sisteix en Nyicris.

–De fet, en Champignon ha convocat les Cebetes 
–remarca en Tirant–. Però, si no m’equivoco, tu tens 
una lletra ca d’Akadèmia a la panxa.

–Sí, però sota la ca hi ha una panxa buida –replica 
en Nyicris– i ara us han cridat al paradís de les me-
rengues. Com vols que no m’hi apunti?

Les Cebetes es peten de riure.
Només hi manca l’Issa, que els espera al restau-

rant del pare. La colla entra al saló de te de l’Eva 
Maria i s’atura a contemplar l’escena, que és molt 
peculiar.

Un personatge, amb una curiosa barba de pera, 

GOL!
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unes ulleretes rodones, un gran fulard groc i un bar-
ret de tela blanc, està bombardejant de fotos i de flo-
retes la preciosa noia txeca que porta el Paradís d’en 
Gaston.

–Tens un rostre encisador, reina –repeteix l’home 
després de cada clic–. I quins ulls més expressius... 

Hauries de fer cinema!
–Gràcies –respon l’Eva Maria amb 

un somriure–, però em divertei-
xo molt més fent tisanes...

Dos operaris estan col-
locant unes càmeres de te-
levisió en punts diferents 
del local i connectant a les 
preses de corrent uns ca-

bles llargs que arriben fins 
a una furgoneta aparcada a 

fora.
–I ara! Què passa aquí? –pregun-

ta l’Eva, mirant encuriosida al seu 
voltant.

–Hola, Cebetes –saluda en Cham-
pignon–. He decidit rodar un anunci 

per al restaurant i el saló de te.

en vincent
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–Un anunci que sortirà a la televisió? –s’informa 
en Rafa.

–Exactament –respon el cuiner entrenador–. Tinc 
la intenció de promocionar un nou menú a base de 
flors i aquesta em sembla la millor manera de fer-
ho. He demanat ajuda al meu vell amic Vincent, un 
director de cinema francès molt prestigiós. Ara us el 
presento.

–Val més que esperem que acabi de tirar floretes a 
l’Eva Maria –suggereix la Lara.

En Champignon i les Cebetes riuen de gust.
–Vincent, et presento l’equip de futbol més simpà-

tic del món –anuncia el cuiner entrenador.
El director de cinema interromp el reguitzell de 

clics i saluda:
–Bonjour, nois! Així vosaltres sou les famoses Sa-

batetes...
–Cebetes, de ceba, no de sabata –precisa la Sara, 

una mica ofesa.
–Això, Cebetes, perdó... –corregeix en Vincent–. 

Gravarem tots plegats un anunci esplèndid! Ja veu-
reu com ens divertirem. Avui instal·lo les càmeres i 
començo a estudiar l’ambient. Els propers dies farem 
unes proves. Us necessito, nois, per fer del restaurant 
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del meu amic Gaston el lloc més especial de Barcelo-
na! Els nois sempre aporten un toc d’alegria. Ah, tu 
ets perfecte... M’agrades. Et posaré a primera fila!

El director s’acosta a en Nyicris, li fa una foto a un 
pam de nas i comenta: 

–Tu seràs la prova irrefutable que al Pètals a la 
cassola es menja bé i en abundància, oi?

Les Cebetes es fan un fart de riure, mentre en Vin-
cent s’allunya i torna a aclaparar la pobra Eva Maria 
amb fotos i elogis.

–A mi, aquest Vincent no em cau gaire bé –comen-
ta en Nyicris–. Que tingui uns quilets de més no vol 
dir que em passi el dia menjant...

–Tens raó –aprova en Champignon–. I et donaré 
l’oportunitat de demostrar-ho. Ara serviré a taula les 
merengues glaçades amb rosa que he preparat i tu 
demostraràs a en Vincent que no en tocaràs ni una. 
Entesos?

–No fem bromes, míster... Jo sóc aquí per a això 
–respon de seguida en Nyicris, seient a taula–. Tant 
me fa el que en pensi el director amb la barba de 
pera...

–Bé –aprova en Tomi–, deixem que el porter de 
l’Akadèmia Blava s’afarti tant com pugui; així, a la 
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final, estarà clavat a terra i li podrem fer gols més 
fàcilment.

–No t’hi facis il·lusions –replica en Nyicris–. Re-
corda que, com més gras estigui, més espai ocuparé 
a la porteria i menys en deixaré perquè hi entri la 
pilota.

Les Cebetes es cargolen de riure mentre s’instal·-
len a la taula en espera del berenar.

Més tard, llegint la nova edició de l’Eladiari, penja-
da al tauler d’anuncis del poliesportiu, els nois des-
cobreixen una altra sorpresa: el partit de desempat 
es disputarà un vespre a l’estadi olímpic Lluís Com-
panys de Montjuïc.

–No és un estadi qualsevol, és un monument his-
tòric! –exclama en Tirant, excitadíssim–. Es va inau-
gurar el 1929 arran de l’Exposició Universal i va ser 
la seu dels Jocs Olímpics del 1992.

–El setciències aprofita qualsevol ocasió per donar-
nos una lliçó d’història... –sospira en Nyicris, amb un 
immens cucurutxo de gelat que regalima pertot arreu.

–Segur que nosaltres també hi farem història –co-
menta en Tirant.

En Rafa, supersticiós de mena, arrufa el nas:
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–M’estimo més no ser triomfalista, porta mala sort.
–No t’hi amoïnis, Rafa –el tranquil·litza la Sara–. 

Els teus mitjons pudents ens protegiran de la mala 
sort.

–No serà una qüestió de sort –assegura en Loris–. 
Us tombarem a l’estadi! Teniu els dies comptats...

–Sí, i tant! –replica en Tomi, tranquil–. Com en el 
campionat: dos derbis, dues victòries nostres. O em 
falla la memòria?

–Aquí hi ha la gràcia –s’hi afegeix l’Andreu, amb 
un dit al nas–. Aquelles dues victòries no us hauran 
servit de res. Nosaltres guanyarem l’únic partit que 
compta, el de desempat, i ens endurem la copa!

El defensa robust de l’Akadèmia rep copets a l’es-
quena per part dels companys d’equip, que tot seguit 
s’allunyen amb les bicicletes.

–No els fem cas –conclou en Tomi–. De fet, ja cal 
que ens calcem, perquè, d’aquí al partit, ens en faran 
de tots colors per posar-nos neguitosos. Val més que 
pensem a entrenar-nos.

En Tirant atura el capità, que ja es dirigia cap al 
vestuari:

–Tinc una idea. Com que haurem de jugar la final 
al vespre, podríem demanar a en Champignon de fer 
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els entrenaments després de sopar. El camp del po-
liesportiu té una bona il·luminació i, d’aquesta ma-
nera, ens anirem acostumant als focus, que sempre 
creen problemes, sobretot en el joc aeri.

–Bona idea, setciències –aprova de seguida l’A-
quil·les.

–I a més, al vespre, no fa tanta calor –observa en 
Bru–. Entrenar-se a la tarda aquesta època de l’any 
és com entrenar-se al bell mig del desert.

L’endemà al vespre, les Cebetes arriben al camp petit 
del poliesportiu, il·luminat pels focus.

En Gaston Champignon ordena als nois que fa-
cin tocs de pilota, primer cadascú pel seu compte i 
després en grups de tres. Al cap d’un quart d’hora 
practicant passades i aturades, el cuiner entrenador 
distribueix els petos per formar els equips. Però, així 
que xiula l’inici del partit, el camp es queda comple-
tament a les fosques.

L’August corre a revisar els ploms i torna amb una 
mala notícia:

–Crec que ens han fet una broma de mal gust; han 
sabotejat la instal·lació elèctrica.

–Maleïts blaus! –remuga l’Aquil·les enfurismat.
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–Ja us ho deia... –comenta en Tomi arronsant les 
espatlles.

–Crec que aquest vespre serà impossible reparar 
l’avaria –anuncia el xofer del Taxibetes–. Anem a la 
dutxa...

–Estimat August, l’impossible sovint només és 
manca de fantasia... –somriu en Champignon, tocant-
se el bigoti dret, el de les bones idees–. El meu amic 
Alfred, l’espeleòleg, ens podria donar un cop de mà...

Mentre el cuiner entrenador marca un número al 
seu mòbil, en Joao pregunta en veu baixa:

–Què fa un espeleòleg?
–S’unta els pèls amb oli –respon en Tirant.
–I per a què serveix untar-se els pèls amb oli? –tor-

na a preguntar el brasiler, desconcertat.
–És broma, pallús! –exclama el dorsal 10–. Els es-

peleòlegs exploren les grutes, que estan a les fosques. 
Em sembla que ja he entès què pretén fer en Cham-
pignon...

Al cap de vint minuts, arriba a l’entrada del polies-
portiu una furgoneta vermella i en baixa un homenet 
amb la cara xuclada, prim com un secall, que saluda 
amb afecte el cuiner entrenador i gairebé desapareix 
entre els seus braços.
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–Quin home més escanyolit... –comenta en Xavi.
–Per força –explica la Sara–. A l’hora de ficar-se 

pels túnels de les coves, és preferible que un espeleò-
leg no tingui el cul d’en Nyicris!

L’Alfred obre la porta de la furgoneta:
–Això és tot el que he pogut arreplegar en pocs mi-

nuts, Gaston.
–N’hi ha més que prou, amic meu! –exclama en 

Champignon.
Les Cebetes, divertides, es posen els cascos que il-

luminen gràcies a un llumet fixat al front. No hi ha 
prou cascos per a tothom, però sí llanternes, i així 
cadascú pot il·luminar la part del camp que ocupa. 
El partit es transforma en una pista de discoteca, 
amb feixos de llum que s’entrecreuen contínuament. 
A més a més de divertit, és un exercici prou útil per 
a la concentració, perquè cada jugador ha de parar 
atenció no només a la pilota, sinó també a la direcció 
del propi feix de llum. D’altra banda, els companys 
ajuden el que té la pilota als peus il·luminant-li la 
part del camp que té al davant. D’aquesta manera 
també s’exercita l’esperit d’equip, que, com ja saps, és 
un dels punts forts de les Cebetes.

En Champignon ho ensenya des del primer dia:
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–No som un conjunt de pètals dividits, som una 
sola flor!
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–Superbe! –exclama admirat el cuiner entrenador.
L’August aplaudeix al seu costat:
–Tens raó, estimat amic Gaston, res no és impos-

sible!
L’única que no sembla que s’hagi divertit gaire és 

la Lara, que protesta fregant-se els ulls:
–No s’hi val, míster! En Joao m’ha il·luminat la 

cara i m’ha enlluernat! És falta!
–Però què dius, falta! –contesta en Joao–. Era una 

finta. La finta de la llanterna...
Tothom riu a cor què vols.
Els blaus, amagats a les fosques, s’han quedat amb 

un pam de nas. En comptes d’impedir l’entrenament 
dels rivals, encara l’han fet més divertit...

En Loris murmura en nom de tots:
–No serà fàcil aturar aquestes maleïdes Cebotes.
No, no serà gens fàcil. Per a ningú.




