


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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És un dia esplèndid d’octubre, tot i que enganya una 
mica: les baixes temperatures anuncien el fred de 
l’hivern, però el cel és d’un blau intens que sembla 
encara d’estiu. Els nois que acaben de sortir del poli-
esportiu del barri els coneixes prou bé...

–Què creieu que ens deu voler dir en Champi-
gnon? –pregunta en Joao.

–Ens deu voler desitjar sort en el campionat que 
comença demà –imagina en Tirant.

–Jo també ho crec –coincideix la Sara.
–La pregunta que ens hem de fer és una altra: què 

ens oferirà? –comenta en Nyicris–. Merengues a dojo, 
espero...

–Segona pregunta: quant duraran amb tu al da-
vant? –suggereix en Rafa.

Les Cebetes riuen divertides tot dirigint-se al Pè-

1
UN REGAL

DE NOUNAT
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GOL!

tals a la cassola. El cuiner entrenador els ha convo-
cat per a un berenar sorpresa.

És dissabte a la tarda, la vigília de l’inici del cam-
pionat. Una vigília molt important.

Com ja saps, en Gaston Champignon, després de 
la baralla desfermada durant l’amistós entre les Ce-
betes i els Taurons, va suspendre l’activitat del seu 
equip. Llavors, a resultes d’un llarg estira-i-arronsa 
amb en Tomi, el cuiner entrenador va permetre que 
els seus nois s’inscriguessin al campionat, però, com 
a càstig, va imposar que tornessin a començar pel 
torneig de futbol 7.

Que recordes els tres equips en què es van subdivi-
dir en Tomi i els seus amics després d’un apassionant 
mercat de fitxatges? Els Cebagols, capitanejats per 
en Tomi i entrenats per la professora Maria Helena; 
els Cebolinhos, guiats per en Felipao, l’avi d’en Joao, 
que durà el braçalet de capità; i els Cebatigres de la 
Sara, els quals dirigirà des de la banqueta en Donat, 
el pare d’en Tomi.

–Hola, nois –saluda en Champignon–. Esteu a 
punt per començar el campionat?

–Nosaltres, sí –assegura en Joao–; els altres, no  
ho sé.
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–Doncs ho hauries de saber, tenint en compte que 
us vam guanyar en el triangular amistós que vam 
disputar –replica en Tomi.

–Nosaltres no només estem a punt per jugar –con-
clou la Sara–, sinó també per guanyar el campionat!

En Gaston somriu toquejant-se el bigoti dret i co-
menta:

–Em sembla que això ja està a punt de solfa... Us 
he convocat per desitjar-vos a tots un gran torneig, 
però també perquè us he preparat una sorpresa.

–Espero que sigui el berenar –precisa el porteràs.
–Tranquil, Nyicris, t’esperen muntanyes de me-

rengues –assegura el cuiner entrenador–. Us vull do-
nar això...

En Gaston treu d’un calaix un sobre gran, d’on ex-
treu una polsera de goma que lliura a en Tomi, llavors 
fa la volta a la taula i n’ofereix una a cada Cebeta. 

–Nyicris, ves, que això no es menja –avisa en Diouff.
–És groc claret, una mica del color de la ceba –expli-

ca en Champignon–. Porteu-lo al canell quan salteu a 
la gespa. Us servirà per recordar-vos que, encara que 
dugueu samarretes diferents, continueu sent pètals 
de la mateixa flor. Sempre sereu Cebetes, res no ha de 
canviar entre vosaltres. Els rivals són enemics?

un regal de nounat
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–No, són amics que ens permeten jugar junts –res-
pon en Tomi.

–L’àrbitre és un pesat que cal enganyar tot el que 
es pugui? –continua preguntant el cuiner entrenador.

–No, perquè el reglament val tant com la pilota: 
sense el reglament és impossible fer un partit –afir-
ma en Joao.

–Però no puc assegurar que no se m’escapi alguna 
falteta... –afegeix la Sara.

Tothom es peta de riure.
En Nyicris ho aprofita per atacar la primera me-

renga i inaugurar el berenar.
–Que ens vindrà a veure demà, míster? –pregunta 

en Pavel–. Jugarem a casa.
–Nosaltres també! –exclama de seguida la Lara.
–Em sap greu, nois, he promès a l’Issa que l’acom-

panyaria a una competició de minimoto –respon en 
Champignon–. Marxem amb l’autocaravana aquesta 
tarda mateix. Als propers partits, però, intentaré ser-
hi. No oblideu el més important: si teniu cap proble-
ma, veniu-me a veure. Per a vosaltres hi seré sempre.

Dit això, en Gaston aixeca el braç i mostra el bra-
çalet groc que porta al canell.

GOL!
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L’endemà al matí, les Cebetes reben un altre regal 
sorpresa. Els nois s’han retrobat a l’entrada del po-
liesportiu per comentar els canvis de calendari: a úl-
tima hora, els organitzadors han hagut de modificar 
l’ordre dels partits i ara l’enfrontament directe entre 
els Cebagols i els Cebolinhos tindrà lloc a l’última 
jornada del campionat, i no a la segona, com s’espera-
ven els nois. Serà un derbi encara més disputat.

Mentrestant, els Cebolinhos estan a punt de pujar 
al Taxibetes per fer el primer desplaçament; en can-
vi, els Cebagols i els Cebatigres jugaran a casa.

–No n’hi ha hagut prou de canviar de campionat 
per desempallegar-nos dels Taurons –comenta en Bo-
jan assenyalant en Loris, l’Andreu i en Vlado, que 
se’ls acosten.

–Feia dies que no se’ls veia el pèl –observa la 
Sara–. Massa bonic per ser veritat...

–Estimades Cebotes, m’equivoco o comenceu a ju-
gar avui? –pregunta en Loris.

–No, no t’equivoques –respon en Tomi.
–Ja era hora, nosaltres ja som a la tercera jornada. 

I no cal dir que anem primers a la classificació –ex-
plica el de la cueta amb un posat presumit.

–I el nostre és un campionat d’equips grans –pre-

un regal de nounat
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cisa l’Andreu amb un dit al nas–, no com el vostre, 
que és un torneig de nens petits.

Els tres Taurons es peten de riure.
–Molt graciós –comenta en Tirant–. Però recordeu 

que nosaltres, els «nens petits», a l’últim campionat, 
us vam derrotar i vam ser campions.

–Campions? –pregunta l’Andreu–. Jo només veig 
uns mocosos que encara juguen al camp petit...

–De tota manera, no hem vingut a riure’ns de vos-
altres –intervé en Loris fingint que es posa seriós–. 
Som aquí com a bons amics per regalar-vos un amu-
let que us portarà sort. Ara hem de marxar, que ens 
espera un desplaçament llarg. Que us divertiu, Ce-
botes...

Els tres jugadors del DinÀmics s’allunyen entre 
rialles després de donar a en Tomi, en Joao i la Sara, 
els capitans, un xumet de nounat.

–Que me’l regales, capità? –demana en Mario, di-
vertit–. A mi m’agrada celebrar els gols imitant un 
nen petit!

–La veritat és que tenen raó... –comenta en Joao, ob-
servant el regal dels Taurons–. Hem fet un pas enrere.

–No és la grandària del camp el que diferencia un 
jugador gran d’un de petit –replica en Tomi–, sinó el 

GOL!
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que sap fer amb la pilota. A partir d’avui tornarem a 
demostrar qui som. És hora d’anar al vestidor. Molta 
sort i que vagi bé el campionat, nois!

Els Cebagols i els Cebatigres s’acomiaden dels Ce-
bolinhos, que pugen al Taxibetes. L’August ja ha en-
gegat l’autocar. Acompanyarà l’equip d’en Felipao al 
camp de la Madoneta, al centre de Barcelona.

L’abraçada més forta ha sigut la d’en Tomi i en Ti-
rant, els dos grans amics que han estat junts des del 
naixement de les Cebetes i que, per primera vegada, 
disputaran un partit del mateix campionat amb sa-
marretes diferents.

Era bonic marxar tots plegats amb el Taxibetes, 
seure junts al fons de l’autocar, riure els acudits d’en 
Nyicris, cantar amb la guitarra d’en Rafa, fer mofa 
del capità, enganxat com una paparra a l’Ona... Ara, 
amb només una desena de nois a bord, el Taxibetes 
sembla enorme, com un vestit que et va massa gran.

Els primers que saltaran a la gespa seran els Ceba-
gols.

La Maria Helena, amb un xandall blanc, es posa 
les ulleretes, obre una gran llibreta de fulls quadri-
culats i anuncia:

un regal de nounat
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–Aquesta és la formació que començarà el partit...
En Rafa murmura a en Pavel:
–Si penso que és una professora, m’impressiona 

molt... Sembla que estigui a punt de fer-nos sortir a 
la pissarra.

L’entrenadora ha triat aquests set jugadors, ali-
neats amb l’esquema 2-1-3:

   Victòria
  Jordi  Rafa
   Kalou
 Mario  Tomi  Dino

Tot seguit, la Maria Helena agafa una pissarreta 
on hi ha dibuixat un camp de futbol i comença a do-
nar una sèrie de consells tàctics, guixant frenètica-
ment unes fletxes amb un retolador negre.

–Quan els rivals ataquin, en Mario i en Dino hau-
ran de recular al costat d’en Kalou –explica la profes-
sora–. Si un dels defenses queda acorralat, en Kalou 
baixarà a cobrir-lo. A l’hora de defensar un córner, 
en Rafa s’estarà al mig de l’àrea, en Jordi al pal i en 
Tomi en aquesta zona...

GOL!
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Després de cinc minuts intensos d’indicacions i de 
fletxes, la Maria Helena aixeca la mirada de la pis-
sarreta i pregunta:

–S’ha entès? M’he explicat bé?
–Estàs una mica nerviosa, oi? –pregunta en Tomi.
–Una micona –reconeix la professora.
–No pateixis, tot anirà bé –la tranquil·litza el capi-

tà, que llavors guia els companys al camp, mentre la 
Maria Helena va a seure a la banqueta amb la Llú-
cia, la segona entrenadora dels Cebagols.

El dorsal 10, capità dels Rebels, interromp l’escal-
fament i va a saludar en Víctor el Pastanaga, l’enviat 
especial del Cebanews, que seu a la graderia.

Es coneixen de quan el diari del barri va publicar 
una crònica sobre el camp dels Rebels, envoltat d’edi-
ficis, que l’Ajuntament havia fet tancar perquè els 
nois feien massa soroll. Gràcies a aquell article escrit 
per les Cebetes, van poder reobrir el camp.

Tal com reconeix el número 10:
–Si avui podem disputar el campionat és, en part, 

gràcies a vosaltres.
–És cert. Per tant, ens ho heu de compensar dei-

xant-vos guanyar pels meus amics... –bromeja el Pas-
tanaga.

un regal de nounat
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–Això sí que no, em sap greu –replica el dorsal 10 
somrient.

Els Rebels, l’antic equip del Gat, porten una sa-
marreta verda amb una franja horitzontal vermella 
al pit. Els amfitrions van amb l’equip blanc.

Tot i els anys de campionat amb 11 jugadors, els 
Cebagols necessiten pocs minuts per recuperar la 
confiança en el camp petit, gràcies en part al model 
de joc semblant al del Barça que els va ensenyar en 
Champignon, consistent en passades curtes i ràpides, 
ideal per a un partit amb set jugadors. Quan amb 
prou feines han transcorregut sis minuts, en Kalou 
rep la pilota d’en Rafa, avança cap a la zona de mitjos 
i passa la pilota a en Mario.

GOL!
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Una combinació ràpida i perfecta entre els dos da-
vanters, que s’abracen i corren plegats a recollir els 
aplaudiments de la graderia, plena a vessar. L’esque-
let Socors, assegut al costat del senyor Calixt i del gat 
Marmita, adormit, celebra el primer gol de la tempo-
rada d’un dels equips del barri.

En Tomi fa un petó al braçalet groc que duu al ca-
nell: és una manera de dedicar el gol a totes les Cebe-
tes. Tornant al seu camp, pensa en el seu gran amic 
Tirant, que en aquest moment està jugant, i espera 
que també li vagi bé el partit.



La Maria Helena no s’ha estat de saltar davant 
de la banqueta. Ha ballat d’alegria per alliberar-se 
finalment de la tensió del seu primer partit com a 
entrenadora dels Cebagols.

–Tenia raó el teu fill quan m’ha dit que no patís...  
–comenta la professora en seure al costat de la Llúcia.

–Sí, però encara queda molt de partit. Val més ba-
llar al final... –aconsella la Llúcia, divertida.

Uns minuts més tard, en Tomi, que és un noi molt 
agraït, torna el favor que li ha fet en Mario.

Rep un llançament precís d’en Kalou, supera el de-
fensa extrem dels Rebels amb un 

barret perfecte, fingeix un xut 
fort a porteria, però, en canvi, 

envia suaument la pilota al 
centre de l’àrea, on arriba en 
Mario i remata a gol: 2-0!

L’italià recupera una cosa 
que havia amagat en un mitjó 
i es presenta davant la grade-
ria dels seus seguidors alçant 

els braços i amb el xumet a la 
boca. El públic esclata d’alegria.

en mario

GOL!




