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.

Primera edició: juny del 2014
Disseny: Gioia Giunchi i Laura Zuccotti
Color: Davide Turotti
Adaptació del disseny i maquetació: Endoradisseny
Títol original italià: La sfida a inizio
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
© 2014 Oriol Sánchez Vaqué, de la traducció
© 2014 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
facebook.com/editoriallagalera - twitter.com/editorialgalera
Imprès a Limpergraf
Mogoda, 29-31. Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
Dipòsit legal: B-9.515-2014
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-4924-1
Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra resta 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

JOc de taurons
Il·lustracions de

Marco Gentilini
Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué

Als entrenadors destituïts

1
COM
SARDINES
DE LLAUNA

En Tomi veu en Joao, que està jugant a Ziao tot sol
en un banc del poliesportiu, i se li acosta coixejant.
El turmell del capità encara no s’ha recuperat del tot.
Recordes aquella entrada lletja que li va fer en Roger a l’amistós entre les Cebetes i els Taurons? Per
culpa d’aquella lesió, el número 9 es perdrà amb tota
seguretat la primera jornada del campionat de les
comarques de Barcelona que començarà diumenge
vinent. I molt probablement la segona. Si encara no
pot caminar bé del tot, qui sap quan podrà tornar a
córrer.
–M’imagino que deus estar guanyant –bromeja en
Tomi.
–Em temo que és l’única manera de guanyar que
tindré –comenta en Joao–. Jugant tot sol...
–Què vols dir? –pregunta sorprès el capità.
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–Aquest any els Excel·lents correm el perill de
perdre la categoria –respon el brasiler.
–Apa!, què dius? –replica el capità–. Sou boníssims,
vau guanyar l’últim campionat i defensareu el títol.
Fins fa poc repeties que éreu un equip invencible...
–És veritat, però llavors encara no sabia la mala
notícia –explica el lateral esquerre.
–Perdona, quina notícia? –pregunta en Tomi.
En Joao, sense dir res, deixa sobre el banc tres cartes de Ziao, el famós joc de les Cebetes: un defensa,
un central i un davanter.
–Això és un trio –comenta el capità–, que equival
a un xut a porteria. Però què hi té a veure, amb els
Excel·lents?
–No és un trio qualsevol –explica en Joao–. És el
trio Ma-Ma-Ma: Marta, Marc i Marçal, que no jugaran més amb nosaltres.
–I per què? –pregunta en Tomi, sorprès.
–Perquè el seu pare l’han ascendit a la feina i l’han
traslladat lluny d’Igualada –respon en Joao.
–Ostres, em sap greu, de debò, sobretot perquè són
uns nois molt simpàtics i és una llàstima que no els
tingueu a l’equip –observa el capità–, però continueu
sent un equip fort; n’estic convençut.
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En Joao recull les tres cartes fent que no amb el
cap:
–Ja no... Perdem un jugador a cada part del camp.
Sense ells, som tretze, tenim només dos reserves. N’hi
ha prou amb un refredat per no arribar a onze! Sense
la Terry i en Billy, que s’han passat als Taurons, ens
quedem pràcticament sense defensa. A més, la nostra força era el joc d’equip, ens enteníem amb una
sola mirada! Sense tres pètals ja no serem la mateixa
flor...
–Podreu trobar altres jugadors –replica el capità–. A Igualada n’hi deu haver un munt amb ganes
d’entrar en un equip que ha guanyat el campionat.
I en tot cas, en Rafa continua, l’Aquil·les continua, en
Xavi continua, en Pavel continua, la Lara continua,
en Pep continua, tu continues... Ho veus? Encara sou
molt bons!
En Joao està a punt de respondre, quan l’interromp en Loris, que arriba cantussejant amb els inseparables Andreu i Vlado:
–Ma... ma... ma... mare meva quina llàstima...
ma... ma... ma...
–M’ensumo que ja els ha arribat la notícia –comenta en Joao.
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–Hola, nois, com va tot? –pregunta el de la cueta
amb un somriure fals, com els diners del Monopoli.
–Molt bé, gràcies –respon de seguida en Tomi.
–Doncs a mi no m’ho sembla –replica en Loris–. He
sentit que els Excel·lents han perdut tres jugadors,
i dels millors... O sigui que «adéu-siau, campionat!».
–I a tu, Tomi, tampoc no et veig gaire en forma
–observa l’Andreu–. O t’has posat unes botes massa
estretes o és que el turmell encara no és a lloc. Hem
vist que coixejaves.
–Capità –afegeix en Vlado–, em sembla que en Roger va fer una bona feina, ben bé com la que et vaig
fer jo...
Els tres Taurons es peten de riure.
–No us hi amoïneu, peixets –respon en Joao–. Som
els campions i vosaltres només uns principiants. Us
podem guanyar encara que siguem vuit.
–I jo encara que sigui amb un sol peu –assegura
en Tomi.
En Loris tot d’una es posa seriós:
–Som Taurons, no pas peixets! Tenim unes dents
esmolades i aviat us les mostrarem! Au, toquem el
dos...
Els tres Taurons s’allunyen sense afegir-hi res.
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–Tinc la impressió que no els ha fet gràcia el sobrenom de «peixets» –comenta el capità.
–Jo he tingut la mateixa impressió –coincideix el
brasiler entre rialles–. L’haurem de fer servir més sovint...
–Sí! Però també hem perdut massa estona amb
ells. Val més que fem una partida de Ziao. Reparteix
les cartes...
En Joao les barreja, en dóna cinc a l’amic, es mira
les seves i li torna la malenconia.
–Ma-Ma-Ma... –anuncia arrenglerant al banc un
defensa, un migcampista i un davanter.
En Tomi somriu i respon amb la carta del porter:
–En Nyicris ho para tot!
Al mateix moment, al Paradís d’en Gaston...
–Sí que aniré al partit –assegura l’Eva Maria–,
però treu-te del cap que m’assegui enmig dels Pirataurons i que animi la teva colla de bestiotes. Jo seré
a la graderia donant suport a les Cebetes.
–Val més així –comenta l’Adam, que està glopejant
un te verd al taulell del saló de te–. Almenys no tindré cap dubte.
–Quin dubte? –pregunta encuriosida la noia txeca.
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–Entre seguir el partit o mirar els teus esplèndids
ulls verds –respon el propietari del gimnàs DinÀmics.
La bonica Eva somriu i torna a ocupar-se de les
seves infusions.
L’Adam és un festejador infatigable. Si fos un atleta, seria un corredor de fons. L’americà sovint fa el
fatxenda i no és precisament un exemple de joc net,
però, en el fons, té un punt de simpàtic...
Canviant de tema, has vist qui seu a la tauleta del
costat de la font?
En Xesco i en Tirant. Estan xerrant des de fa una
estona i sembla com si tractessin un tema reservat
lluny d’orelles indiscretes.
–Em promets que hi pensaràs? –pregunta el germà d’en Loris.
–Ja t’ho he dit. Ho rumiaré, confia en mi –assegura
el setciències.
–Estic segur que podràs trobar-hi una solució –insisteix en Xesco.
–Això no ho sé, però et garanteixo que hi pensaré
–respon en Tirant.
De quin problema deuen parlar? Què li deu haver proposat el germà del de la cueta al dorsal 10 en
aquesta trobada secreta?
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L’endemà a la tarda, l’equip d’en Champignon es reuneix per entrenar.
Les Cebetes, repartides en parelles per tot el camp,
es passen la pilota l’una a l’altra.
–Sobretot, afineu la precisió de la parada i de la
passada –suggereix el cuiner entrenador–. El secret
del nostre nou joc es basa en això: control i passada,
control i passada... És la tàctica del Barça!
Com deus recordar, en Gaston Champignon ha
proposat a l’equip un esquema molt tècnic, que consisteix en passades curtes i pocs llançaments llargs.
Un joc espectacular que també diverteix a qui el fa,
perquè tothom participa en la jugada, incloent-hi els
defenses, que no només s’han de preocupar de frenar
els rivals.
Per aquest motiu, durant la fase preparatòria del
campionat, les Cebetes han entrenat sobretot per millorar les qualitats tècniques. I ho continuen fent.
El míster observa com els seus jugadors s’intercanvien la pilota, molt concentrats, i sent una esgarrifança al bigoti esquerre, el de les sensacions negatives. Els seus jugadors estan «massa» concentrats.
Probablement ja estan pensant en el primer partit
de la temporada, que serà diumenge vinent. En efec-
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te, aquest és l’últim entrenament abans que comenci
el campionat. Cal un exercici una mica més animat
per distreure i divertir les Cebetes.
–N’hem de fer un d’eliminatòries –decideix el cuiner entrenador passant-se els dits al bigoti dret.
Puja a la bicicleta i es dirigeix al cercle central, on
reuneix l’equip.
–En el proper exercici, us continuareu passant la
pilota en parelles –explica en Champignon–, però ho
fareu en moviment, seguint la meva bicicleta. Ara
bé, no només m’heu de seguir, també haureu d’evitar
quedar a la cua, perquè, cada vegada que xiuli, l’última parella serà eliminada.
–Per tant, per guanyar el joc, n’hi ha prou d’enganxar-se a la roda del darrere i no deixar passar a
ningú –dedueix en Tirant.
–T’equivoques –el corregeix el cuiner entrenador–.
Perquè també quedarà eliminada la parella que vagi
davant. A cada xiulet, s’eliminaran els capdavanters
i els cuers; per tant, el secret és mirar de mantenir-se
al centre. L’August controlarà les posicions i anunciarà els eliminats. Esteu a punt?
En Champignon comença a pedalar i les Cebetes,
com un eixam d’abelles, segueixen la bicicleta.
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–Compte, que som els últims! –avisa en Bojan.
En Mario rep la pilota del lateral dret, arrenca a
córrer i supera la Sara i l’Àngel, abans de tornar la
pilota a en Bojan.
–Àngel, no tenim ningú al darrere! –alerta la bessona.
Al capdavant del grup, en Tirant crida a en Morten:
–On vas tan de pressa? Que no veus que davant
nostre només hi ha la bici?
–Ai, sí, tens raó... Estava badant –es disculpa el
danès, que torna la pilota al setciències amb un cop
de taló.
En Bru i en Diouff, sorpresos, es troben encapçalant el grup sense voler-ho i són eliminats al primer
xiulet. També van fora l’Àngel i la Sara, que no han
aconseguit remuntar posicions.
Les Cebetes es diverteixen d’allò més.
Els de davant redueixen la velocitat per no anar
primers, els de darrere acceleren per no quedar últims, i així l’eixam que segueix la bicicleta del cuiner entrenador s’encongeix i es manté compacte. Tots
avancen ben amuntegats, com en una cabina telefònica...
Els nois topen entre ells, s’empenyen, s’intercan-
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vien la pilota i, en tot aquest garbuix, sovint es peten
de riure.
–L’Igor ens ha robat la pilota! –es queixa l’Eva.
–Com ho saps? Que has escrit el nom a la pilota?
Aquesta és la nostra! –replica el bessó, que passa la
pilota a la Tamara, la seva parella de joc.
–No podeu avançar una mica? –demana en Tirant–. Estem atapeïts com sardines de llauna!
–Si et plau, tu primer, setciències –replica el Gat–.
Si vols encapçalar el grup i quedar eliminat, et deixem passar.
De xiulet en xiulet, el grup es redueix a només tres
parelles: en Nico i el Gat, en Tirant i en Morten, la
Tamara i l’Igor.
–Atenció, que arribem a l’últim xiulet –avisa en
Champignon, abans de tornar a pedalar–. S’eliminaran dues parelles i un guanyarà la partida!
Els companys animen els amics que continuen
vius a la competició.
–Vigila, Tirant, que aneu últims!
–Frena, Tamara, que us avanceu massa!
El cuiner entrenador gaudeix de la part final acaronant-se el bigoti dret. Està satisfet: els seus nois
s’estan divertint, s’han deixat portar pel joc i han
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oblidat el neguit per l’inici del campionat. Està a
punt de tocar el xiulet...
–Així, perfecte, au, va, que guanyem! –exclama en
Nico al Gat, veient que la parella d’en Tirant està
més avançada i la de l’Igor va darrere.

El danès i el setciències celebren la victòria amb un
bravo-Cebeta, aplaudits pels companys. Llavors tots
entren al vestidor comentant el joc que acaben de fer.
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–Un entrenament excel·lent –observa l’August,
amb la bossa de pilotes a l’espatlla–. I sense adonar-se’n, creient que només jugaven, els nois han fet
el millor exercici de tàctica possible, oi?
–Oi tant, amic meu –coincideix el cuiner entrenador–. La primera qualitat per a un equip que vol
jugar com nosaltres, amb passades curtes, és mantenir-se compactes a cada zona del camp. Tots ben
junts, quan intentem recuperar la pilota i quan la
tinguem nosaltres i mirem de marcar.
–Veient l’exercici d’avui, crec que les Cebetes han
après bé la nova lliçó –observa el xofer del Taxibetes–. O, si més no, n’estan a punt.
–Sí, estimat August –confirma en Champignon–.
Potser encara no som tan bons com el Barça, però
segur que estem a punt per al campionat.
–Et puc confessar una cosa, Gaston? –pregunta el
majordom de les bessones–. Hem mirat de distreure
els nois de la preocupació de l’inici, però crec que jo
estic molt més tens que ells...
–Et puc confessar una cosa jo també, August?
–pregunta el cuiner entrenador–. Crec que jo estic
molt més tens que tu! Però intentem que no ho notin
els nois...
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Els dos amics es posen a riure i es dirigeixen contents cap al vestidor.
Ha arribat el gran dia.
És diumenge al matí i, d’aquí a una estoneta, es
disputarà el primer partit del campionat de les comarques de Barcelona.
La graderia del poliesportiu del barri és plena de
gom a gom. L’Aida i en Karim, els pares d’en Diouff,
marquen el ritme picant els bongos africans. El gat
Marmita està estranyament despert als braços d’en
Calixt. L’esquelet Socors, que sol seguir els partits al
costat d’en Donat, seu entre la Daniela, la Llúcia i la
Sofia.
–Quina sort que tens –sospira la dona d’en Champignon mirant-se l’esquelet–. No tens ni panxeta ni
cel·lulitis...
En Tomi, assegut unes files enrere, no fa la cara
més feliç del món. Li dol molt no poder ser al camp
guiant les Cebetes, que, a més, estrenen la nova samarreta, que és preciosa: groga i amb una franja horitzontal blava que es prolonga a les mànigues. Evidentment ha desaparegut la lletra ca i ara, al costat
de l’escut de la ceba, hi ha una magnífica flor. Per-
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què les Cebetes, com ja saps, no són pètals separats...
Al capità li sap greu haver-se d’estar a la graderia
per culpa d’un turmell lesionat. Però així que l’Ona,
amb un dels seus somriures dolços, li ofereix una flor
de plàstic groga i blava, el nou «banderí» dels seguidors de les Cebetes, en Tomi té el convenciment que
pot ajudar els seus amics també des de la graderia.
I que, sobretot, el lloc més bonic del món és sempre al
costat de la seva ballarina preferida...
Un esclat d’aplaudiments saluda l’entrada al camp
dels equips. L’Esperança de Berga, debutant del campionat, duu una samarreta verda.
En aquest mateix moment, a Castelltèrbol, prop
de Sabadell, entren al camp els Taurons i els Talents
de la Plana. L’equip d’en Loris porta una samarreta
negra, amb un tauró dibuixat a la panxa i quatre cas
daurades a les mànigues i als pantalons.
Els equips de les Cebetes i l’Esperança estan arrenglerats.
En Diouff i en Mario són al cercle central, preparats per al servei inicial.
L’àrbitre engega el cronòmetre i xiula l’inici.
Ha començat el campionat!
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