QUI SÓN LES CEBETES?
Les Cebetes són un equip de futbol. Han guanyat un campionat, 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 batalles de la història i recorre a
la física per estudiar les paràboles dels seus llançaments.

EN bojan
lateral dret

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

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 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 diumenges al parc jugant a futbol amb els
seus incomptables cosins.

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 això és el comodí de les Cebetes.

EN PAVEL I L’IGOR
davanters centre

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

EN XAVI
lateral dret

És molt ràpid, fa unes centrades magistrals.
Va jugar a l’Acadèmia Blava i després als juvenils 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 cabells llargs.

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.
l’eva
defensa

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

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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Als futbolistes xiulats

1
FUSIÓ
O NO
FUSIÓ?

Estimat amic de les Cebetes, que recordes com ens
vam acomiadar?
Bocabadats... Així és com ens vam quedar després que, a la festa al Pètals a la cassola per celebrar
la victòria de les Cebetes al campionat, en Gaston
Champignon fes una proposta inesperada que va sorprendre tothom, incloent-hi en Walter i els nois de
l’Akadèmia Blava convidats al sopar.
Ara, finalment, et puc desvelar de què es tractava.
Agafa’t fort perquè és una notícia bomba...
El cuiner entrenador va proposar la fusió entre les
Cebetes i l’Akadèmia Blava!
Sí, ho has entès bé, un sol equip format pels amics
d’en Tomi i pels d’en Loris, capaç de competir amb
ambició en el torneig regional a què poden accedir les
Cebetes com a guanyadores del campionat.
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Tal com et pots imaginar, la proposta va desencadenar un munt de reaccions i comentaris entre els
nois, que hi han rumiat tot l’estiu. Ara, un cop acabades les vacances, les Cebetes han tornat a Barcelona
i ja estan a punt per començar una altra vegada els
entrenaments. S’acosta el moment de prendre una
decisió: formar un superequip amb els blaus o participar tots sols al campionat regional?
Tot esperant la resposta, les Cebetes tornen a la
feina al camp del poliesportiu. Amb els blaus o sense, hauran de fer front a un campionat molt exigent,
perquè competiran amb els equips més potents de les
comarques de Barcelona i, per tant, és bo que es comencin a preparar de valent.
Al vestidor, però, no es parla només de fusió, perquè fa poc que els nois han tornat de les vacances i
tenen un munt d’històries per explicar.
En Bru, per exemple, mostra als companys les fotografies del viatge fascinant que ha fet a Sud-àfrica,
un lloc ideal per a un apassionat com ell de la natura
i els animals.
–Però això és una balena! –exclama en Tirant.
–Exacte! –confirma en Bru, ensenyant als companys la foto de l’enorme cetaci que surt de l’aigua.
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–Com t’ho vas fer per fer una foto de tan a prop?
–pregunta l’Eva, que, com bé saps, és una gran apassionada de la fotografia.
–Érem en un poblet a la costa meridional de Sudàfrica, on organitzen sortides en barca per veure les
balenes –explica el migcampista–. Vam arribar a
menys de cinquanta metres de la balena...
–I no vas tenir por? –pregunta la Sara.
–Fa més por en Nyicris quan surt de la porteria...
–intervé l’Aquil·les.
Tothom es peta de riure.
–En Nyicris va tornar ahir de les vacances –anuncia en Tomi–. L’Eladi, que el va veure, m’ha dit que
ha guanyat uns quilets... Em temo que s’ha passat
l’estiu dintre del congelador dels gelats!
En Bru mostra altres fotos espectaculars que meravellen els companys d’equip.
–Un lleó! –exclama en Pavel–. Impressionant...
–Aquí érem a l’interior del parc Kruger, un dels
parcs naturals més espectaculars del món –explica
en Bru–. Hi vaig poder veure tots els Big Five!
–I què són els Big Five? –pregunta l’Aquil·les–.
Una banda de rock?
–No, home, no! –respon en Tirant, el setciències–.

11

GOL!

Els Big Five, és a dir, els Cinc Grans, són el lleó, el lleopard, el búfal, l’elefant i el rinoceront. Els van batejar
així els caçadors, perquè són els animals més difícils
de capturar i, per tant, són els trofeus més preuats.
–No em diguis que els vas veure tan a la vora com
les balenes... –comenta la Lara.
–Els lleons i els lleopards els vam veure de lluny,
amb uns binocles –explica en Bru–. Per fer-ho ens
vam haver de llevar a l’alba i vam caminar durant
dues hores rere un guia armat amb un fusell, que
ens repetia contínuament que no féssim soroll i que
avancéssim en fila índia. Confesso que vaig sentir un
cert neguit...
–Jo també m’hauria neguitejat –comenta en Bojan–. Veure un lleó que surt d’entre uns arbustos no
és com veure el gat Marmita...
–Els elefants, els rinoceronts i els búfals, en canvi,
els vam veure de més a prop –continua en Bru–. Van
travessar la carretera just quan hi passàvem nosaltres amb els jeeps. Ens vam aturar com en un semàfor i ells, tranquil·lament, ens van passar per davant.
Heu vist quines fotos més impressionants?
En Joao es fixa en el morro d’un rinoceront fotografiat en un primer pla i es grata el cap pensatiu:
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–Jo, aquest tipus, ja l’he vist en algun lloc... Ah, ja
ho tinc! És en Vlado, el rinoceront dels blaus!
–T’equivoques –el corregeix en Rafa–. Fixa-t’hi bé.
És l’Andreu!
Les Cebetes es fan un fart de riure.
Quan s’apaguen les rialles, s’imposa al vestidor un
silenci incòmode. La broma d’en Joao ha recordat a
tothom el problema de la fusió, però ningú no gosa
encetar el tema. Ho fa el capità:
–Nois, què en penseu, de la proposta d’en Champignon?
–Jo opino que no em fa el pes tenir un rinoceront a
l’equip –respon de seguida en Joao.
–A mi tampoc –coincideix l’Aquil·les.
En Tirant és d’un altre parer:
–Jo entenc les raons del míster.
–Digues –demana en Xavi.
–Crec que a en Champignon no li va agradar tot el
que va passar abans del partit de desempat amb els
blaus. Recordeu totes les bromes que ens vam fer els
uns i els altres? –pregunta el dorsal 10–. La instal·
lació elèctrica sabotejada, les pólvores que provocaven picor, la tinta a la piscina, el camp inundat... Potser ens vam passar.
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–Ells es van passar! –exclama en Joao immediatament.
–D’acord, ells en van fer més i de més grosses que
nosaltres –continua en Tirant–, però aquesta no és la
qüestió. Crec que en Champignon vol formar un sol
equip precisament per acabar amb la rivalitat entre
nosaltres i l’Akadèmia, que ha arribat a uns extrems
una mica perillosos. M’enteneu?
–Jo penso el mateix –coincideix en Tomi.
–Però no em sembla just que ells participin en el
campionat regional; ho hem aconseguit nosaltres
guanyant el torneig de Barcelona –observa en Mario.
–Estic completament d’acord amb en Mario –exclama l’Aquil·les–. No és just, sobretot perquè van
jugar brut i ens les van fer de tots colors perquè perdéssim. Que heu oblidat que en Vlado li va trencar el
peu a en Tomi? I ara li volem donar la samarreta de
les Cebetes?
–Potser amb la samarreta de les Cebetes aprendrà
a jugar com Déu mana –replica en Tirant.
–No hi confio gaire... –comenta en Rafa–. Un rinoceront no es pot convertir en un angelet.
–De tota manera, la veritat és que amb els reforços
dels blaus podríem fer un gran equip, com els que ens
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trobarem al campionat regional. Imagineu-vos que tenim a l’equip un atacant ràpid com en Diouff i un davanter centre amb classe com l’Àngel... –observa la Sara.
–És clar, a tu t’agradaria la fusió perquè l’Àngel és
el teu xicot... –replica en Joao.
Les Cebetes es posen a riure, mentre la bessona
reacciona amb una mirada assassina al brasiler:
–Això és una bajanada que et podries haver estalviat!
En Joao recula una passa fent veure que està espantat:
–Ostres, quins ulls de tigressa, Sara! Crec que
hauries de formar part dels Big Five...
Els nois continuen rient a cor què vols, fins i tot la
Sara, que és incapaç de mantenir-se seriosa després
del comentari del lateral esquerre.
En Tomi posa fi a la discussió:
–Bé, ja hi haurà prou temps per parlar de la fusió.
Ara anem a entrenar-nos. Amb els blaus o sense, la
situació no canvia: ens espera un campionat duríssim amb equips que seran molt més bons que els que
hem conegut fins ara. Si no ens preparem bé, farem
el ridícul...
Les Cebetes surten al camp del poliesportiu.
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–Els primers entrenaments sempre són durs –comenta en Bojan.
–Sí –coincideix en Joao, resignat–. Són els pitjors
de la temporada. Els entrenadors et fan córrer una
bona estona i no et deixen tocar la pilota. Als brasilers no ens agrada gens córrer...
–Doncs, ara jo em sento més brasiler que serbi!
–replica en Bojan somrient.
En Joao té raó: els primers entrenaments de la temporada són sempre feixucs perquè els jugadors s’han
de posar les piles, és a dir, han de córrer i fer exercicis
durs per reforçar la musculatura de les cames.
Però en Joao no té en compte que en Gaston Champignon no és un entrenador com els altres...
Per al cuiner entrenador la diversió és més important que tota la resta i, en efecte, les Cebetes troben
tres bicicletes recolzades als pals de la porteria, tres
pilotes i una vintena d’ampolles de plàstic escampades pel camp.
–Què ens ha preparat, míster? –pregunta en Rafa,
encuriosit.
–Una espectacular cursa de relleus! –respon el cuiner entrenador, que desplega un full de paper i anuncia:
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–El primer equip, que durà un peto verd, el formaran en Tomi, la Sara, en Joao, en Rafa i l’Igor. El
segon, amb un peto vermell, en Tirant, la Lara, en
Bojan, en Bru i en Pavel. Aniran de groc en Mario,
l’Eva, en Xavi, l’Aquil·les i el Gat.
Mentre els nois es posen els petos dels colors corresponents, en Gaston Champignon explica les regles del joc:
–Us proposo una mena de triatló, és a dir, una competició dividida en tres especialitats. La primera és el
ciclisme. En Tomi, en Tirant i en Mario sortiran primers i hauran de fer cinc voltes al camp en bicicleta.
Després, passaran la bicicleta a un company. Quan tothom hagi pedalat, en Tomi, en Tirant i en Mario faran
cinc voltes més corrent. L’última part de la cursa de
relleus serà a través del camp, fent eslàloms amb la pilota entre les ampolles fins a la porteria, llavors caldrà
tornar enrere i passar la pilota a un company. Guanyarà l’equip que acabi primer tot el recorregut, però
compte amb les penalitzacions! Per exemple, s’haurà
de passar per l’exterior dels banderins, tant en bicicleta com a peu. Us aviso que seré molt estricte!
En Tomi, en Mario i en Tirant, superconcentrats,
ja seuen a la bicicleta, a punt per arrencar.
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El brasiler s’alça, torna a seure a la bicicleta i reprèn la cursa.
Al final de la cursa ciclista, els grocs van per davant, però els vermells remunten a la segona prova
gràcies a la cursa d’en Bojan i en Bru.
–Ostres –comenta l’Igor, admirat–. A força de perseguir lleons i lleopards, en Bru corre com una fera
ferotge...
En Tirant és el primer que arrenca a córrer amb la
pilota als peus per l’últim tram de la cursa, animat
pels crits dels companys d’equip. En Mario surt segon, mentre que els verds, molt endarrerits, semblen
massa lluny de la victòria final. Però en Tomi recupera molt de terreny perdut.
L’eslàlom del capità és espectacular, la pilota passa arran de les ampolles i, a cada dribbling, recupera
una mica de terreny als rivals. Quan passa la pilota
a la Sara, els verds només tenen dos metres de desavantatge respecte dels grocs i uns quatre dels vermells, que encapçalen la cursa.
En Gaston Champignon, amb el bigoti dret entre
els dits, gaudeix de l’entusiasme dels nois, que s’esgargamellen animant els companys.
En Pavel tomba una ampolla, torna enrere per tor-
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nar-la a posar dreta i perd un temps preciós. El Gat,
que com a porter domina més les mans que els peus,
frena una mica la progressió dels grocs. Així, en l’últim relleu, els tres equips estan força igualats.
L’últim que fa el relleu és en Joao, que encara ha
de recuperar un cert retard. Ho aconsegueix gràcies
a la seva tècnica tan refinada.
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–Superbe! –exclama en Champignon–. Han guanyat els verds!
Les Cebetes, rebentades, es van a refrescar a la
font tot comentant aquesta cursa tan apassionant.
–Estic baldat... –confessa en Joao esbufegant.
–Jo, també –admet en Bojan–. Em sembla que hem
caigut a la trampa d’en Champignon. Amb l’excusa
de fer-nos jugar, ens ha fet córrer i pedalar, i així hem
fet un gran esforç, que és el que volen els entrenadors
en començar la temporada.
–Sí, però nosaltres ens hem divertit –precisa el
brasiler–. Som uns afortunats: tenim el millor entrenador del món!

en vlado, en loris i l’andreu

GOL!

Asseguts en un banc del camp, en Vlado, en Loris i
l’Andreu han assistit a l’apassionant cursa de relleus
de les Cebetes.
–No et sembla estrany que els blaus hagin seguit
l’entrenament sense fer cap comentari burleta? –pregunta en Tirant.
–Sí, tens raó, és estrany –coincideix en Tomi.
–Deu ser per això de la fusió –sospita el dorsal 10–.
Potser ens miren ja com a companys d’equip.
El capità observa els tres blaus des de lluny i arronsa les espatlles:
–No ho sé, però aviat ho descobrirem.
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