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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
lateral 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.

L’acció d’aquest Super Gol transcorre molt endavant en el temps. Les
antigues Cebetes s’han convertit en tres equips, on continuen jugant
els nostres amics, però amb uns entrenadors diferents que us sorprendran! Teniu a les mans un tast del que vindrà properament!
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LA FORÇA
D’UN EQUIP
Il·lustracions de

Marco Gentilini
Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué

A en Matteo i a tots els meus amics de Sardenya
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UN LLAC,
TRES RIUS

La tarda ja ha cedit el lloc al vespre, però la calor
sufocant de l’estiu encara no concedeix cap treva.
En Donat, en acabar el torn de feina al volant de
l’autobús, es dirigeix al poliesportiu del barri. Reconeix en Nyicris i les bessones prenent la fresca sota
el gran pi del pati i s’hi atansa per comentar-los el
projecte que li ha passat pel cap.
El pare d’en Tomi intercanvia algunes bromes amb
els nois i llavors comença a explicar:
–Aquest matí estava llegint un diari esportiu i he
vist que els equips de la lliga ja han començat la fase
de preparació per al campionat. Aleshores se m’ha
acudit una idea...
–Quina? –l’esperona la Lara.
–I si nosaltres també féssim una estada de pretemporada? –proposa el conductor entrenador.
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–Una estada? –pregunta en Nyicris, astorat.
–Sí, una setmana tots plegats, nosaltres, els Cebatigres –explica en Donat–. Podríem entrenar, provar
alguns esquemes nous, divertir-nos i fer colla. Seria
un bon inici de temporada. Què us sembla?
–Em sembla de conya! –exclama la Sara, entusiasmada–. Ja has pensat on ens portaries?
–Pensava en alguna zona de muntanya –respon
el pare d’en Tomi–. Normalment, els grans equips
comencen la preparació en llocs de muntanya, on es
respira aire sa, es pot córrer pel bosc i fer llargues
passejades...
–I menjar bolets! –afegeix en Nyicris.
–Podríem anar a la Cerdanya, on tenim un petit
apartament –suggereix la Lara–. La Sara i jo coneixem un munt de llocs a la comarca i podríem fer tot
un munt d’activitats per mantenir-nos en forma: hi
ha circuits de bicicleta tot terreny, llocs on fer escalada, piscines...
–El pare del nostre amic Dani regenta un hotel
preciós a Puigcerdà, amb balcons de fusta i flors a
les finestres –afegeix la Sara–. Ens hi podríem allotjar! Com que som amics, és possible que ens faci descompte...
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–Comenceu a parlar-ne amb els pares i amb els
companys, per veure si hi estan d’acord –conclou en
Donat–. Si a tothom li agrada la idea, ens començarem a organitzar.
La proposta del pare d’en Tomi és acollida amb entusiasme per tots els Cebatigres i, així que s’estén la
notícia que l’equip de les bessones farà una estada de
pretemporada, també els Cebolinhos i els Cebagols
es posen en acció, com si haguessin encaixat un gol i
volguessin empatar al més aviat possible.
En Joao convoca immediatament una reunió amb
els companys per discutir el projecte d’unes vacances
de pretemporada.
–Però nosaltres no podem anar a la muntanya
–observa el capità dels Cebolinhos.
–I per què no? –pregunta en Tirant–. Jo vaig als
Pirineus cada estiu i m’hi diverteixo molt. I, a més,
la muntanya és el lloc ideal per entrenar-se: córrer
muntanya amunt reforça la musculatura.
–Ho sé, però el meu avi ja no és un jovenet, pesa
molt i té problemes per respirar en cotes altes –explica en Joao–. A més, no oblideu que nosaltres juguem
amb la samarreta de la selecció brasilera...
–I què vols dir, amb això? –comenta en Bojan.
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–Recordeu quan vam anar a Rio de Janeiro? –reprèn el capità–. Els jugadors brasilers s’entrenaven a
la sorra. I per alguna cosa som els millors del món...
Per tant, per què no anem a algun lloc de platja?
–Tens raó, els Cebatigres se senten bé a la muntanya perquè han de córrer molt per reforçar els músculs –observa l’Hernán–. Però, tenint en compte que
nosaltres ho centrem tot en la tècnica, ens serà molt
més útil practicar amb la pilota descalços. N’hi ha
prou de mirar com s’entrenen els jugadors argentins,
que no són pas més dolents que els brasilers...
Els companys riuen en veure la ganyota d’en Joao.
–Mireu, a la segona meitat d’agost, aniré a Portocristo, un poblet turístic de Mallorca, a prop de Manacor, on hi ha unes cales magnífiques. Per què no hi
veniu a passar uns dies? –suggereix l’Eva.
–En un poble sempre hi ha algun camp de futbol i,
a la platja, es pot practicar el vòlei platja, i també podríem llogar-hi bicicletes... –comenta el Gat–. A més
de jugar a la platja, podríem fer una bona preparació
física i divertir-nos un munt.
–La idea no està malament –observa en Tirant–,
però hauríem de veure si encara hi ha habitacions
disponibles. L’agost és temporada alta i és probable
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que tot ja estigui reservat. A més, crec que no serà
fàcil trobar bitllets d’avió per a tothom.
–A Portocristo, amb la meva família, hi anem des
de fa molts anys –explica l’Eva–; ens coneixen bé. Li
demanaré a la meva mare que hi truqui i ja us diré
el què.
Els Cebagols semblen tenir més problemes.
Com explica en Tomi:
–No hi ha res a fer, nois. Nosaltres, a tot estirar, escalarem algun turonet del parc de les Poncelles o anirem a la platja de la Barceloneta... La Maria Helena
està de vacances i no tornarà fins al setembre. No ens
podrà acompanyar a l’estada de pretemporada.
–I no hi podríem anar tots sols, amb alguns pares?
–pregunta en Rafa.
–Has vist mai un equip concentrat sense el seu
míster? –replica el capità.
–No, però, per una setmana, ens podríem entrenar
també sense la Maria Helena –respon l’Igor–. El meu
pare, per exemple, ens hi acompanyaria: té vacances
fins al setembre. Com ja sabeu, és un periodista esportiu i, per tant, també sabria donar-nos algun consell sobre els exercicis adequats per mantenir-nos en
forma.
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–No en tinc cap dubte. Però l’estada és útil només
si serveix per preparar el campionat –observa en
Tomi–. Quin sentit té entrenar-nos d’una manera si
després la Maria Helena ens proposa un altre esquema de joc?
–Si no en volem dir estada de pretemporada, diguem-ne vacances i a córrer! –proposa en Mario–. Només de pensar que hem de patir tot l’estiu la xafogor
de Barcelona, mentre els Cebatigres van a prendre
la fresca als Pirineus i els Cebolinhos se’n van a Mallorca, doncs, francament, em fa una mica d’enveja...
–Per què no fem una cosa? –suggereix la Tamara–.
Truquem a la Maria Helena i li demanem que ens
indiqui els entrenaments que cal fer. És una mestra
i, per tant, està acostumada a posar deures per a les
vacances... D’aquesta manera, encara que no pugui
venir amb nosaltres, ens prepararem per al campionat. I així seria una estada amb tots els ets i uts, no
us sembla?
–Crec que és una idea excel·lent –aprova en Rafa.
Aquell mateix vespre, quan en Tomi fa saber a la
Maria Helena els projectes de l’equip, la mestra contesta inesperadament amb una contraproposta:
–Jo m’estic a casa dels meus pares, a Prades. Per
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què no veniu aquí? El meu germà Hug té una preciosa masia, amb una piscina i un camp de futbol,
adaptada a l’agroturisme. Us hi podria acollir a tots.
Penso que és l’espai ideal per a una estada de pretemporada: cada dia una mica d’entrenament i, de
tant en tant, una excursió per admirar les meravelles
de la zona. Per aquestes comarques hi ha poblets i
paratges encantadors. L’únic problema és haver de
triar. I us prometo que m’esforçaré per no fer gaire de
mestra... Estic segura que us divertireu d’allò més.
Què me’n dius, capità? Us ve de gust venir a les muntanyes de Prades?
I així, com tres rius que s’escolen del mateix llac, els
equips del poliesportiu del barri nascuts de les Cebetes emprenen viatges en direccions diverses per preparar-se al màxim de cara al proper campionat.
Els Cebatigres aniran a entrenar-se als Pirineus;
els Cebolinhos, a Mallorca, a Portocristo; els Cebagols, a les muntanyes de Prades. I nosaltres, naturalment, els seguirem de prop...
Els amics se saluden al poliesportiu abans de marxar.
–Adéu, capità, bona estada. Ja ens farem un truc
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quan arribem al lloc de destí –comenta en Tirant–.
T’envejo una mica...
–I ara, per què? –pregunta en Tomi–. Som nosaltres qui us hauríem de tenir enveja. Aneu a un poble
mariner, amb sol i platja.
–Jo estaria encantat de canviar-me per tu –assegura en Tirant–. Ja saps que la platja mai no m’ha
agradat gaire. I, a més, Prades és preciós i, molt a
prop, hi ha Poblet i altres meravelles... I sobretot
amb una professora a la vostra disposició que us explicarà un munt de coses interessants. Això és el que
em perdo...
En Nyicris es treu la cadena de lluita que duu al
coll i immobilitza el dorsal 10...
–Confessa-ho, setciències! –exclama el porter–.
Les teves vacances ideals són a l’escola: muntar la
tenda al costat de la taula del professor amb un sac
de dormir, i fer classe sense pausa del matí al vespre.
Ara et lligaré com un embotit i et tancaré al vestidor
del poliesportiu. No et mereixes anar a Mallorca...
–Deixa’m, bèstia! –protesta en Tirant mirant
d’alliberar-se de l’abraçada d’en Nyicris. Els amics
riuen divertits.
–Jo també hauria preferit el mar –intervé l’Aquil-
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les–, però a nosaltres, els Cebatigres, ens convé més
la muntanya. Ens hem d’acostumar a les cotes altes,
tenint en compte que en el proper campionat serem
sempre al capdamunt de la classificació...
–Sí, però només mentre no us les hàgiu amb nosaltres –precisa en Mario, recollint el guant–. L’any
que ve competireu al màxim per a la segona plaça;
la primera ja l’hem reservat nosaltres, els Cebagols.
–Com fa la dita aquella? «Entre el dir i el fer hi ha
un bon tros de carrer» –replica en Bojan–. Els Cebolinhos farem més que no direm.
Com pots veure, els nois ja estan immersos en un
clima de campionat...
En un to de broma, és clar. En Tomi i els seus amics
no obliden mai que són Cebetes, per damunt de tot:
un sol llac, no pas tres rius allunyats.
Els primers que marxen són els Cebolinhos.
El punt de trobada és a l’entrada de l’aeroport del
Prat. A més dels nois i de l’avi Felipao, s’han apuntat
a les vacances els pares d’en Joao, els d’en Tirant i els
d’en Bojan.
Falta menys de mitja hora per a l’embarcament,
però encara no apareix per enlloc el vell entrenador.
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–Espero que no s’hagi adormit –comenta preocupat en Joao.
–No seria pas cap sorpresa –diu rient l’Hernán–.
Si s’adorm a la banqueta, imagina’t al llit... Confiem
que hagi posat el despertador.
–Deus voler dir «els» despertadors –precisa en
Joao–. Quan s’ha de llevar aviat, per anar més segur,
en posa fins a set a la tauleta! El problema és que
amb el terrabastall desperta tots els veïns del bloc...
–Mi-te’l! –anuncia per sorpresa el Gat–. Ja ve preparat per anar a la platja...
En efecte, la indumentària d’en Felipao no passa
desapercebuda: samarreta
de bàsquet groga i violeta amb el número 32 a
la panxa, unes grans
bermudes blanques,
barret de palla, ulleres de sol, una pilota
de futbol sota el
braç i una maleta de rodetes a la mà.

en felipao
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–Avi, pensa que abans d’anar a la platja haurem
d’agafar l’avió... –li fa notar en Joao.
–Ja ho sé! Així estaré ben còmode durant el vol
–explica en Felipao– i, quan aterrem, ja estaré a punt
per anar a la platja.
–Quina pilota més estranya... –observa en Bojan.
–És un vell amic –precisa en Felipao–, bé, més
ben dit, una vella amiga. Us la presento: es diu Bola.
Hem viscut moltes aventures junts... Me la van regalar quan tenia la vostra edat i no ens hem separat mai. Si em vaig convertir en un futbolista professional, ho dec a ella. Per això me l’enduc també de
vacances, s’ho mereix. Heu vist com fabricaven les
pilotes abans? Les cosien a mà, amb la cambra d’aire
a l’interior que, a força de jugar, deixava veure les
costures, com si fossin nyanyos.
Les Cebetes es passen de mà en mà la vella pilota
i l’examinen amb curiositat: és marró, està pelada i
s’hi veuen uns cordons blancs que mantenen agafats
els trossos de cuir.
–És la primera vegada que veig una pilota que té
l’edat del meu avi –comenta el Gat.
–Imagineu-vos en quants partits deu haver participat –afegeix en Bojan.
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Si voleu fer uns tocs mentre esperem l’hora d’embarcar-nos, us la deixo –proposa en Felipao–. Però, si
us plau, amb delicadesa.
En Joao, en Morten, l’Hernán, en Tirant i en Bojan
es posen en rotllana i comencen a passar-se al vol la
vella pilota, fins que arriba un responsable de l’aeroport i els interromp bruscament:
–Deseu ara mateix aquesta pilota. Això és un aeroport, no pas un estadi.
–Però si no molestem ningú! –comenta en Tirant.
–Tant és, aquí no es pot jugar –replica l’home uniformat–. Amagueu-la o la rebento amb una agulla.
En Felipao, que ha assistit a l’escena, s’hi acosta,
li demana la pilota a en Joao i se la posa al cap per
mantenir-la amb equilibri.
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–Vostè no ho sap, però aquest és un vell amic meu
–explica l’entrenador brasiler–. Com pot veure, estem molt lligats, no ens cansem mai. M’imagino que
vostè té algú molt estimat...
–I és clar –confirma l’empleat de l’aeroport observant incòmode aquell homenot amb samarreta de
bàsquet i sabatilles i mantenint una pilota al front
amb equilibri.
–Com s’ho prendria si algú amenacés de punxar
amb una agulla el seu millor amic? –pregunta en Felipao–. Doncs jo m’ho he pres malament. Si hi insisteix, aturarem la pilota, però vostè guardi’s l’agulla a
la butxaca, entesos?
Dit això, l’avi d’en Joao deixa caure la pilota del cap,
l’atura i la manté quieta amb l’empenya del peu dret,
abans d’alçar-la amb un copet i blocar-la sota el braç.
Els Cebolinhos aplaudeixen admirats, mentre l’home uniformat, cada vegada més incòmode, s’allunya
remugant.
–Què us jugueu que la propera vegada tindrà més
tacte? –comenta en Felipao.
El vol Barcelona-Palma transcorre tranquil. En
Morten no treu els ulls de la finestreta per admirar
de prop els seus estimats núvols.
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Durant l’enlairament i l’aterratge, en Tirant no es
pot estar de pensar en el seu amic Nyicris, que quan
vola amb avió i seu al seu costat sempre li demana
si li pot agafar la mà perquè té por. Un record que li
porta una mica de nostàlgia: que maques que eren
les vacances amb tota la colla de les Cebetes...
A Palma, el grup dels Cebolinhos troba l’autocar
que els està esperant. Quan ja arriben al poble, els
nois gaudeixen de les primeres vistes del mar que els
alegrarà les vacances.
Als Pirineus, els Cebatigres arriben a Puigcerdà amb
el Taxibetes, que condueix en Donat. Acompanya els
nois, a més del pare d’en Tomi, la Daniela, la mare de
les bessones; en Llorenç, el pare d’en Bru; i en Karim
i l’Aida, els pares d’en Diouff.
Els Cebagols, en canvi, han preferit anar a les
muntanyes de Prades amb cotxes, de manera que no
estaran obligats a moure’s sempre tots plegats. Hi ha
molts llocs interessants per aquella zona i, amb els
cotxes, és més fàcil dividir-se en petits grups i visitar
diverses ciutats.
Amb els nois, a més de la Llúcia, la mare d’en
Tomi, i la ballarina Ona, hi ha l’Antoni, el pare dels
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bessons; la Verònica, la mare de la Victòria; i la Bianca, la germana d’en Mario.
M’imagino que a hores d’ara ja t’has fet una pregunta: on ha anat a parar en Gaston Champignon?
No hi ha cap rastre del cuiner entrenador en cap dels
tres grups.
Tot i que ell és la font dels tres rius...
Estàs encuriosit?
D’acord, ara mateix sortiràs de dubtes.
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