


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 Alessio i a la seva Sicília
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–Corda’t el cinturó –suggereix en Tirant.
–Ja me l’he cordat –respon en Nyicris.
–El dels pantalons no! El de seguretat... –precisa 

el dorsal 10–. Estem a punt d’aterrar.
–Ah, és clar... Ja està. Però, com és que l’avió tron-

tolla tant? Que hi falla alguna cosa? –pregunta el 
porter, que, com bé saps, està molt més tranquil quan 
toca de peus a terra.

–Tot va perfectament bé, relaxa’t –el tranquil-
litza en Tirant–. Sempre es belluga una mica durant 
l’aterratge perquè passa entre els núvols i troba cor-
rents d’aire. Vols que t’agafi la mà?

En Nyicris mira al seu voltant i respon:
–Sí, gràcies, però que no ens vegin. Si no, es riuran 

de mi durant totes les vacances...
El més relaxat de tots és en Morten, que, com tam-

1
DRIBLANT

EL MAR
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bé saps, adora els núvols. Cada viatge amb avió és 
una festa per al danès rosset, com anar a trobar vells 
amics. Amb el nas enganxat a la finestreta, observa 
embadalit l’estesa de núvols blancs. Quan els traves-
sa els saluda d’un en un.

Les Cebetes i els seus acompanyants estan a punt 
d’aterrar a l’aeroport de Palerm. A més del matrimo-
ni Champignon i del seu fill adoptiu, l’Issa, formen 
part del grup molts pares, incloent-hi els d’en Xesco, 
que d’aquí a pocs dies es casarà amb la Clementina, 
la cosina d’en Tomi. També hi són en Joao, la Sara, en 
Rafa i les altres excebetes que ara juguen als Excel-
lents, a més, és clar, d’en Loris, germà del nuvi.

El casament se celebrarà a Catània, la ciutat de la 
família del pare de la Clementina, on els convidats 
arribaran després d’un recorregut per Sicília. Per 
aquest motiu, l’August i la Violette se’ls han avançat 
uns dies: han fet un viatge romàntic en un creuer, on 
han embarcat el Taxibetes, i ara esperen els amics al 
pàrquing de l’aeroport.

Entre somriures i abraçades, el xofer del Taxibetes 
i la pintora es retroben amb els amics.

–Com ha anat el viatge, germaneta? –pregunta en 
Champignon.

GOL!
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–Inoblidable, germanàs! –respon entusiasmada la 
Violette–. Marsella, Gènova, Càller, Capri... Hem vist 
llocs preciosos amb aquesta meravella de marit que 
tinc. Per més que intentés dibuixar-lo, no sabria in-
ventar un marit millor.

–Jo pensava el mateix del meu fa anys, però des-
prés vaig canviar de parer –comenta la Llúcia.

–Dona ingrata... –replica en Donat, mentre tothom 
riu i puja al Taxibetes.

L’August acaba d’engegar el petit autocar quan en 
Bojan llegeix en veu alta el nom de l’aeroport de Pa-
lerm:

–Aeroporto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Qui són?

–Dos grans magistrats que van combatre els cri-
minals de la màfia –respon en Mario, que, tot i ser del 
nord, coneix força bé Sicília.

–Sí –confirma el cuiner entrenador–. I és just que 
es llegeixin els seus noms quan s’aterra a Sicília. Qui 
arriba aquí ha de saber que aquesta no és la terra de 
la màfia, sinó la dels herois de la justícia.

–Però, què fa la màfia? –pregunta l’Eva.
–Un munt d’accions il·legals per guanyar diners 

–respon en Mario–. Una de les més habituals és l’ex-

driblant el mar
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torsió a botiguers, és a dir que els demanen diners a 
canvi de protecció. I si els propietaris no paguen, els 
mafiosos els rebenten els aparadors o els destrueixen 
els locals...

–I per què no els denuncien a la policia? –pregunta 
en Joao.

–Alguns ho fan –explica en Champignon–, però 
d’altres prefereixen callar per por de revenges. És di-
fícil de rebel·lar-s’hi...

–Però si tothom calla, els mafiosos continuaran fent 
els seus negocis bruts! –exclama la Sara, indignada.

–Us recordo que, quan jo era un pinxo –intervé 
l’Aquil·les–, tots sabíeu que molestava l’Eladi, però 
ningú no va dir res per por que us piqués les ungles 
amb un martell també a vosaltres...

Les Cebetes riuen.
–L’Aquil·les té raó –comenta el cuiner entrena-

dor–. No és fàcil trobar el coratge necessari per sortir 
de l’omertà, que és aquest silenci que encobreix la 
injustícia i així la fa més invulnerable. Però, si de 
ben petits ja us acostumeu a denunciar els actes pre-
potents, com els d’un pinxo, de grans ja estareu més 
preparats per afrontar injustícies més greus, com les 
del crim organitzat.

GOL!
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–Però nosaltres no vivim a Sicília –observa en 
Joao–. No tenim res a veure amb la màfia.

–T’equivoques –el corregeix el cuiner entrenador–. 
Els mafiosos no només són a Sicília i no tots tenen els 
bigotis negres i la boina típica que es veu a les pel-
lícules... A més, com deia en Mario, a la màfia li inte-
ressa sobretot fer diners i fa negocis on sigui, arreu 
del món. La màfia és una manera de pensar i de com-
portar-se, per això es pot ser mafiós a qualsevol racó 
de món, encara que no es porti bigoti... Ho enteneu?

Els nois continuen discutint fins que l’August posa 
l’intermitent i atura el Taxibetes en una petita àrea 
de servei de l’autopista que porta a la ciutat de Pa-
lerm.

–Una pausa per picar alguna cosa? –pregunta en 
Nyicris esperançat.

–No, us vull ensenyar on van matar el gran jutge 
Giovanni Falcone –respon seriós en Gaston Cham-
pignon.

Baixen de l’autocar i llegeixen el nom del magis-
trat gravat en un monòlit, una mena de columna alta 
i plana, al costat del nom d’altres persones descone-
gudes i d’una data, 23 de maig de 1992.

–Aquell dia en Giovanni Falcone acabava d’arribar 

driblant el mar
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a l’aeroport i circulava per l’autopista, com hem fet 
nosaltres, amb el seu cotxe blanc –explica el cuiner 
entrenador–. Estava feliç de tornar a la seva terra, 
de veure novament el mar. La seva dona, Francesca, 
seia al costat. Els escortes que el protegien ocupaven 
els cotxes de davant i de darrere seu. Llavors va suc-
ceir l’impensable... Veieu la caseta que hi ha damunt 
d’aquell turó?

Els nois es giren per buscar-la. És una mena de 
cub de ciment clar.

–Quan el cotxe del jutge Falcone va arribar en 
aquest punt –continua en Champignon–, un criminal 
amagat allà dalt va prémer el telecomandament que 
accionava l’explosiu i aquest tram d’autopista va vo-
lar pels aires. Els mafiosos havien amagat sota l’as-
falt un munt de dinamita. Va ser una explosió d’una 
potència inaudita... Els noms que llegiu en aquesta 
columna al costat del d’en Falcone corresponen als 
escortes morts en l’atemptat. L’última cosa que el 
jutge va veure va ser el mar que tant adorava...

Els nois rellegeixen els noms del monòlit, llavors 
es queden en silenci rumiant les paraules de l’entre-
nador i mirant al seu voltant emocionats.

–Així, va guanyar la màfia –conclou la Sara.

GOL!
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–No, Sara –la corregeix en Gaston–. Va guanyar en 
Falcone. Mira allà: veus què hi ha escrit a la caseta 
del turó?

Algú va guixar dues paraules de color negre sobre 
l’arrebossat blanc: Màfia no!

–Després d’aquella matança, la gent va canviar  
–explica el cuiner entrenador–. Les persones van en-
tendre, finalment, la importància del sacrifici d’en 
Falcone i hi va haver una gran reacció. Van arrestar 
els criminals que havien organitzat l’atemptat i va 
començar una nova etapa de lluita contra la màfia. 
Amb més coratge i menys omertà. En Giovanni Fal-
cone és un heroi que va guanyar, nois. I demà, durant 
la visita a la ciutat, us ho explicaré encara millor. 
Ara, som-hi, que ens esperen a l’hotel.

Les Cebetes s’allotgen a Mondello, un poblet de la cos-
ta amb encant a les portes de Palerm.

–Mireu, som a principis de gener i hi ha gent amb 
banyador! –exclama en Rafa observant la platja des 
de la finestreta del Taxibetes.

–No m’estranya –comenta en Mario–, amb aquest 
sol esplèndid... Sembla la primavera.

–No dic que ens banyem, com a Rio de Janeiro –afe- 

driblant el mar
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geix en Joao–, però un partidet a la sorra no ens el 
treu ningú.

–Oi tant –aprova en Tirant–. Aquestes vacances 
haurem d’entrenar-nos molt per recuperar el temps 
perdut.

–El recuperareu l’any que ve –replica amb una ria-
lla en Loris–. La copa d’aquest campionat és com si 
ja estigués exposada al gimnàs DinÀmics. Cinc punts 
en set partits no els remuntareu mai...

–Doncs jo estic segur que us atraparem, peixets!  
–diu en Nyicris–. De tota manera, els Talents tenen 
només un punt menys que vosaltres i els Lleonets, dos. 
Em sembla que és massa aviat per cantar victòria.

GOL!
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–En Nyicris no pot menjar dolços –explica la Sara.
–I ara, com és això? –pregunta en Loris.
–Perquè va fer una promesa –explica en Bojan–. 

Va prometre que no en tastaria cap fins que celebrés-
sim la victòria del campionat.

Intervé en Tomi:
–Nois, en Loris coneix perfectament la promesa 

d’en Nyicris! Només li ha assenyalat la pastisseria 
per fer-li la guitza...

–Ho has endevinat, capità –confirma rient el Tau-
ró–. Durant totes les vacances li plantaré pastes a 
un pam del nas fins que piqui... I si no manté la pro-
mesa, voldrà dir que no fareu cap celebració i que el 
campionat el guanyarem nosaltres!

–No cal que t’hi esforcis, peixet –respon el número 
1 agafant-se la cadena de lluita que duu al coll–. No 
aconseguiràs mai fer-me caure en la temptació. El 
gran Nyicris sempre manté la seva paraula. Si cal, 
em faré encadenar a la cadira durant els àpats, però 
no tocaré ni una pasta!

–Molt bé, Nyicris! –exclama la Sara i totes les Ce-
betes aplaudeixen el seu porter.

El grupet pren possessió de les habitacions de 
l’Hotel La Torre, amb vistes al mar.

driblant el mar
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–Et felicito per la tria, Gaston! –exclama en Wal-
ter–. És un lloc encantador. La nostra habitació dóna 
al mar, m’adormiré sentint la remor de les onades... 
És l’ideal per a un pescador com jo. Crec que avui ma-
teix aniré a comprar-me una bona canya de pescar i 
m’instal·laré a les roques.

En Tirant i en Nyicris acaben a la mateixa habi-
tació.

–Què hi fas aquí, puça? –pregunta el porter–. Que 
no et queixes sempre que ronco com un ós?

–És veritat, però em sacrificaré per vigilar-te –ex-
plica en Tirant–. Vull estar segur que no t’enduràs 
dolços al llit...

Després de dinar, grans i petits descansen una mica 
a les seves habitacions. A mitja tarda, mentre en 
Walter i els seus fills van a pescar a les roques i les 
senyores fan un tomb pel passeig marítim, en Cham-
pignon organitza un entrenament a la platja.

–Hem de recuperar el temps perdut –explica el 
cuiner entrenador–. Si volem reprendre la tàctica del 
Barça, hem de practicar molt la tècnica, que última-
ment hem descuidat molt.

Com deus recordar, després de les primeres derro-

GOL!
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tes al campionat, en Mario i en Diouff van encapçalar 
la protesta contra el sistema de joc que consisteix en 
passades curtes, típic del Barça d’en Messi, que en 
Champignon havia proposat durant l’estiu.

Després d’una votació al saló de te van decidir tor-
nar al vell esquema fet de llançaments llargs, contra-
atacs i pilotes enviades lluny de la defensa. Però, al 
final de la primera volta, per iniciativa d’en Nyicris, 
les Cebetes van decidir tornar a jugar com havia sug-
gerit el míster: un sistema que no és fàcil, però que 
permet la participació de tot l’equip, millora les capa-
citats tècniques de cada jugador i diverteix el públic 
amb jugades espectaculars.

–Per això, aquestes vacances –explica en Gaston 
Champignon–, més que fer-vos córrer i entrenar la 
musculatura, us proposaré jocs amb la pilota perquè 
tingueu més flexibilitat als peus. 

–Nosaltres també ens entrenem? –pregunta en 
Joao, que, com ja saps, juga als Excel·lents d’Iguala-
da amb altres amics.

–Oi tant! –respon el cuiner entrenador.
–Sempre que després no ens copieu la tècnica –bro-

meja en Bojan, adreçant-se a l’amic brasiler.
–No pateixis, el campionat el tornarem a guanyar 

driblant el mar
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nosaltres, amb la tàctica del Barça o sense! –replica 
el lateral esquerre.

Els nois es distribueixen per la platja.
En Champignon proposa que cada jugador, a l’ho-

ra de passar la pilota, digui un número, que serà el 
nombre de tocs de pilota que haurà de fer el company 
abans de tornar-la sense que caigui a terra.

–Tres! –exclama en Tomi.
En Mario fa un toc amb la cuixa, un amb el cap i 

torna la pilota al capità amb la dreta exclamant: 
–Onze!
El dorsal 9 l’atura amb el pit, fa tocs amb la dreta 

i l’esquerra i l’hi torna:
–Vint-i-cinc!
Els davanters de les Cebetes, que tenen una gran 

tècnica, passen de seguida a xifres elevades...
Passats uns vint minuts, després d’una bona ses-

sió de piloteig, en Champignon reuneix les Cebetes 
arran d’aigua i suggereix un exercici per entrenar el 
control de la pilota.

–Tenim a la nostra disposició un company de jocs 
molt divertit: el mar. Aprofitem-ho! –exclama el cui-
ner entrenador acariciant-se el bigoti dret.

–Poseu-vos en fila índia, cadascú amb la pilota als 

GOL!
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peus, i correu per on rompen les onades. Quan arri-
bi l’onada, emporteu-vos la pilota, com un defensa, 
l’haureu d’allunyar cap a la sorra; quan l’onada es 
retiri, torneu-la cap a l’aigua, a l’espai que deixi lliu-
re la ressaca. Entesos?

L’exercici entusiasma sobretot en Joao, en Morten 
i en Bojan, mestres del driblatge.

El lateral esquerre és qui se’n surt millor, potser 
perquè està acostumat a jugar a les platges brasile-
res. El seu secret és el bon control del temps. Fixa-
t’hi:

 
En efecte, si anticipes massa el driblatge, el rival 

té prou temps per entendre la jugada i intervenir-hi. 
En canvi, si esperes a l’últim moment, quan el defen-

driblant el mar
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sa ja ha mogut un peu per intentar robar-te la pilota, 
el deixes plantat allà mateix i et pots escapar cap a 
la porteria.

Córrer sobre la sorra és molt cansat.
Per això, amb la fatiga acumulada del viatge, des-

prés de sopar, les Cebetes es retiren aviat a les seves 
habitacions.

En Nyicris és un dels primers a fer-ho.
En arribar a la seva habitació, s’hi troba una sor-

presa. Sobre el llit hi ha una capseta blanca de cartró 
amb una noteta: «La direcció de l’hotel li ofereix una 
dolça benvinguda».

Quan l’obre, descobreix un deliciós cannolo sicilià, 
que és una mena de neula farcida de mató.

El porteràs l’agafa amb molta cura, com si fos de 
cristall, i el posa sobre la taula.

Llavors s’asseu a contemplar-lo. Admira el mató 
que vessa de la neula, l’olora a ulls clucs i sospira.

Pensa: «És cert que vaig fer una promesa, però se-
ria un gest de mala educació refusar un regal...».

En Nyicris agafa el cannolo amb les dues mans i 
lentament se l’acosta a la boca. En aquell moment 
irromp a l’habitació en Tirant cridant:

GOL!
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–Atura’t! Què fas?
El porter es paralitza de cop.
En Tirant li arrabassa el pastisset de les mans 

com si fos una bomba a punt d’esclatar.
En Nyicris, que s’ha quedat amb la boca oberta i 

amb un pam de nas, veu com desapareix el cannolo 
entre les mans d’en Tirant.

–És així com es mantenen les promeses? –el renya 
el dorsal 10–. He arribat just a temps...

–Tens raó –mira de justificar-se el porter–. És que 
no em semblava correcte rebutjar un obsequi de l’ho-
tel...

–Però, què t’empatolles? –exclama furiós en Ti-
rant–. La capsa te l’ha enviat en Loris, que, evident-
ment, t’estava observant pel forat del pany per veure 
si queies en la temptació.

El Tauró encara és al llindar de la porta de l’habi-
tació rient:

–T’has salvat pels pèls... Però, com veus, no és di-
fícil fer-te picar. Estic segur que, abans del casament 
d’en Xesco, la teva promesa se n’haurà anat en orris... 
I amb aquesta, també, la vostra festa de la victòria!

En Nyicris tanca la porta als morros d’en Loris, 
s’abraça a en Tirant i l’aixeca del terra:

driblant el mar
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–Gràcies, puça, has salvat el meu jurament! Et pro-
meto que, d’ara endavant, estaré molt més a l’aguait!

–Molt bé, d’acord, però ara torna’m a baixar! –or-
dena el dorsal 10–. M’estàs triturant...

GOL!




