


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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Als meus pares,
que llegien les Cebetes
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–Mireu qui ve... –anuncia en Tirant, assegut en un 
banc del poliesportiu del barri a l’ombra del gran pi.

–En Joao! –exclama la Sara–. Finalment s’ha deci-
dit a tornar del Brasil!

–No se li pot retreure res –comenta en Nyicris–. 
Nosaltres vam ser a la platja de Rio de Janeiro. No 
crec que en aquell paradís s’enyorés gaire del parc de 
les Poncelles...

Els amics van a rebre en Joao, l’abracen, intercan-
vien un bravo-Cebeta i celebren la seva tornada de 
les vacances. De la colla de les Cebetes històriques, 
ja hi són tots.

–Pensàvem que havies decidit quedar-te a Rio –bro- 
meja en Tomi–, o que t’havia contractat el Flamengo...

–De fet, em van fer una oferta, però la vaig rebut-
jar –respon el lateral esquerre seguint-li el joc–. Tin-

1
ES REPRENEN

ELS 

ENTRENAMENTS
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gueu en compte que, després de la victòria al campio-
nat de les comarques de Barcelona, m’he convertit 
en una celebritat al Brasil. Tenia un munt de perio-
distes davant de casa i els fotògrafs em perseguien 
pertot arreu...

–Sí, ja m’ho imagino... –comenta irònic en Tirant, 
alçant la mirada enlaire.

–De debò –insisteix en Joao–. Gràcies als meus 
gols, ara tot Brasil coneix la ciutat d’Igualada. Un 
dia vaig sentir un senyor a la platja que preguntava: 
«Que sap on és Barcelona?» I l’altre li va respondre: 
«Sí, és a prop d’Igualada.» No us ho creieu?

–Oi tant que sí –respon en Nyicris–. Estic segur 
que molts brasilers, per al proper Carnaval, en comp-
tes d’anar a Rio, vindran al d’Igualada...

Mentre diu això, el porteràs agafa en Joao, se’l car-
rega a les espatlles i es dirigeix a la font del pati del 
poliesportiu:

–Em sembla que t’han pujat una mica massa els 
fums al cap. Necessites un bany d’humilitat... Ja me 
n’ocupo jo.

–Deixa’m, bestiota! –protesta el brasiler, bellugant 
les cames enlaire com un nadó–. No em puc banyar! 
Sóc molt delicat, em refredaré...
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Els amics els segueixen en processó fins a la font 
tot rient, mentre el lateral esquerre no deixa de cri-
dar.

En Nyicris aferra en Joao amb les dues mans com 
si fos una pilota i l’acosta a l’aigua. Llavors, a l’últim 
moment, el deixa dret a terra:

–Entesos, t’estalviaré la remullada... Sóc massa 
bo. Tinc una merenga al lloc del cor.

Després de fer una mica més de broma i de comen-
tar les vacances recents, la conversa deriva cap a la 
temporada futbolística que està a punt de començar.

Com deus recordar, els Excel·lents, entre els quals 
hi ha diverses excebetes, van guanyar el campionat 
de les comarques de Barcelona derrotant les Kabetes 
a l’última jornada.

–Quines novetats hi ha? –vol saber en Joao.
–La novetat és que, mentre tu prenies el sol a la 

platja, nosaltres ja hem començat els entrenaments 
–respon en Rafa.

–Ja? –pregunta el brasiler, sorprès–. I ja hi és tot-
hom?

–Tothom no –precisa la Lara–. Encara falten la 
Terry i en Billy, que han de tornar d’Anglaterra, i 
l’Aquil·les.

ES REPRENEN ELS ENTRENAMENTS
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–Que estrany, l’Aquil·les l’he vist voltant pel barri 
–observa l’Igor.

–Ui, em fa mala espina –comenta en Joao, preocu-
pat–. Recordeu què deia a la festa de celebració del 
campionat al Pètals a la cassola?

–Sí –respon la Lara–. Es queixava que Igualada 
queda lluny i que cansa una mica anar amunt i avall 
per als entrenaments. Esperem que no hagi decidit 
de deixar-ho i de canviar d’equip...

–Esperem que no –desitja en Rafa–. Perdre un 
central fort com ell seria preocupant...

–No t’hi amoïnis –el consola la Sara–. Amb l’Aquil-
les o sense, aquest any el campionat el guanyarem 
les Kabetes sense cap mena de dubte. M’hi jugo casa 
meva, si cal!

–Compte amb què t’hi jugues, germaneta! –replica 
la Lara–. Entre altres coses, perquè en aquella casa 
també hi visc jo...

–De tota manera, si els Excel·lents correm el risc 
de perdre l’Aquil·les, vosaltres perdreu en Loris, l’An-
dreu i en Vlado –precisa en Xavi–. Tindreu la defensa 
coixa...

–Encara no és segur que els exblaus canviïn d’equip 
–replica en Tomi–. A mi encara no me n’han dit res.
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–Però jo recordo perfectament què van dir al final 
del campionat, després de la nostra victòria –comenta 
en Joao–. En Loris va prometre que no jugarien mai 
més en un equip entrenat per en Gaston Champignon.

–Qui sol estar ben informat d’aquestes coses és 
l’Eladi –observa en Tirant–, però a ell també se li veu 
poc el pèl últimament... Heu vist què ha penjat al 
tauler d’anuncis?

–No –respon en Bojan.
–Veniu a veure-ho... –suggereix el dorsal 10.
Al tauler d’anuncis del poliesportiu, on el petit 

periodista sol penjar els resultats dels partits, la 
classificació i els articles, hi ha exposat un anunci: 
Estimats lectors, la publicació de L’Eladiari queda 
provisionalment suspesa, però agafeu-vos fort, perquè 
està a punt d’arribar una sorpresa descomunal! Fins 
aviat! El vostre Eladi.

–Crec que està treballant en el seu projecte de nou 
diari de barri –comenta en Tomi.

–Jo també ho penso –confirma en Tirant–. Ara com 
ara, doncs, no podem comptar amb ell per descobrir 
si en Loris, l’Andreu i en Vlado continuaran jugant 
amb nosaltres o no. Haurem d’esperar a demà a la 
tarda, quan reprenguem els entrenaments.

ES REPRENEN ELS ENTRENAMENTS
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–Tinc el pressentiment que no s’hi presentaran  
–pronostica en Nyicris.

Tothom és del parer del porter, excepte la Sara:
–Doncs jo m’hi jugo el que vulguis que continuaran 

amb nosaltres. Qui voleu que accepti aquells tres?

En efecte, l’endemà a la tarda, així que en Loris, en 
Vlado i l’Andreu entren al poliesportiu amb la bossa 
de les Kabetes, la bessona pregunta amb un somriu-
re triomfal:

–Què us deia? Aquí tenim els tres fenòmens...
En realitat, però, la Sara no va encertar la previsió.
Els tres nois deixen a terra les bosses i en Loris 

anuncia:
–Us tornem aquest equipament de perdedors. Aques-

ta temporada tenim la intenció de guanyar, per tant, 
ja no podem jugar amb vosaltres. Au, adéu, Cebotes!

Entre rialles de burla, l’Andreu i en Vlado seguei-
xen el de la cueta, que es dirigeix cap a la sortida del 
poliesportiu.

–Són realment insuportables! –comenta la Sara, 
enfurismada–. Sort que se’n van a un altre equip...

En Rafa s’acosta a les bosses i s’ajup a olorar:
–Quina pudor! Pitjor que els meus mitjons!
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–És veritat. Què hi deuen haver posat a dins? –
pregunta en Nyicris, mentre prova d’obrir-ne una. En 
surt un eixam de mosques.

–Ostres, quin tuf! –exclama en Tirant–. Han om-
plert les bosses de deixalles! Les deuen haver agafat 
dels contenidors de davant del poliesportiu.

–Aquesta ens la pagaran! –promet en Bojan, cla-
vant una mirada amenaçadora als tres exblaus, que 
assaboreixen des de lluny l’èxit de la seva broma.

–No els fem cas, nois –suggereix en Tomi–. No els 
donem el plaer de veure’ns enrabiats. Ja ens venja-
rem al terreny de joc, guanyant el campionat. Però, 
per arribar primers al final, haurem d’estar en forma 
des del primer partit... Per tant, ara llencem aques-
tes bosses al contenidor i anem a entrenar-nos. En 
Gaston Champignon ens està esperant.

–Ben dit, capità –aprova en Tirant, que, tapant-se 
el nas amb els dits, agafa una de les bosses.

L’Igor i en Diouff agafen les altres, seguits per un 
eixam de mosques.

El cuiner entrenador aplega al centre del camp els 
seus jugadors i, amb la cullera al puny, inicia el pri-
mer discurs de la temporada:

ES REPRENEN ELS ENTRENAMENTS
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–Estimats amics, l’estiu ja s’ha acabat, encara que 
el gat Marmita ni se n’ha adonat, perquè ha estat 
dormint des del maig fins a l’agost...

Els nois riuen divertits.
–I vosaltres? Com heu passat les vacances? Has vist 

gaires núvols, Morten? –pregunta en Champignon.
–I tant, míster! Preciosos! –respon amb entusias-

me el danès rosset–. He estat a Irlanda, hi havia un 
cel molt curiós.

–Superbe! –exclama el cuiner entrenador–. I tu, 
Eva, has fet fotografies maques?

–Molt maques! –assegura l’Eva–. He anat als Piri-
neus i he captat imatges espectaculars de flors i ani-
mals d’alta muntanya. Faré una projecció al polies-
portiu un d’aquests vespres i en Tirant les il·lustrarà 
amb explicacions interessants.

–Estic segur que aquell dia tindré un compromís 
important –anuncia en Nyicris.

–Llàstima –replica l’Eva–, pensava oferir meren-
gues...

–Bé, llavors faré el possible per estar lliure... –rec-
tifica el porter, que fa riure a tothom.

–Molt bé, nois –continua en Champignon–. Veig que 
a tothom li han provat les vacances. Això no vol dir, 
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però, que hàgim de deixar de divertir-nos ara que s’ha 
acabat l’estiu. És més, la novetat d’aquesta tempora-
da serà precisament això: ens divertirem encara més!

–En quin sentit? –pregunta encuriosit en Tirant.
–Us ho explicaré més tard –respon misteriosament 

el cuiner entrenador–. Ara, de moment, aneu a agafar 
aquelles bosses, mentre l’August m’ajuda a estendre 
una tela especial que m’ha regalat la Violette. L’exer-
cici l’ha inventat ella.

Els nois, impacients per descobrir com serà el nou 
entrenament, corren a agafar les bosses intercan- 
viant-se mirades divertides.

–Això és ple de vestits –adverteix en Tirant.
–No són vestits, semblen granotes de feina –preci-

sa la Sara.
–Què vol dir, que ens toca treballar? –pregunta 

preocupat en Nyicris–. I què hi ha a l’altra bossa?
–És plena de pilotes –respon en Morten.
–Uf, sort! –sospira el porteràs–. Em temia que fos-

sin les eines...
Els nois tornen a on és el cuiner entrenador, que 

explica el joc.
–Primer de tot, poseu-vos aquestes granotes de 

pintor per no tacar-vos la roba –explica en Champi-

ES REPRENEN ELS ENTRENAMENTS
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gnon–. Després, cadascú agafarà una pilota de la bos-
sa. Com podeu veure, l’August i jo hem estès aquest 
llençol blanc enorme sobre una meitat del camp. Les 
pilotes seran els vostres pinzells... No us recorda res, 
aquest joc?

–S’assembla al que vam fer al Parque del Retiro de 
Madrid! –anuncia amb un somriure en Tirant–. Vam 
pintar un quadre amb els peus!

–Exactament! –exclama en Champignon–. La di-
ferència és que, aquesta vegada, la tela és a terra, no 
penja d’una porteria. Haureu de sucar les pilotes als 
pots de pintura de colors i fer-les rodolar sobre el llen-
çol fins que no hi quedi cap espai en blanc. Entesos?

–Hem de sucar la pilota a la pintura i llavors xu-
tar-la a la tela, és això? –pregunta la Sara.

–No! –exclama el cuiner entrenador, agitant la cu-
llera de fusta enlaire–. No l’heu de xutar, l’heu d’acom-
panyar avançant a poc a poc. Aquest joc té dues regles. 
Primera: cal tenir la pilota a prop del peu i moure-la 
fent petits tocs amb la dreta i l’esquerra. Segona: està 
prohibit quedar-se quiet. Haureu de voltar amunt i 
avall sense aturar-vos fins que hagi desaparegut l’úl-
tima part blanca. Qui s’aturi o deixi escapar la pilota 
fora del llençol quedarà eliminat! Esteu a punt? 
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–Crec que la meva Violette ha tingut una bona 
idea –comenta l’August, gaudint de l’espectacle des 
del límit del terreny de joc–. No havia vist mai un 
entrenament tan alegre...

–Tens raó, estimat amic –coincideix en Champi-
gnon–. I, mentre es diverteixen, fan una bona feina. 
Els nois pensen que ho enllestiran aviat, però no 
s’adonen que s’hi estaran ben bé una hora per tapar 
tot el blanc de la tela. I durant tota aquesta estona 
s’entrenaran ininterrompudament.

–Quan comença la temporada, cal córrer molt per 
tal de carregar bé les piles de cara al campionat –co-
menta l’August–. És una feina que detesten tots els 
futbolistes del món. Els nostres nois, en canvi, ho fan 
sense adonar-se’n, pensant només en el joc...

–Així és. I és un exercici que no només serveix per 
a la respiració i les cames –precisa el cuiner entrena-
dor–, sinó també per als peus. Per al nou joc que vull 
ensenyar aquest any, la tècnica serà molt important. 
Serem el millor equip del campionat!

Al cap de gairebé una hora, els nois s’aturen esgo-
tats i miren al seu voltant. En Tirant, que té taques 
de colors fins i tot a les ulleres, anuncia satisfet:

–Ja ho tenim!
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En Gaston Champignon examina la tela molt aten-
tament, assenyala un punt amb la cullera i avisa:

–Encara hi ha una mica de blanc!

Mentre els nois es treuen les granotes i tornen al 
vestidor, comentant divertits el joc que acaben de fer, 
en Gaston i l’August deixen que s’eixugui la tela i la 
pleguen amb cura.

–On la vols posar, Gaston? –pregunta el xofer del 
Taxibetes.

–Al celler del restaurant –respon el cuiner fran-
cès–. La trauré quan celebrem el final de la tempo-
rada. Els nois no ho saben, però acaben de dibuixar 
amb els peus el quadre del campionat. Perquè n’estic 
segur, estimat August: enguany guanyarem nosal-
tres! Però els nois no ho han de saber... 

ES REPRENEN ELS ENTRENAMENTS
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L’August somriu i, per una vegada, ell també s’alli-
sa el bigoti dret.

Fora del vestidor, les Kabetes troben l’Eladi.
–Com és que has suspès la publicació de L’Eladia-

ri? –pregunta de seguida la Sara.
–Ho he escrit al tauler d’anuncis –respon el petit 

periodista en un to entusiasta–. Estic preparant una 
gran sorpresa...

–Ja ho sabem, el nou diari del barri. Però nosal-
tres estàvem acostumats als teus articles sobre el 
campionat –explica en Tirant–. Ara no tenim cap in-
formació...

–Només tu ens pots dir què li balla pel cap a en 
Loris –afegeix en Nyicris–. A quin equip anirà aquest 
any?

–Si és només per això, m’ho podíeu preguntar di-
rectament –respon l’Eladi amb un somriure orgu-
llós–. En Loris, en Vlado i l’Andreu jugaran en un 
equip nou, que començarà els entrenaments demà a 
la tarda al DinÀmics.

–Al DinÀmics? –repeteixen alhora totes les Kabe-
tes.




