


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 pares i mares
que llegeixen les Cebetes
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La Sara i l’Igor, que duen el xandall de les Kabetes, 
estan plantats davant de la Lara i en Pavel, que por-
ten el de color vermell dels Excel·lents d’Igualada. 
Tots quatre es miren perplexos, com si estiguessin 
davant del mirall i no es reconeguessin en la imatge 
reflectida.

I a tu no et sembla estrany també veure els bes-
sons amb xandalls diferents?

Com deus recordar, la fusió entre les Cebetes i 
l’Akadèmia Blava votada al barri va donar pas a la 
creació d’un sol equip que participarà en el campionat 
de les comarques de Barcelona, però no tothom va ser 
seleccionat. I en Joao, l’Aquil·les, en Rafa, la Lara, en 
Xavi, en Pavel i en Pep, exporter dels blaus, van deci-
dir acceptar la invitació dels Excel·lents d’Igualada, 
que s’havien quedat sense jugadors.

1
AQUELL

GENI D’EN

CHAMPIGNON
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GOL!

Per tant, al campionat s’enfrontaran Cebetes con-
tra Cebetes... Ja ha arribat la primera jornada.

Les Kabetes estan a punt de pujar al Taxibetes per 
anar a Vilanova i la Geltrú, on jugaran contra els Ti-
moners, mentre que els set que han passat als Excel-
lents estan esperant els microbusos que els duran a 
Granollers, on es veuran les cares amb els Lleonets.

–Se’m fa estrany veure’t amb aquest xandall...  
–comenta la Sara.

La Lara fa un giravolt sobre si mateixa, com si fos 
una model, i respon:

–El vermell m’escau, oi?
–Sí, estàs molt elegant –s’hi afegeix en Nyicris–. 

Això vol dir que, en comptes de mirar la classificació, 
et miraràs al mirall. Serà més agradable per a tu...

–No t’hi amoïnis, menjamerengues –replica de se-
guida la bessona–. Ja veuràs com la nostra classifica-
ció serà molt millor que la vostra!

–Jo n’estic segur –aprova l’Aquil·les–. Només em 
sap greu que el partit Excel·lents-Kabetes no es ju-
gui fins al final de la primera volta. Em moro de ga-
nes de donar-vos una lliçó!

Com pots veure, els dos equips ja comencen a de-
safiar-se.
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AQUELL GENI D’EN CHAMPIGNON

Tres microbusos vermells d’una desena de pla-
ces cadascun, amb les lletres blanques d’Excel·lents 
d’Igualada, s’aturen davant del poliesportiu del barri.

Abans de pujar-hi, en Joao s’abraça amb el seu 
amic Tomi:

–Bon campionat, capità. Em sap greu no fer-te més 
centrades.

El davanter centre somriu:
–I a mi em sap greu no poder comptar amb les teves 

assistències tan precises. Bon campionat, igualment!
Les excebetes s’acomiaden amb abraçades i bra-

vo-Cebetes sota la mirada d’en Gaston Champignon, 
que observa somrient amb un dit al bigoti dret: una 
preciosa flor es manté unida encara que els pètals se 
separin.

L’Eladi, davant la sorpresa de tothom, puja en un 
microbús vermell.

–Que no seguiràs el nostre partit? –pregunta l’Igor.
–No, vaig a descobrir el nou equip –respon l’aspi-

rant a periodista–. L’article sobre el vostre partit l’es-
criurà una col·laboradora meva.

–Qui és? –pregunta en Tomi.
–És un secret... –respon l’Eladi amb un somriure 

misteriós.
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GOL!

Els microbusos dels Excel·lents se’n van cap a 
Granollers, mentre les Kabetes pugen al Taxibetes. 
T’hauries imaginat mai l’Andreu i en Vlado a l’auto-
car de l’August? Es fa estrany, oi?

Els exblaus miren al seu voltant una mica incò-
modes.

–On hem de seure? –pregunta l’Àngel.
–On vulgueu –respon la Sara–, mentre deixeu lliu-

re l’última fila, que és per a en Tomi i les Cebetes 
històriques.

En Nyicris, en efecte, ja s’ha instal·lat al fons de 
l’autocar i, amb la gorra sobre els ulls, mira de fer 
una dormideta:

–Vilanova no és gaire lluny i juguem a les onze. 
Com és que hem quedat tan d’hora?

–Perquè Vilanova té racons molt bonics i és llàs-
tima no fer-hi un tomb abans del partit –explica en 
Tirant–. Hi ha un parc al costat de la platja que és 
preciós.

–Anem a jugar a futbol o a banyar-nos? Potser 
hauríem de jugar a la lliga de waterpolo! –exclama 
el porteràs.

Tothom es peta de riure. L’August engega el motor.
Durant el viatge, el Gat graponeja el seu violí, en 
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Bojan explica a en Nico i la Tamara les regles del 
Ziao, el famós joc de cartes de les Cebetes, i en Tirant 
repassa al seu llibre els llocs d’interès de Vilanova i 
la Geltrú. I, en efecte, l’August fa passar el Taxibetes 
per les places i els carrers de la Geltrú i de Vilanova. 
Baixen per la Rambla, passen per davant del monu-
ment a Francesc Macià, veuen la façana marítima i 
el port i arriben al parc de Ribes Roges, al costat de 
la platja, on fan uns tocs de pilota.

Abans de l’escalfament al camp, en Gaston Cham-
pignon reuneix l’equip davant dels vestidors per a un 
discurset:

–Estimats nois, estem a punt d’emprendre una 
nova aventura. Tenim una nova samarreta, un nou 
nom i nous companys. El meu desig és sempre el ma-
teix: divertiu-vos! I com que no ho podríeu fer sense 
rivals i sense les regles de joc, respecteu els uns i les 
altres! Entesos? Ahir vaig parlar amb en Walter, que 
aquest matí ha acompanyat l’Issa i la Sofia a una 
competició de minimotos i no podrà seure a la ban-
queta amb mi. Vam acordar la formació que sortirà 
al camp avui. Abans d’anunciar-vos-la, vull aclarir 
una cosa important: al nostre equip no hi ha titu-
lars fixos. Qui jugui una mica menys avui jugarà més 

AQUELL GENI D’EN CHAMPIGNON



14

GOL!

diumenge vinent. Tothom tindrà la possibilitat de di-
vertir-se. I una darrera cosa: Morten, nosaltres solem 
jugar amb el número a l’esquena...

El danès rosset es mira l’11 que duu a la panxa i 
s’adona que s’ha posat la samarreta al revés.

Aquesta és la formació que comença el partit, ali-
neada amb l’esquema 3-4-3.

    Gat
  Sara  Nico  Andreu
 Bojan  Àngel  Tirant  Morten
  Mario  Loris  Tomi

Els Timoners, que vesteixen una samarreta amb 
franges verticals blanques i vermelles, es col·loquen 
amb l’esquema 4-4-2, cosa que crea molts maldecaps 
a les Kabetes a la primera part.

Els blanc-i-vermells, en efecte, comencen molt 
forts, esperonats pel públic local, i aprofiten molt bé 
les bandes laterals, gràcies als extrems de la defensa 
i del mig camp. La defensa d’en Champignon es tro-
ba sovint en perill, perquè està formada per només 
tres jugadors i no pot cobrir tot el camp en horitzon-
tal. Així, els rivals troben molts espais per arribar al 

en pedro



banderí de córner i centrar. Sort que en Nico és imba-
tible en el joc aeri i rebutja totes les pilotes.

Per la banda dreta, el dorsal 17 dels vilanovins 
s’escapa contínuament. Es diu Pedro, és un peruà 
amb un pentinat de raspall i ulls estirats com de gat. 
Ara mateix acaba de posar la directa.

–Persegueix-lo! –crida amoïnat l’Andreu.
En Morten es llança a la persecució del 17, que 

aconsegueix fer una centrada a mitja altura. Aquest 
cop, el dorsal 9 s’anticipa a en Nico i, amb una mitja 
xilena, dispara a la porteria del Gat, que la desvia a 
córner amb una estirada prodigiosa.

–Morten, Bojan, ens heu d’ajudar! –ordena la 
Sara mentre es prepara per defensar el cór-
ner–. Les bandes són un colador... Les heu de 
tapar més!

–Però, nosaltres no som defenses! 
–es justifica en Bojan–. Si bai-
xem massa a la defensa, qui 
passarà pilotes als davanters?

–Jo em pregunto el mateix 
–comenta en Loris–. Aquí a la 
davantera encara no ens ha 
arribat cap assistència!

en pedro

AQUELL GENI D’EN CHAMPIGNON
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GOL!

Els dits d’en Champignon toquegen nerviosos el 
bigoti esquerre, el dels neguits: els seus nois passen 
per un moment difícil, ha de trobar la manera d’aju-
dar-los des de la banqueta.

Esclata la joia dels seguidors blanc-i-vermells, 
mentre que els de les Kabetes amb prou feines se 
senten.
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–Sense els tambors d’en Carlos, hem perdut la 
nostra veu –comenta desanimat en Donat, el pare 
d’en Tomi.

–És veritat –coincideix la seva dona Llúcia–. Ens 
hauríem d’equipar millor per als propers partits.

–Tranquils, que ja me n’ocuparé jo –assegura el 
pare d’en Diouff, que vesteix una caçadora d’un ta-
ronja llampant.

Després del gol que els avança al marcador, els Ti-
moners redueixen la pressió i es tanquen en defensa.

Així, les Kabetes poden començar a crear perill, 
però en Tomi no sembla que tingui un bon dia. Falla 
tres gols cantats en deu minuts...

El primer, després d’una passada perfecta en pro-
funditat d’en Tirant: el capità prova una cullera da-
vant de la sortida del porter, però la pilota passa per 
damunt del travesser. El segon, després d’una cen-
trada d’en Morten: en Tomi pica de cap massa fluix 
i el porter la bloca sense problemes. El tercer és el 
més clamorós: l’Àngel llança una falta al travesser, 
en Tomi recupera la pilota amb el porter encara a 
terra, tot solet, xuta molt desviat i la pilota increïble-
ment acaba fora.

En Donat es posa les mans al cap:

AQUELL GENI D’EN CHAMPIGNON
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GOL!

–Però què li passa avui al teu fill? –diu a la seva 
dona.

–No entenc per què, quan en Tomi juga malament, 
és el meu fill, i quan marca gols, és el teu... –protesta 
la Llúcia.

A la graderia es fan un fart de riure. Fins i tot a 
l’esquelet Socors, assegut al costat de la Bianca, se li 
escapa una rialla.

A l’última jugada de la primera part, les Kabetes 
empaten.

En Tirant llança un córner, en Nico torna a saltar 
més amunt que els altres i l’envia a la xarxa amb el 
cap: 1-1!

Els companys ho celebren saltant-li al damunt i 
abraçant-lo. És el primer gol oficial del nou equip 
nascut de la fusió.

Durant el descans, en Gaston Champignon explica 
com canviarà l’equip:

–Molt bé, nois, heu reaccionat bé a les dificultats. 
A la represa, mirarem de patir una mica menys. 
Adoptarem també l’esquema 4-4-2, que ens perme-
trà aprofitar millor les bandes. En Vlado s’afegirà als 
tres defenses, en Diouff entrarà al lloc d’en Bojan, en 
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Bru substituirà en Tirant i en Tomi descansarà. A 
l’atac només jugaran en Mario i en Loris. Els altres 
entraran més tard.

En Tomi passa el braçalet de capità a en Loris i 
es treu la samarreta amb el número 9. Està decebut, 
però sap que en Champignon ha pres una decisió en-
certada. Ha comès massa errors. Esperava haver co-
mençat millor el campionat.

    Gat
 Sara  Nico  Vlado  Andreu
 Diouff  Bru  Àngel  Morten
  Mario    Loris

A la primera jugada, l’Àngel assisteix en diagonal 
per a en Diouff, que surt disparat com una pantera 
per la banda dreta i fa una centrada rasa. En Loris 
arriba corrents, posa el peu i empeny la pilota a la 
xarxa: 1-2!

–Superbe! –exclama en Champignon, brandant la 
cullera de fusta.

A partir d’ara, el cuiner entrenador no es treu els 
dits del bigoti dret, el de la satisfacció, perquè la se-
gona part de les Kabetes és un autèntic espectacle, 

AQUELL GENI D’EN CHAMPIGNON
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GOL!

gràcies als canvis tan encertats. Com diu en Tirant, 
felicitant-lo:

–Míster, ha tingut un idea genial.
En Diouff i en Morten es precipiten per les ban-

des com dos huracans i construeixen una jugada rere 
l’altra. Els vilanovins es troben assetjats al seu camp 
i, quan aconsegueixen pujar a l’atac, no troben tants 
espais com abans, perquè l’entrada d’en Vlado ha 
permès tapar els forats de la defensa.

En Loris marca dos gols més: un de cap en una 
centrada d’en Morten, l’altre amb una canonada en 
un llançament de falta des del límit de l’àrea. El gol 
de l’1-5 definitiu és d’en Mario, que atura una passa-
da d’en Bru al punt de penal, d’esquena a la porteria, 
i, amb un cop de taló fulminant, enganya el porter. 
Quan l’àrbitre xiula el final del partit, el públic de Vi-
lanova, molt esportivament, aplaudeix la segona part 
espectacular de les Kabetes, que s’abracen satisfetes.

–T’han agradat els gols, capità? –pregunta en Lo-
ris, orgullós.

–Has estat genial. T’has merescut la cebeta que 
duus al pit... –el felicita en Tomi, abans de convocar 
els companys perquè es posin en dues rengleres i do-
nin la mà als rivals, que desfilen pel mig.
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La fusió no ha esborrat els bons costums de l’equip 
d’en Champignon.

Hi ha molta alegria al Taxibetes que porta l’equip 
a Barcelona. L’exigent campionat de les comarques 
de Barcelona ha començat de la millor manera, amb 
una victòria contundent fora de casa.

En Nico juga amb en Bojan a Ziao; en Vlado, gran 
amant de la música, escolta embadalit el violí del 
Gat; en Tirant fulleja la guia i explica a la Tamara 
algunes curiositats més sobre Vilanova i la Geltrú. 
Excebetes i exblaus barrejats, tots junts.

–La fusió funciona també fora del camp, estimat 
amic –comenta satisfet en Champignon, assegut al 
costat del conductor.

–És el sisè gol, el més bonic –respon somrient l’Au-
gust.

–Què deuen haver fet els nostres bessons? –pre-
gunta l’Igor.

–Aviat ho descobrirem –respon la Sara–. La Lara 
m’espera al poliesportiu. Ells han jugat abans que 
nosaltres; per tant, a hores d’ara ja hi deu ser.

En efecte, la bessona s’espera amb en Joao i en 
Rafa davant de l’entrada del poliesportiu.

AQUELL GENI D’EN CHAMPIGNON
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GOL!

–Hem guanyat 1-5! –crida en Mario des de la fi-
nestreta del Taxibetes.

–I a vosaltres com us ha anat? –pregunta en Bojan 
a en Joao, en baixar de l’autocar.




