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.

A en Piermario,
que jugava bé i sempre somreia
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La primera meitat del campionat
va anar així:
PRIMERA JORNADA
Atlètic Mèu – Dinamo
Cebetes – Esperança
Excel·lents – Lleonets
Taurons – Talents

0-0
4-2
1-1
0-2

cinquena JORNADA
Cebetes – Atlètic Mèu
Excel·lents – Taurons
Dinamo – Talents
Esperança – Lleonets

2-1
1-5
0-1
1-3

segona JORNADA
Dinamo – Cebetes
Lleonets – Taurons
Esperança – Excel·lents
Talents – Atlètic Mèu

0-3
3-0
2-2
1-1

sisena JORNADA
Atlètic Mèu – Excel·lents
Cebetes – Taurons
Lleonets – Dinamo
Talents – Esperança

0-1
2-5
3-3
2-0

tercera JORNADA
Atlètic Mèu – Lleonets
Cebetes – Talents
Excel·lents – Dinamo
Taurons – Esperança

3-3
1-2
1-1
4-0

setena JORNADA
Excel·lents – Cebetes
Dinamo – Esperança
Taurons – Atlètic Mèu
Talents – Lleonets

3-3
2-2
4-1
1-1

quarta JORNADA
Dinamo – Taurons
Lleonets – Cebetes
Esperança – Atlètic Mèu
Talents – Excel·lents

1-3
5-2
3-3
0-1

CLASSIFICACIÓ general AL
FINAL DE LA PRIMERA VOLTA
TAURONS

15

TALENTS

14

LLEONETS

13

CEBETES	10
EXCEL·LENTS

10

ATLÈTIC MÈU

4

DINAMO

4

ESPERANÇA

3

1
LA CURSA
DELS
TRIANGLES

En Tomi acaba de tornar de l’escola i es treu la caçadora per deixar-la al penja-robes de l’entrada, però
no el troba.
«Que estrany», pensa. «On deu ser?»
El veu als braços del pare, que està comptant els
passos al centre del saló...
–Un, dos, tres, quatre... Segueix-me. Molt bé, així
–ensenya en Donat al penja-robes, mentre sona un
vals a l’aparell de música.
El capità observa desconcertat i pregunta:
–Pare, tens febre o has picat de cap contra alguna
cosa?
–Hola, Tomi –saluda en Donat–. Que no t’ha arribat la gran notícia?
–No. Quina notícia? –respon el capità encuriosit.
–La Sofia ha organitzat un curs de ball al DinÀ-
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mics i jo seré el seu ballarí número u –explica el
pare–. I no només això. Al final també hi haurà una
competició entre els alumnes, que naturalment tinc
la intenció de guanyar.
–Ballant amb el penja-robes? –pregunta en Tomi.
–No, home! Ballaré amb la teva mare –precisa en
Donat–, ella també s’ha apuntat al curs. El penjarobes només em serveix per entrenar-me.
–Ja ho entenc! Has acabat d’entrenar-te per avui?
–pregunta el capità–. Hauria de penjar la caçadora a
la teva ballarina.
El febrer, el mes més curt de l’any, està a punt de
caure del calendari. La primavera ja es prepara per
vestir els arbres i escalfar el cel.
Diumenge es reprendrà el campionat de futbol de
les comarques de Barcelona. Com bé saps, els Taurons de Kastelltèrbol, l’equip patrocinat pel gimnàs
DinÀmics, han tancat la primera volta encapçalant
la classificació, davant dels Talents de la Plana, que
són només a un punt per sota, i dels Lleonets de Granollers, a dos punts. Les Cebetes i els Excel·lents els
segueixen a cinc punts del líder.
La presència d’en Loris, l’Andreu i en Vlado al po-
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liesportiu del barri el dia dels entrenaments de les
Cebetes és un indici més que la represa del campionat és a tocar. Com ja et deus imaginar, els tres
Taurons han vingut a buscar les pessigolles de les
Cebetes...
–Què, Cebotes, ja esteu a punt per defensar el vostre prestigiós quart lloc? –pregunta en Loris.
–Aneu amb compte, perquè m’han dit que els de
l’Atlètic Mèu de Manresa estan en forma i us podrien
atrapar –afegeix l’Andreu furgant-se el nas.
–Sou vosaltres qui heu d’anar amb compte –replica la Sara–, perquè nosaltres ja estem en forma; és a
vosaltres a qui atraparan.
–Ho hauries d’haver entès al llarg de les vacances a Sicília –precisa en Tirant, adreçant-se al germà
d’en Xesco.
–Sí, vau jugar prou bé –admet en Loris–, però nosaltres no som fluixets com els TaorMini. Nosaltres
som els Taurons i les vostres estratègies ens les cruspim per esmorzar.
–N’hi ha prou amb una bona entrada al turmell i
ja veurem si us divertiu amb les passadetes i els tocs
de taló... –comenta en Vlado mirant en Tomi.
En Loris i l’Andreu es fan un fart de riure.
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El capità no abaixa la mirada:
–Abans m’hauràs d’atrapar.
Per calmar la tensió, hi intervé la Sara:
–Loris, per què no fas una promesa tu també, si
tan segur estàs de guanyar el campionat?
–Com en Nyicris, que no menjarà més dolços fins
que guanyeu el campionat? –comenta rient el capità
dels Taurons.
–Justa la fusta –confirma la bessona–. Per exemple, podries prometre que et tallaràs la cueta si guanyem nosaltres.
–Si t’has de quedar contenta, ho prometo ara mateix –accepta en Loris–. De tota manera, no guanyareu mai...
–Promet-m’ho, doncs –proposa la Sara parant la
mà–. Et tallaràs els cabells a la nostra festa de celebració del campionat!
El Tauró i la bessona fan una encaixada de mans.
–Som-hi, nois, que en Champignon ja és al camp
–avisa en Tomi.
Les Cebetes es dirigeixen als vestidors per a l’entrenament.
Davant de la porta es troben una sorpresa: en Bru
té en braços un cadell de gos preciós.
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–Que maco! Sembla de peluix... –exclama la Sara
acariciant-lo–. Que és teu?
–Sí –respon en Bru–. Una veïna meva tenia set
cadellets i se n’havia de desprendre. Podien haver
acabat molt malament... Llavors vaig convèncer la
meva mare perquè ens en quedéssim un.
–De quina raça és? –vol saber l’Igor.
–Labrador –respon en Bru–. Una
raça dòcil, intel·ligent. Són uns nedadors excel·lents i molt afectuosos amb els nens.
–I com es diu? –pregunta l’Eva.
–Pipo –respon el migcampista.
La segona sorpresa la descobreix en Nyicris al vestidor.
En Tirant s’adona que el porter està mirant fixament dintre
de la bossa amb els ulls esbatanats i pregunta:
–Què tens? Sembla com si
t’hi haguessin posat rates
mortes...
–Molt pitjor encara. Algú
m’ha omplert la bossa de

en bru i el gosset

GOL!

merengues –respon en Nyicris ensenyant un pastisset.
–En Loris no es rendeix mai –comenta la Sara–.
Durant totes les vacances a Sicília va fer mans i mànigues perquè trenquessis el jurament.
–Llença ara mateix aquestes merengues –suggereix en Tirant.
–No me les puc menjar, però sóc incapaç de llençar
aquestes obres mestres –respon el porter–. Seria un
autèntic delicte. Mengeu-vos-les vosaltres, si us plau.
–Jo no me’n refio –comenta en Bojan–. Hi podrien haver posat alguna cosa per provocar-nos mal de
panxa...
En Nyicris introdueix el cap a la bossa i, després
de respirar fondo, assegura:
–Confieu en mi, són autèntiques merengues fetes
per en Champignon. Si em concentro, us puc dir fins
i tot a quina hora han sortit del forn...
El porter torna a ensumar i anuncia:
–Són fresques d’avui. En Gaston les ha posat al
forn aquest matí cap a les onze. Més concretament,
diria que a tres quarts d’onze. Mengeu-vos-en una
cadascun, us donaran energia per a l’entrenament.
Però espereu que surti del vestidor, no suportaria
l’espectacle...
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En Nyicris es vesteix a corre-cuita i surt a fer escalfaments.
En Tomi queixala la primera merenga i comenta:
–Vull guanyar el campionat peti qui peti, per en
Nyicris. S’ho mereix més que ningú.
–Tens raó, capità –coincideix en Morten–. Aquest
jurament és un gran sacrifici per a ell.
En pocs minuts, la bossa d’en Nyicris es buida de
dolços. La Sara la posa cap per avall i l’espolsa perquè no hi quedi cap molla.
És un gest molt afectuós, com a bona amiga. Perquè, en l’estat en què es troba en Nyicris, una sola engruna de merenga li podria provocar un atac d’enyorança...
Quan falten pocs dies per a la represa del campionat,
en Gaston Champignon repassa el toc de pilota i les
passades curtes, les qualitats fonamentals de l’estil
de joc del Barça que les Cebetes adoptaran a la segona volta.
Com sempre, el míster transforma l’entrenament
en un joc.
–Avui proposo que fem una cursa de cavalls
–anuncia el cuiner entrenador.
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–Però si no tenim cavalls! –comenta en Bru, gran
amant dels animals.
–És que la farem a peu –explica en Champignon–.
Repartiu-vos en grups de tres i lligueu-vos a la cintura les cordes que us repartirà l’August per formar
triangles. Sortireu de la línia de gol; heu de travessar
el camp intercanviant-vos la pilota a l’interior del triangle. Els primers que arribin a l’altra porteria hauran guanyat la cursa. S’ha entès bé?
L’Igor, en Mario i la Sara comencen molt forts.
–Anem primers! –anuncia l’italià–. Accelerem!
–Sí, però no ens passem. Si em tornes a fer una
estrebada, la corda em segarà pel mig –es queixa la
bessona.
En efecte, l’ímpetu de l’italià no triga a fer una
mala passada al seu triangle.
L’Igor rep una estrebada d’en Mario, que havia sortit disparat després de passar la pilota al company, i
falla en la passada a la Sara.
La pilota s’allunya rodolant.
–Que no diuen, a Itàlia, allò de «chi va piano va
sano e lontano»? –pregunta la Sara empipada.
El triangle Tirant, Eva, Àngel, que ha començat
lentament, va guanyant terreny progressivament i
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és el primer que supera el mig camp, gràcies a l’estratègia que ha estudiat el dorsal 10.
L’Eva toca la pilota per a en Tirant, que l’atura
amb la sola i arrenca a córrer enrere. L’Àngel la recupera i la torna al dorsal 10, que l’atura novament
sota la bota.
Així van avançant molt ben sincronitzats: l’Eva i
l’Àngel corrent cap endavant i en Tirant cap enrere,
d’esquena a la meta.
En Gaston Champignon observa satisfet tots els
triangles que travessen el camp. Així és com hauran
de jugar les Cebetes al campionat, intercanviant-se
contínuament la pilota amb passades curtes.
El triangle d’en Tirant sembla destinat a guanyar,
però, a una desena de metres de la porteria, el d’en
Tomi, en Morten i la Tamara canvia sobtadament de
ritme.

–Superbe! –exclama en Champignon, anunciant la
victòria del capità.
Els Taurons han seguit l’entrenament asseguts al
costat del camp.
–En Tomi està realment en forma –comenta en Loris.
–No deus pas tenir por d’aquella Cebota? –pregunta l’Andreu.
–Jo mai no tinc por –el talla en sec el de la cueta–,
però vaig veure com va jugar als dos amistosos a Sicília i us asseguro que no serà fàcil aturar-lo.
–Jo, un cop, ho vaig aconseguir, fins al punt que li
van haver d’enguixar la cama –recorda en Vlado.
L’Andreu fa picar els punys amb els d’en Vlado,
que repeteix el gest rient, llavors salten i topen pit
contra pit: és la salutació dels Taurons.
–Estic convençut que som més bons que les Cebe-
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tes –reprèn en Loris–, però, per evitar sorpreses desagradables, hauríem d’escarrassar-nos també fora
del terreny de joc.
–Què vols dir? –pregunta l’Andreu amb un dit al nas.
–Haurem de buscar-los les pessigolles en tot moment, posar-los nerviosos, fer que s’enfadin entre ells
–explica el de la cueta.
–Com hem fet avui amb les merengues a la bossa
d’en Nyicris? –pregunta en Vlado.
–Exacte –respon en Loris–. Com més problemes
tinguin, pitjor jugaran.
–Com més gelós estigui en Tomi de l’Ona, menys
gols marcarà... –suggereix l’Andreu, rient.
–Molt bé, aquesta és l’estratègia –aprova en Loris–. Jo ja tinc alguna idea per fer la murga a les
nostres estimades Cebotes. Escolteu...
En Morten observa els núvols blancs que rodolen pel
cel i assegura somrient:
–Són núvols alegres, nois. Bon senyal. Reprenem
el campionat entre bons auguris.
–Sí, però, mentre estiguis al camp, evita mirar-los
massa sovint, nosaltres estarem més tranquils –aconsella la Sara.
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L’August engega el Taxibetes i comença el viatge
cap a Berga, on, d’aquí a poques hores, les Cebetes
jugaran amb els nois de l’Esperança.
Ja hi som. És diumenge al matí: està a punt de
començar l’apassionant segona volta del campionat!
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