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Luigi Garlando

El món
de les Cebetes
Il·lustracions de

Marco Gentilini
Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué

MISSATGE
DE BENVINGUDA
DEL CAPITÀ

Estimats amics i amigues,
La idea d’aquest llibre va ser, naturalment, d’en Tirant.
Quan es tracta d’escriure i d’estudiar, el setciències
sempre és a primera fila...
«Nois», ens va suggerir un dia, «per què no escrivim
l’enciclopèdia de les Cebetes?».
En sentir la paraula enciclopèdia, en Nyicris es va
ennuegar amb una merenga. Però, llavors, el dorsal 10
va explicar millor el seu pla i a tots ens va semblar molt
interessant.
«Ja fa anys que juguem a futbol tots plegats», va explicar en Tirant. «Qui de vosaltres no recorda els rivals
que vam tenir al primer campionat de futbol 7? Quantes fintes hem inventat? Estaria bé posar-ho tot en un
llibre: el món de les Cebetes de la A a la Z! Podria donar-se el cas que haguéssim d’enfrontar-nos a un equip
amb el qual ja vam jugar en el passat i que no recordem
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bé. N’hi haurà prou de llegir a la nostra enciclopèdia
com jugava i així estarem més ben preparats per guanyar-lo. M’explico? El meu avi sempre repeteix que qui
no sap conservar el passat no sap construir-se el futur.»
La Sara i la Lara van ser les primeres a donar un
suport entusiasta a la idea d’en Tirant, però, a poc a
poc, el projecte va anar seduint a tothom, incloent-hi
en Nyicris. I ens hi hem implicat tots. Aquest llibre és
fruit d’una bonica jugada d’equip de les llegendàries
Cebetes!
Ens hem reunit diverses vegades al Paradís d’en
Gaston i hem aplegat tots els noms de coses i persones
relacionades amb la nostra història. Cadascú proposava una entrada i l’Eladi les anava anotant a la seva
llibreteta de periodista.
Més que una feina, ha sigut un joc realment divertit, perquè cada nom proposat despertava vells records,
i així hem reviscut plegats les nostres aventures més
apassionants: victòries, vacances, ciutats visitades...
Després de fer la llista d’entrades, les vam posar per
ordre alfabètic, ens les vam repartir i cadascú n’ha escrit unes quantes.
Aquest llibre ens és útil a nosaltres, però també us
servirà a vosaltres, estimats amics. Si no recordeu
l’equip en què jugava la Tamara o el nom autèntic del
Gat, ara ja sabeu on trobar la resposta.
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Però la nostra enciclopèdia també es pot convertir en
un joc. Per exemple, un joc d’endevinalles. Per què no
jugueu amb els amics a veure qui en sap més, de les
Cebetes? Consulteu aquest llibre per fer les preguntes
i descobriu qui domina més la nostra història. Qui es
recorda del monitor de tir a l’arc de la Bianca? I de
com es diu el gos de l’Ona? I on vam anar a esquiar al
Pirineu? Qui va inventar la finta de la serp i la gasela?
I llavors en Nyicris va tenir una idea: com que, segons ell, una enciclopèdia només d’entrades de text per
ordre alfabètic corria el risc de ser massa pesada, va
proposar d’afegir-hi cinc històries inèdites i divertides,
amb molts dibuixos. Sabies que en Bojan havia perdut
la son i que en Nyicris s’havia tornat invisible? També
t’ho explicarem en aquest llibre.
Bon viatge a la meravellosa enciclopèdia de les Cebetes!
Fins aviat. Més ben dit, fins molt aviat!
Tomi i les Cebetes
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ACADÈMIA BLAVA
El primer equip d’en Tomi, entrenat per en Walter,
que no era el que se’n diu un entrenador modèlic, per
com escridassava els jugadors. Precisament per això,
en Gaston Champignon va proposar al capità de formar un nou equip: així és com van néixer les Cebetes.
Llavors, l’Acadèmia Blava es va convertir en el
nostre principal adversari, primer en el campionat de
futbol 7 i després en el d’onze jugadors. Els vam guanyar tant al camp petit com al gran...
Seguidament, el nom d’Acadèmia va canviar per
Akadèmia, i, més endavant, la fusió entre ells i nosaltres, les Cebetes, va donar lloc a les Kabetes.

A
ADELINA
És la mare de l’August, una velleta molt eixerida
que camina amb bastó.
La vam conèixer el dia del casament del xofer del
Taxibetes amb la Violette. Sembla que aquesta senyora tan simpàtica no s’hagi adonat que el seu fill
ja és un home dret i fet. Per això el renya a taula com
si encara fos un nen. Un nen amb bigoti i casat...

ADRIANO
Gran davanter brasiler que va jugar a l’Inter de
Milà i a la Roma. El vam conèixer a la platja de Rio
de Janeiro. L’acompanyava en Kakà, un altre gran
jugador brasiler que ha jugat a Europa. Vam visitar
també la favela de Vila Cruzeiro, el barri pobre dels
afores de la ciutat on va néixer i créixer l’Adriano,
que, de petit, jugava descalç al carrer.
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AFICIÓ
Si l’afició la forma gent violenta que exhibeix pancartes i cants agressius contra els rivals, llavors no la
volem.
Per això, a les reixes del nostre camp, vam
penjar-hi una pancarta de benvinguda a
tots els equips, i els nostres seguidors no
van mai en contra de ningú. Perquè, per
a les Cebetes, els rivals no són enemics,
sinó simplement amics que juguen
amb una samarreta diferent...

AIDA
És la mare d’en Diouff,
exlleó d’Àfrica i exjugador
de l’Akadèmia. L’Aida i el seu
marit Karim ens animen molt amb
els seus bongos africans i amb les
vuvuzeles, les trompetes que es van
fer famoses al Mundial de Sud-àfrica.

l’aida
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A
AKADÈMIA BLAVA
És el nom de l’antic equip d’en Loris, del qual hem
parlat a l’entrada, Acadèmia Blava: el seu entrenador, en Walter, va decidir eliminar la lletra C, perquè
estava convençut que la K feia més por.
Des d’aquell dia, en Loris i els altres
també se’ls va conèixer com «els de
la lletra ca».

ALFRED
És un home petit i primet que
es fica pels forats de la terra i explora les grutes més amagades.
En una paraula, és un espeleòleg.
Quan els simpàtics de l’Akadèmia ens van boicotejar les
instal·lacions del poliesportiu
per impedir-nos d’entrenar la
nit anterior a la final del campionat, en Gaston Champignon el va
cridar perquè ens ajudés: va venir
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l’alfred
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amb el material que fa servir per explorar les coves,
és a dir, llanternes i cascos amb llums.
Gràcies a això, vam poder jugar il·luminant el
camp pel nostre compte. Va ser un dels entrenaments
més divertits que hem fet mai.

AMBRES
És un dels equips amb el qual ens vam enfrontar al
primer campionat d’onze jugadors. Duien una samarreta escacada blanca i vermella. Hi jugava en Nico,
un dorsal 5 que domina el joc aeri i que, després, es va
convertir en una Kabeta.

ANDREU
També li diem el Bisó, el Búfal, el Toro, perquè és
un defensa robust que envesteix a tort i a dret contínuament...
Quan formava part de l’Akadèmia, era el primer
de riure les gràcies d’en Loris: era realment insuportable. I, a més, es posava el dit al nas fins i tot durant
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A
el partit i enganxava les burilles a la samarreta dels
davanters. Quan es va convertir en una Kabeta, les
coses van millorar. Per a nosaltres, no per als rivals.

ÀNGEL
Exjugador de l’Huracà Club, boníssim, que l’Akadèmia va fitxar per participar al campionat d’onze
jugadors.
L’Àngel, primer, es va encapritxar de l’Ona, fet
que va posar gelós en Tomi, però després va començar a flirtejar amb la Sara. En realitat ho va fer només perquè la volia convèncer que deixés el futbol i
tornés a dedicar-se al ballet, de manera que el gran
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rival de l’Akadèmia tingués una tigressa
menys... Un autèntic cop baix que va fer
enfurismar la Sara. Però després es va
fer perdonar i entre tots dos, convertits en companys d’equip, ara hi ha
una bona amistat.

ÀNGELS DE
VILANOVA
Els Àngels de Vilanova van encaixar 40 gols del Barça d’en Tomi.
Recordes quan el capità va deixar
les Cebetes per jugar als juvenils
blaugranes? Els seguidors de Vilanova van criticar molt l’entrenador del Barça per no haver «aturat»
els seus jugadors. Aquell resultat
desproporcionat (40-0!) els va
l’àngel
semblar una humiliació.
Però nosaltres, les Cebetes, tenim una altra opinió:
la millor manera de respectar un adversari és jugar
tan bé com es pot i considerar-lo un rival digne. Nos-
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A
altres ens sentim humiliats si un equip falla un gol
expressament per no excedir-se: ens faria sentir com
uns patates...

ANGIE
L’Angie, o Àngela, va ser
una contrincant boníssima
de l’Issa al Gran Premi
de minimotos de Sallent.
Porta sempre una granota de pilot blanca amb
dues ales d’àngel dibuixades
a l’esquena. Va lluitar fins a
l’últim moment amb el fill d’en
Champignon, però al final ell va
aconseguir avançar-la. Durant
la cursa, en Nyicris va dir allò
de: «Issa, quina pallissa!»

l’angie
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ANTONI
És el pare adoptiu d’en Pavel i l’Igor, nascuts a
Ucraïna. Treballa de periodista esportiu. Va xiular el
partit entre Cebetes i Ceballots.

AQUIL.LES
Era un pinxo que amenaçava els més febles i els
coaccionava. Era un paio alt i gran, amb els cabells
rapats a les temples i un escorpí tatuat al braç. Era
millor no acostar-s’hi gaire...
Una de les seves víctimes va ser l’Eladi, que va rebre diversos cops de martell als dits.
Un dia, seguint els consells d’en Champignon, vam
aconseguir que entrés a l’equip i, llavors, l’Aquil·les,
que ja no es va sentir més aïllat i va fer amics, va canviar completament.
I nosaltres vam fer un bon fitxatge per al campionat d’onze jugadors, perquè és un excel·lent migcampista amb una gran força física.
Després de la fusió entre les Cebetes i l’Akadèmia,
se’n va anar als Excel·lents d’Igualada per disputar
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