


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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Al meu amic Pippo, que s’ha fet mal,
però que aviat tornarà a marcar gols
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En Donat està passant l’aspiradora pel menjador de 
casa sota la mirada atenta de la seva dona.

–Alto! T’has deixat una mica de pols –l’avisa la 
Llúcia.

El marit gira cua i repassa la zona del parquet del 
costat del sofà.

–Pare, estàs segur que pots conduir l’aspiradora 
ara que t’han retirat el carnet? –pregunta en Tomi, 
rient.

–Que graciós que és el meu fill –comenta en Donat 
amb una ganyota–. Quan juga a pilota també fa riure...

–No et distreguis, Donat, que et tornaràs a deixar 
racons bruts de pols –el renya la Llúcia–. Recorda 
que encara no s’ha acabat el teu període de càstig.

–Però és un càstig excessiu! –protesta el marit–. 
No n’hi va haver prou amb el meravellós sopar que et 

1
EN JOAO

COMPETEIX AMB 

EN MORTEN
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vaig preparar per al nostre aniversari al parc de les 
Poncelles?

–No, no n’hi va haver prou, perquè l’havies feta 
massa grossa –respon la dona.

–I, a més, la idea del sopar al parc no va ser pas 
teva –precisa en Tomi.

–Me la pagaràs, traïdor... –l’amenaça en Donat.
–Calla i neteja! –ordena la Llúcia.
En Donat esbufega i empeny l’aspiradora cap a les 

cortines, mentre en Tomi, divertit, gaudeix de l’espec-
tacle.

Com bé deus recordar, en Donat, víctima de la ge-
losia, va perseguir la seva dona al volant de l’auto-
bús, va entrar per un carrer en sentit contrari i va 
abandonar el vehicle al bell mig del carrer. Aquell 
disbarat li va costar la retirada del carnet i una sus-
pensió de feina. I no tan sols això. El pare d’en Tomi 
va engegar a rodar la sorpresa que la Llúcia li estava 
preparant per a l’aniversari del primer petó. Per fer-
se perdonar, amb l’ajuda de les Cebetes, en Donat va 
organitzar un sopar sorpresa al parc de les Poncelles, 
al banc d’aquell primer petó, però, com pots veure, 
encara s’hi ha d’escarrassar molt perquè la Llúcia el 
perdoni del tot...
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Mentre el xofer d’autobús continua esbufegant pel 
passadís, sona l’intèrfon.

S’hi posa en Tomi:
–És el carter; porta una carta.
–El carter que porta una carta a una cartera? –pre-

gunta en Donat–. Que curiós. És com si un conductor 
d’autobús em portés en autobús.

La Llúcia, que vol mantenir un posat seriós, no pot 
evitar de riure. Quan en Donat deixa anar comenta-
ris graciosos costa resistir...

–Baixo jo –anuncia la mare d’en Tomi, que no triga 
a pujar i dóna un sobre al marit.

–Ve d’Austràlia –observa en Donat–. Deu ser de 
l’oncle Octavi, el germà del meu avi.

Obre el sobre amb molta cura, en treu un full es-
crit a mà, seu en una butaca del menjador, continua 
llegint en silenci i, en acabat, anuncia amb una veu 
trista:

–S’ha mort.
La Llúcia seu al braç de la butaca i li posa la mà a 

l’espatlla:
–Em sap molt de greu, sé que te l’estimaves molt.
–Sí –confirma en Donat–. Feia molts anys que no 

ens vèiem. Però, quan jo era petit, vivíem al mateix 
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edifici i li deia «oncle». Va ser ell qui em va ensenyar 
a llegir música. Tocava molt bé el piano.

–I vivia a Austràlia? –pregunta en Tomi.
–Hi va anar fa molts anys –explica el pare–. Jo 

encara anava a escola. Va començar treballant d’es-
quilador d’ovelles i després va fer fortuna. Va com-
prar terres i es va convertir en un granger molt ric. 
Sempre li van agradar les feines del camp.

–Ja devia ser molt gran, oi? –continua preguntant 
en Tomi.

–Sí, molt, però per Pasqua em va enviar una postal 
en què em deia que se sentia fort com un toro i em 
preguntava quan l’aniríem a veure –respon en Do-
nat–. Et volia conèixer.

–A mi? –pregunta sorprès el davanter centre.
–Sí. Tot i que només ens escrivíem un parell de 

cops a l’any, sempre em va estimar molt i li hauria 
encantat conèixer personalment la meva família –ex-
plica el conductor d’autobús–. I a mi m’hauria agra-
dat molt portar-vos a conèixer l’oncle Octavi, i també 
Austràlia, que és un país meravellós. Quina llàstima 
que no hi hàgim sigut a temps.

La Llúcia acarona els cabells d’en Donat, s’aixeca, 
agafa l’aspiradora i enllesteix la neteja de la casa. 



13

EN JOAO COMPETEIX AMB EN MORTEN

S’ha acabat el càstig. En Donat plega la carta dins 
el sobre i va a desar-la en un calaixet del seu escrip-
tori. En Tomi busca Austràlia al mapamundi de la 
seva habitació i calcula la distància que la separa de 
Catalunya. Llavors agafa la bossa de les Cebetes de 
l’armari i la comença a omplir.

De l’estudi d’en Donat arriben unes notes de piano.

En Xesco entra al Paradís d’en Gaston amb la seva 
granota de feina. Té les mans negres com el carbó i 
taques d’oli de motor a la cara.

–Hola, Eva Maria! Que has vist la Clementina?  
–pregunta el germà d’en Loris.

La preciosa noia txeca, que porta el saló de te, no és 
a temps de respondre, perquè la Clementina s’aixeca 
de la taula amagada rere la petita font i anuncia:

–Sí, la Clementina és aquí, però ara mateix se’n va 
a corre-cuita. Adéu, Eva Maria!

En Xesco es queda amb un pam de nas.
–Vejam si ho endevino –anuncia la deessa de les 

tisanes–. Us heu barallat!
–No era difícil de deduir, oi? –pregunta en Xesco–. 

No em deixa que li digui res... No li podries oferir in-
fusions de camamilla perquè es relaxés?
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–Ho he intentat –respon l’Eva Maria somrient–. 
Hi he posat tota la camamilla que tenia, però no ha 
servit de res...

–Doncs prepara’m una tisana per apujar-me la 
moral –demana el mecànic, desconsolat–. Vejam si 
amb mi funciona...

Que notes res d’estrany al vestidor?
Els nois s’estan vestint en un silenci sepulcral, 

concentrats i nerviosos com si estiguessin a punt de 
disputar una final important, tot i que només es trac-
ta d’un entrenament. Però saps prou bé que els pro-
pers entrenaments seran molt especials.

Amb la fusió entre les Cebetes i l’Akadèmia Blava 
s’ha creat un equip de més de trenta jugadors i no 
tots es podran inscriure al campionat regional que 
començarà d’aquí a un mes. En Gaston Champignon 
i en Walter, que entrenaran la nova formació, hauran 
d’escollir els divuit jugadors i ho faran analitzant els 
propers entrenaments.

El cuiner de seguida ha copsat el nerviosisme dels 
nois i, per això, després d’unes voltes al camp, els 
aplega al cercle central per fer un discurs.

–Vull que quedi ben clara una cosa, amics meus 
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–comença en Champignon–: això no és l’escola i no 
estem fent cap examen; no hi haurà aprovats ni sus-
pesos. I, sobretot, no vull que us mireu els vostres 
companys com a contrincants que heu de superar i 
eliminar. La idea de la fusió va sorgir precisament 
amb la intenció contrària, perquè fóssiu més amics 
i superéssiu les barreres que separaven les Cebetes 
dels blaus. Per desgràcia, com ja sabeu, no tothom 
podrà participar al proper campionat i estem obli-
gats a fer una tria. Però us dono un consell de tot 
cor: preneu-vos-ho com un joc i divertiu-vos tant com 
pugueu! Qui es quedi fora dels seleccionats podrà 
continuar entrenant-se amb nosaltres, si així ho vol, 
i us garanteixo que acompanyarà els divuit que dis-
putaran el campionat. Entesos?

D’entre els nois asseguts a terra, se sent algun «sí» 
feble.

–No us veig gaire convençuts –comenta el cuiner 
entrenador tocant-se el bigoti esquerre–. Que podrí-
eu dir «sí» prou fort per despertar el gat Marmita?

–Sí! –criden tots els jugadors a l’una.
En Champignon s’agenolla, alça la tapa de l’olla 

del Marmita i fa que no amb el cap:
–No n’hi ha prou, encara dorm. Torneu-hi.
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Els nois es miren divertits, s’omplen els pulmons i 
s’esgargamellen:

–Sííí!!!
El gat salta fora de l’olla i fuig corrents cap al res-

taurant. Les Cebetes i els blaus ho celebren com si 
haguessin marcat un gol. S’han tret del damunt el 
nerviosisme que regnava al vestidor. Novament el 
cuiner entrenador se n’ha sortit.

–Això està millor –somriu en Champignon alli-
sant-se el bigoti dret–. I ara divertim-nos una mica. 
Què és més divertit que un bon partit?

–Una competició d’eslàloms amb la pilota als peus? 
–pregunta el Joao, observant les ampolles de plàstic 
plenes d’aigua col·locades en fila sobre la gespa.

–Justa la fusta –confirma el cuiner entrenador–. 
Competireu en les parelles que he apuntat a la pis-
sarra i, qui guanyi una prova, passa al torn següent. 
I així fins a la final entre els dos últims. El vence-
dor tindrà vint punts; el segon, deu; el tercer, vuit; 
el quart, set, etcètera, fins al desè, que guanyarà un 
punt. En els propers entrenaments farem competi-
cions semblants i, al final de la preparació prèvia al 
campionat, publicarem la classificació general. Us 
sembla una bona idea?
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Els nois responen amb un «sí» a l’uníson tan po-
tent que el sent fins i tot el gat Marmita des del Pè-
tals a la cassola.

–Molt bé –aprova el cuiner entrenador–. Som-hi, 
doncs! Mireu a la pissarra amb qui esteu aparellats 
i prepareu-vos per començar. He col·locat quatre ren-
gleres d’ampolles, de manera que poden competir 
dues parelles alhora. Les regles són les de sempre: 
qui tombi una ampolla s’ha d’aturar per posar-la dre-
ta; qui se’n salti alguna queda desqualificat; se surt 
de la línia de gol, s’ha d’arribar a l’altra porteria i 
tornar enrere; qui arribi primer guanya. L’August  
i jo serem els jutges.

Els nois s’aixequen i corren a mirar els aparella-
ments del torneig d’eslàlom que en Champignon ha 
apuntat a la pissarra. 

–Ens ha tocat competir! –exclama l’Àngel.
–Perfecte, quedaré eliminada a la primera prova... 

–respon la Sara, que, com a defensa, no sap regatejar 
tan bé com el blau.

En Joao analitza la pissarra i conclou:
–Tinc curiositat per saber qui arribarà segon.
–Per què? Tan segur estàs de guanyar? –pregunta 

en Loris.
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–Oi tant! Un brasiler no pot perdre una prova com 
aquesta –explica el lateral esquerre amb gran segu-
retat.

–Vols un consell? –replica el capità dels blaus–. 
Estigues molt atent a en Morten... Et podria desqua-
lificar a la primera tanda!

–I qui és en Morten? –pregunta en Joao.
–Un danès que quan corre sembla que tingui la 

pilota enganxada als peus –respon en Loris.
–Però no l’he vist mai jugar amb vosaltres –co-

menta el brasiler.
–Només va jugar els primers partits del campionat 

de l’any passat –explica el germà d’en Xesco–. Lla-
vors la seva família va haver de tornar a Dinamarca. 
I ara acaba de tornar a Catalunya. És un apassionat 
del futbol.

–Vols dir que el seu nom no ens portarà mala sort? 
–pregunta en Rafa, el supersticiós.

–No diguis bajanades! –intervé en Tirant–. Mor-
ten és un nom molt comú a Dinamarca, com Marc o 
Jordi a Catalunya, i no té res a veure amb la mort...

–Veniu, que us el presento –proposa en Loris.
En Morten té els cabells rossos i un calçat molt 

especial. En Joao s’hi fixa de seguida:
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–Com és que duus una bota blanca i una de ver-
mella?

–Per distingir la dreta de l’esquerra? –mira d’en-
devinar en Rafa.

–No... –explica en Morten, divertit–. El vermell i el 
blanc són els colors de la bandera danesa. Així tinc la 
sensació de jugar amb la meva selecció.

–Ets dretà o esquerrà? –pregunta en 
Tirant.

–Xuto millor amb la bota verme-
lla, que sempre porto a l’esquerra 
–respon el danès rosset–. Els por-

ters estan avisats: quan xuto amb 
l’esquerra, s’encén el llum 

vermell de perill!
Les Cebetes riuen.
–En Loris m’ha dit que 

ets molt bo corrent amb la 
pilota als peus –obser-
va el brasiler.

–Recordeu aquell 
jugador danès que es 

deia Laudrup? –pre-
gunta en Morten.

en morten
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–Sí, en Michael Laudrup va ser un jugador del 
Barça fa uns quants anys. També va jugar al Madrid 
i en equips italians. I va guanyar l’Eurocopa amb la 
seva selecció el 1992 –respon el setciències.

–Molt bé, ets tota una enciclopèdia del futbol! –ex-
clama en Morten–. En Michael Laudrup era el juga-
dor preferit del meu pare. He vist molts vídeos sobre 
ell. Va ser elegit el millor jugador danès de l’últim 
mig segle. Quan començava a regatejar era impara-
ble. L’he analitzat molt i he mirat de robar-li els se-
crets.

–Així aquesta prova t’anirà bé –diu en Joao.
–Ara mateix ho veurem –conclou el danès–. Ets el 

meu rival, oi?
En Joao i en Morten es preparen a la línia de gol, 

a punt per arrencar a córrer amb la pilota als peus.
Les Cebetes i els Blaus s’apleguen per gaudir de 

l’espectacle. És tan apassionant que ningú no vol 
competir al mateix moment.

En Gaston Champignon alça la seva còfia de cui-
ner i l’abaixa de cop.

GOL!
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–T’ho havia dit... –comenta en Loris tot rient.
En Joao no contesta res; s’ha quedat amb un pam 

de nas. No s’esperava quedar eliminat a la primera 
tanda del seu exercici preferit. La petita Dinamarca 
ha vençut el gran Brasil.

A la línia de sortida, ja estan a punt l’Àngel i la 
Sara. També hi ha en Tomi, que competirà amb en 
Diouff, l’exlleó d’Àfrica.




