


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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A tothom qui juga a Ziao
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M’imagino que fa uns quants mesos que et deus pre-
guntar quina idea va tenir en Tomi per al proper 
campionat... Doncs bé, la teva paciència per fi serà 
recompensada: de seguida t’ho desvelaré.

Abans, però, recordem ràpidament la situació.
Vejam: les Cebetes van guanyar magistralment el 

campionat de les comarques de Barcelona. La festa 
major del barri semblava l’ocasió més idònia per ce-
lebrar el títol, però l’amistós amb els Taurons va aca-
bar com el rosari de l’aurora. Després d’una setmana 
de fer-se la guitza amb bromes de mal gust, el partit 
va degenerar en baralles i en Gaston Champignon es 
va veure obligat a suspendre’l. En Nyicris i l’Andreu 
van acabar amb un ull de vellut, en Tomi i en Loris, 
amb un turmell lesionat.

Com a càstig, la direcció del Poliesportiu va decidir 

1
LA FLOR

ES CONVERTEIx 

EN TRES
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GOL!

tancar el camp de futbol durant un mes, però la me-
sura presa pel cuiner entrenador encara va ser més 
dura: en Champignon va resoldre que tindria l’equip 
en repòs durant un any i no el faria jugar al pro-
per campionat. El seu objectiu era oferir als nois una 
llarga pausa perquè reflexionessin sobre els errors 
comesos i recuperessin l’autèntic esperit de les Cebe-
tes, el del joc net.

Un any sencer sense partits... El càstig va ser re-
alment una galleda d’aigua freda per a les Cebetes.

El fet de veure els companys tan abatuts va em-
pènyer el capità a cercar la manera de suavitzar la 
sanció. En Tomi va anar al Pètals a la cassola a par-
lar amb en Champignon i va aconseguir arrencar-li 
un compromís: els nois podrien tornar a jugar, però 
s’haurien d’inscriure al campionat de futbol 7. Les 
Cebetes tornarien allà on havien començat, és a dir, 
als camps petits de set jugadors.

Abans, per a ells, la victòria no era tan important; 
comptava molt més la diversió i l’amistat. El cuiner 
entrenador vol recuperar aquell equip. Potser la vic-
tòria al darrer campionat ha pujat al cap a més d’un...

En Tomi va comunicar la decisió d’en Champignon 
als seus amics, els quals, però, es van quedar només 
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contents a mitges. Podrien disputar partits i jugar 
com sempre davant del seu públic, però no seria en la 
competició actual, tot i ser-ne els vigents campions.

I llavors va sorgir un altre problema: com podri-
en formar un equip de set, si hi havia una vintena 
de jugadors? I és que les excebetes que van jugar a 
Igualada a les últimes dues temporades, en saber que 
l’equip dels Excel·lents no s’inscriuria al nou campio-
nat, van tornar al poliesportiu.

Però en Tomi va anunciar que se li havia acudit 
una idea genial per resoldre tot això. I ara ens la re-
velarà, finalment...

–La veritat és que som massa gent per fer un equip 
de set. Llavors, per què no en fem tres? –proposa en 
Tomi.

–Tres? –repeteixen alhora en Nyicris, la Sara i en 
Tirant.

–Tres –confirma el capità–. Apuntem tres equips 
al campionat de futbol 7 i competim entre nosaltres! 
No creieu que seria divertit?

Les Cebetes es miren en silenci.
–Ben mirat, no estaria malament... –admet en Joao–.  

Potser podríem entrenar-nos tots plegats durant la 
setmana i jugar els uns contra els altres el diumenge.

LA FLOR ES CONVERTEIx EN TRES
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–El cas és que –observa la Lara–, amb tres equips 
de Cebetes, hi hauria uns quants derbis i els especta-
dors es divertirien d’allò més.

–Sí, però no és segur que acabem tots al mateix 
grup –comenta en Tirant–. És més, és fàcil que ens 
posin en grups diferents precisament perquè prove-
nim del mateix club.

–Això vol dir que ens trobarem a la final –conclou 
en Joao.

–Però, com formem els equips? –pregunta en Mor-
ten.

–Ho podríem fer a sorts –suggereix en Bojan.
–No crec que sigui una bona idea –replica la Sara–.  

En un equip hi podrien acabar tots els davanters i, 
en un altre, tots els defenses. Val més construir-los 
d’una manera equilibrada, perquè puguin ser com-
petitius.

–Tens raó –reconeix en Bojan–. Llavors, com ho 
fem?

–A parer meu, el primer que hauríem de fer és triar 
tres capitans –proposa en Tomi.

–Jo! –exclamen alhora la Sara, la Lara, en Joao, en 
Nyicris, l’Aquil·les, en Mario...

Les Cebetes es peten de riure.

GOL!
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–M’ho esperava... –reprèn en Tomi–. Per tant, la 
decisió recau en mi, que encara sóc el capità. Hi he 
rumiat molt i ja he fet una tria.

–Digues els noms, capità! –exclama en Nyicris.
–Bé, el primer és el meu... –respon en Tomi.
Els amics riuen.
–Els altres: la Sara i en Joao –anuncia el davanter 

centre–. Ho he decidit per una raó concreta. Som ju-
gadors amb característiques diferents: jo sóc davan-
ter i m’agrada fer gols; en Joao és molt tècnic i és una 
apassionat del joc vistós; la Sara és una tigressa i 
lluita aferrissadament... He pensat que cadascun de 
nosaltres formarà un equip segons el tipus de futbol 
que prefereix i així naixeran tres formacions molt di-
ferents. Així serà més divertit.

–Em sembla una idea brillant –confirma en Tirant, 
que mira els amics per analitzar-ne les reaccions.

Sembla que tothom hi està d’acord. La Sara i en 
Joao somriuen entusiasmats.

–Nyicris, naturalment tu seràs el meu porter 
–s’afanya a proposar el brasiler.

–Ni parlar-ne –replica la Sara–. En Nyicris forma 
part de la defensa, per tant, es quedarà amb mi...

–Deixem que ho decideixi ell –suggereix en Joao–. 

LA FLOR ES CONVERTEIx EN TRES



14

Nyicris, et volia dir que el meu equip, entre la pri-
mera part i la segona, a més de beure te, menjarà 
sempre alguna merenga.

–Bé, en aquest cas... –comenta en Nyicris lle-
pant-se els llavis.

–No s’hi val! Això és corrupció! –intervé la Sara 
amb ulls de tigressa.

Les Cebetes es fan un fart de riure.
–M’ensumo que no serà fàcil formar els equips... 

–conclou l’Eva.
–Se m’acut una solució... –anuncia en Tirant, pen-

satiu–. Per què no fem com els jugadors americans de 
bàsquet quan han de triar els joves talents?

–I com ho fan? –pregunta l’Igor.
–Per torns, cada equip en tria un i així, d’elecció en 

elecció, es completen els equips –explica el dorsal 10.
–Em sembla una bona idea –coincideix en Rafa.
–Espereu, nois. Aquest cop crec que tinc una idea 

més bona que el setciències –anuncia en Nyicris.
–Vejam què ens has de dir –sospira en Tirant.
–Aquest sistema em sembla una mica trist, és com 

quan diuen les notes a l’escola... Per què, en comptes 
d’això, no juguem al mercat de fitxatges? –pregunta 
en Nyicris.

GOL!
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–En quin sentit? –pregunta la Lara.
–Assignem a cada capità un tresor imaginari per 

gastar. Posem per cas: mil talents –explica el por-
ter–. Ens trobem tots en una sala del poliesportiu 
i comencem les negociacions: per exemple, en Tomi 
ofereix cinquanta talents per en Mario. Per intentar 
prendre-l’hi, en Joao pujarà l’oferta fins a setanta. 
Però els capitans hauran d’anar amb compte de no 
gastar de seguida tots els talents, perquè hauran de 
comprar almenys deu jugadors.

–Com al Fantasy football! –exclama en Bojan.
–Exacte –confirma en Nyicris–. No us sembla di-

vertit?
–A mi, no gaire –respon la Lara–. Així semblem 

pots de mongetes en un supermercat; els capitans 
passen amb el carro i ens compren...

–Doncs a mi em sembla prou divertit –replica la 
Sara.

–És només un joc! –confirma en Nyicris–. I és una 
manera pràctica de formar els equips. Llavors, si algú 
no està satisfet i vol canviar d’equip, els capitans es 
poden posar d’acord per fer el canvi, com passa en el 
mercat futbolístic de debò.

–Què me’n dius, capità? –pregunta la Sara.

LA FLOR ES CONVERTEIx EN TRES
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–Doncs... que ho podem provar –respon en Tomi.
–Però ho fem ara o al setembre? –pregunta en Bru.
–Sóc partidari de fer-ho ara, així marxarem de va-

cances sabent ja en quin equip jugarem en el proper 
campionat –proposa en Nyicris.

–Hi estic d’acord –coincideix en Tirant–. I més te-
nint en compte que no som prou gent. Un cop formats 
els equips, els tres capitans hauran de cercar altres 
jugadors per completar les plantilles.

–Què us sembla si ens trobem demà mateix aquí al 
poliesportiu? –pregunta en Joao.

Ningú no hi posa cap pega.
–Molt rebé –decideix en Tomi–. Aviseu totes les 

Cebetes. Quedem sota el pi a les 4.
–Entesos –aprova en Nyicris–. I ara, per celebrar 

aquesta decisió, què me’n dieu de fer uns llança-
ments de penal? Si, de deu, me’n marqueu més de 
tres, guanyeu vosaltres. Trieu qui xuta, jo em poso a 
la porteria.

–Creus que en podràs parar set? –pregunta en 
Joao–. Així ja ho tenim guanyat.

–Xuta tu primer –el desafia el porter posant-se bé 
la gorra. El brasiler col·loca la pilota al punt de penal.

En Nyicris estudia l’embranzida de l’amic i preveu 

GOL!
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que xutarà amb l’interior del peu esquerre. Un segon 
abans que en Joao piqui la pilota, el porter es llança 
cap al costat encertat i la bloca.

–El següent! –exclama el porter.

–Ostres, aquest també l’ha aturat... –remuga la 
bessona.

–Au va, nois, que la porteria és gran –bromeja en 
Nyicris.

En Tirant prepara la pilota amb molta cura sobre 
el punt de penal. En Nyicris s’adona que el dorsal 
10 està observant l’escaire dret. Per això es llança 
decidit en aquella direcció. Però era una trampa... En 
Tirant, de fet, amb un xut ras i precís, envia la pilota 
al pal oposat.

LA FLOR ES CONVERTEIx EN TRES



–Maleïda puça, m’has enganyat... –comenta en 
Nyicris, aixecant-se.

–Un! –exclama en Tirant per celebrar-ho, inter-
canviant un bravo-Cebeta amb els 
amics.

S’atansa al grup dels llançadors 
de penal en Víctor el Pastanaga, 

l’enviat especial del Cebanews, el 
diari fundat per l’Eladi en què 

participen moltes Cebetes. 
L’has llegit mai?

Al costat del periodista 
hi ha un noi d’espatlles am-

ples, amb un curiós floc de ca-
bells negres que li tapa un ull, com 
si fos el mocador d’un pirata.

–Hola, nois –saluda el Pasta-
naga, amb l’inseparable bolígraf 
a l’orella–. Us presento en Dino. 
És un company de classe, i el nos-
tre golejador. Gràcies a ell, sem-
pre guanyem el torneig de l’es-
cola. Però ara s’ha quedat sense 
equip... Que hi ha un lloc a les Ce-

en dino

GOL!
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betes? O és veritat el que diuen que en Champignon 
no us deixarà jugar durant tot un any?

–Si les coses van com pensem, hi podria haver al-
gun lloc lliure, perquè, formant tres equips de set, 
necessitarem més jugadors... 

–Tres equips? –repeteix el Pastanaga, sorprès.
La pregunta d’en Dino té una resposta previsible:
–Veig que esteu jugant. Que puc llançar un penal?
–Oi tant –respon en Tomi, sorprès de tant d’entu-

siasme.
L’amic d’en Víctor s’enretira el floc de l’ull, agafa 

una breu embranzida i clava un xut amb l’empenya. 
La pilota frega el pal, surt fora i pica de ple contra la 
bicicleta rosa del capità. 

–Els penals no són la teva especialitat, oi? –comen-
ta rient en Joao.

–Potser no són la seva especialitat, però, de cano-
nades com aquestes, no se’n veuen gaires... –comenta 
el dorsal 9 bocabadat.

–Capità, em temo que l’hauràs de dur al taller  
–anuncia en Nyicris, que se li acosta portant la lle-
gendària Merenga.

–Mireu com ha abonyegat la roda! –observa en Bo-
jan amb els ulls esbatanats.

en dino

LA FLOR ES CONVERTEIx EN TRES
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–Sempre xutes amb aquesta potència? –pregunta 
en Morten.

–Per alguna raó, a l’escola, em diuen el Dinomita, 
com la dinamita –respon l’amic del Pastanaga po-
sant-se bé el floc–. Tinc un xut dret explosiu...

–Dinomita, has trobat un equip! –exclama la Sara–.  
El meu!

–No s’hi val! –replica en Tomi–. Ha abonyegat la 
meva bici, per tant, per fer-se perdonar, haurà de ju-
gar amb mi!

–Jo ofereixo cinquanta talents per en Dino! –inter-
vé en Joao, el tercer capità.

Ha començat el mercat de fitxatges...

GOL!




