


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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El gran pi il·lumina el vespre del poliesportiu. Està 
guarnit amb llumets i boletes de colors, amb motiu 
del Nadal que ja és aquí. Precisament per això les 
Cebetes han fixat una reunió a la sala del bar: han de 
trobar una bona idea per al regal d’en Champignon.

Som a la pausa de Nadal del campionat. Com ja 
saps, els Cebolinhos han tancat la primera volta com 
a líders, després de derrotar els Cebagols d’en Tomi 
al derbi de l’última jornada. La formació que entre-
na l’avi Felipao encapçala la classificació del grup A 
amb tres punts d’avantatge respecte de l’equip de la 
professora Maria Helena.

Els Cebatigres de la Sara, en canvi, van ser pro-
tagonistes d’una gran remuntada al grup C. Després 
d’un inici desastrós, la formació entrenada per en 
Donat va escalar unes quantes posicions a la classi-

1
EL PARTIT

DE LA PAU
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GOL!

ficació i va tancar la primera meitat del campionat a 
quatre punts dels Diables Rojos, que lideren el grup.

En tots dos grups encara pot passar de tot. Amb 
l’arribada de la primavera caldrà fer un esprint per 
assolir el primer lloc i disputar les semifinals. Però, 
de moment, els nois gaudeixen de les vacances i tor-
nen a ser un sol grup d’amics: l’esplèndida flor de les 
Cebetes. 

–Ja ho tinc! –exclama en Nyicris picant-se el 
front–. Li regalem uns nous motllos per a pastissos, 
molt més grans que els que té.

–Vejam, el regal li hem de fer a en Champignon, 
no a tu –precisa la Sara, que desinfla l’entusiasme 
del porter.

–Una nova còfia de cuiner? –proposa en Bojan–. 
He vist a la tele un concurs de cuiners i un d’ells duia 
un barret blau molt graciós. En Gaston només en té 
de blancs, potser li faria gràcia canviar una mica.

–Bona idea! –aprova en Tirant–. I al barret hi po-
dríem afegir una bata de cuiner personalitzada amb 
els colors de la samarreta de les Cebetes.

–Això sí que és un gran regal! –aprova en Rafa.
–Sí, és una idea magnífica –comenta en Tomi–. I 
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se me n’ha acudit una altra. I si li regaléssim també 
un partit?

–Un partit? –repeteix la Lara amb una ganyota.
–Sí –confirma el capità–. Recordeu quan vam fer 

empipar en Champignon?
–Al partit de la festa del barri, quan ens vam bara-

llar amb els Taurons –respon en Bojan.
–Dir-ne «empipar» em sembla molt suau –precisa 

la Sara–, tenint en compte que va dissoldre l’equip i 
ens va enviar al campionat de futbol 7...

–Per això se m’ha acudit aquesta idea! –explica en 
Tomi–. Aquell va ser el Partit de la Guerra i, per Na-
dal, li regalarem el Partit de la Pau.

En Nyicris es grata la closca:
–Potser no sóc mentalment tan àgil com en Tirant, 

però em temo que no ho he entès...
–És molt senzill: organitzarem un altre partit amb 

els Taurons i, aquest cop, ens comportarem de la 
manera més esportiva possible –proposa el capità–. 
Serà també l’ocasió per desitjar Bon Nadal al barri i 
tornar a reunir al camp les llegendàries Cebetes.

–I per donar una nova lliçó a en Loris i a la seva 
banda... –afegeix l’Aquil·les.

–Home, no! Si comencem així, amb aquesta men-

EL PARTIT DE LA PAU
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talitat, acabarem provocant una nova guerra –repli-
ca el capità.

–Em referia a una lliçó «de futbol»! –precisa l’antic 
pinxo–. Trobo a faltar els partits amb aquella penya.

–A mi també em ve de gust tornar a marcar el de 
la cueta –afegeix la Sara.

–Crec que en Tomi ha tingut una idea genial, qua-
si digna de mi... –conclou en Tirant rient–. Un partit 
divertit i correcte: en Champignon no podria rebre 
un regal millor! Però falta poc per Nadal, ens haurem 
d’afanyar.

–Per començar, hem de saber si els Taurons s’hi 
avindran –observa en Bojan.

Hi intervé en Pavel, que encara no ha parlat:
–Crec que estem infravalorant un problema.
–Quin? –pregunta en Joao.
–Entre els Cebagols, els Cebolinhos i els Cebati-

gres, som una trentena de jugadors –respon el bes-
só–. Un pèl massa per formar un sol equip d’onze ju-
gadors.

–Tens raó –reconeix la Sara–. A la banqueta no hi 
caben pas vint persones!

–Naturalment havia pensat que ens entrenaria en 
Champignon –explica en Tomi–. Que tornés a fer-nos 

GOL!
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d’entrenador formava part del regal. Però no havia 
tingut en compte que som tants...

–Podríem fer servir el criteri dels top 11 –sugge-
reix en Joao.

–Què vols dir? –pregunta l’Igor.
–Al final d’un campionat o d’una edició de la Lliga 

de Campions, els diaris publiquen sempre la formació 
ideal fent una tria entre els diversos equips –explica 
el brasiler–. Sovint ho fan a partir de les puntuacions 
que han rebut durant els partits.

–Ben pensat! –aprova el Gat–. Nosaltres també te-
nim un diari que ens posa puntuacions: el de l’Eladi. 
Fem la mitjana de cadascun i els millors jugaran el 
partit de Nadal: onze al camp i cinc a la banqueta.

–Podríem fer servir el criteri del bàsquet americà 
–diu en Rafa, que havia sigut jugador de bàsquet.

–I en què consisteix? –pregunta l’Aquil·les.
–Als Estats Units, cada any organitzen un par-

tit entre els equips de l’est i els de l’oest –explica en 
Rafa–. Els seguidors poden votar per expressar les 
seves preferències al web de l’NBA, l’associació que 
organitza el campionat. Es connecten a internet i es-
criuen el nom del jugador que voldrien veure a la pis-
ta al partit de les estrelles.

EL PARTIT DE LA PAU
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–Podríem fer les dues coses –proposa en Tomi–. 
Calculant la mitjana de les posicions guanyades a les 
dues classificacions, farem un rànquing definitiu: els 
setze primers jugaran contra els Taurons.

–Em sembla una molt bona solució –aprova la 
Sara–. Així no decidirà només l’Eladi. Com més per-
sones votin, més just serà el veredicte, no?

–Molt ben vist –conclou en Tirant–. Per tant, hem 
de dir ara mateix a l’Eladi que recuperi totes les pun-
tuacions de la primera volta. Mentrestant, penjarem 
al tauler l’anunci del partit. Podríem deixar una urna 
aquí, al bar del poliesportiu. Cadascú hi podrà posar 
una papereta amb el nom del seu favorit...

–Sí, molt bé, així en Bojan hi passarà cada mitja 
hora i hi posarà una papereta amb el seu nom... –bro-
meja en Joao.

–Ei, per qui m’has pres? –salta de seguida en Bo-
jan–. Jo no sóc cap trampós! Cada vegada que t’he 
guanyat en una carrera, he respectat les regles!

–La veritat és que no recordo que m’hagis guanyat 
mai –replica en Joao.

–Prou –intervé en Tomi alçant el braç–. Estalvieu- 
nos la típica discussió sobre les vostres curses... De 
tota manera, el que diu en Joao no és cap disbarat. 

GOL!
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Per resoldre el problema, posarem l’urna al saló de 
te i demanarem a l’Eva Maria que prengui nota dels 
votants, de manera que cadascú només emeti un sol 
vot.

–Abans d’anunciar a tothom el Partit de la Pau, 
però, estaria bé saber què en pensen els Taurons –ob-
serva en Nyicris.

–Si no em trobo en Loris abans del vespre, li tru-
caré després de sopar –es proposa en Tomi–. Estic 
segur que diran que sí.

–Esperem –comenta en Nyicris–. Ara, nois, sugge-
reixo una retirada ràpida. Acabo de veure el cotxe 
d’en Calixt ple de bosses, no voldria que necessités 
algú per portar-les al quart pis...

–Massa tard –comenta l’Aquil·les.
En efecte, el responsable del poliesportiu s’acosta 

a la taula dels nois.
–Bona tarda, Cebetes –saluda el senyor Calixt–. 

Precisament volia parlar amb vosaltres.
–Bona tarda, Calixt –saluden a l’uníson els nois, ja 

resignats a pujar quatre pisos carregats de bosses...
Però el responsable del poliesportiu, per a sorpre-

sa de tothom, té una altra proposta.
–Se m’ha acudit una idea per Nadal –explica en 

EL PARTIT DE LA PAU
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Calixt–. Voldria fer un pessebre vivent al poliespor-
tiu. Què me’n dieu?

–Vol dir amb persones de carn i ossos disfressades 
de Josep i Maria i de pastors? –pregunta en Rafa.

–Exacte –confirma l’home–. Voldria construir una 
petita cova al camp de futbol i enllestir el pessebre 
vivent per a la nit de Nadal. Què us sembla?

–És una idea magnífica –aprova amb entusiasme 
en Tirant–. Si volia la nostra aprovació, jo dic que 
endavant!

–No vull la vostra aprovació –respon el senyor Ca-
lixt–. Necessito que representeu els personatges del 
pessebre.

–Nosaltres? –pregunta astorat en Joao.
–Sí, vosaltres, l’equip més estimat del barri. Hi he 

donat moltes voltes i estic convençut que és la millor 
solució –explica el responsable–. El pessebre de les 
Cebetes! Serà un Nadal excepcional.

–També haurem de fer de bou i de mula? –pregun-
ta en Nyicris, amoïnat.

–Naturalment –confirma en Calixt–. No deus vo-
ler deixar el pobre infantó tot sol mig mort de fred...

–Però, senyor Calixt, en Loris i la seva colla es  
riuen de nosaltres tot l’any –intenta justificar-se en 

GOL!
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Nyicris–. M’agradaria evitar que ho fessin també la 
nit de Nadal...

–I, a més, sant Josep no era pas un jovenet –afe-
geix en Bojan–. Seria millor que els personatges els 
interpretessin els nostres pares.

–No, i ara, és molt millor que ho feu vosaltres, les 
Cebetes –replica en Calixt–. Al bon Jesuset li encan-
tarà està envoltat de cares jovenetes...

–Ens ho podem rumiar uns quants dies? –pregun-
ta la Sara mirant de guanyar temps.

–Penseu-vos-ho tant com vulgueu –conclou l’ho-
me–. El cas és que ja està decidit. I també he encar-
regat les vostres disfresses... Adéu, nois!

Les Cebetes, a qui aquesta història ha agafat des-
previngudes, observen com s’allunya el responsable 
del poliesportiu.

–Ja pot encarregar totes les disfresses que vulgui, 
que jo no faré mai de figureta de pessebre! –promet 
en Nyicris.

–Jo tampoc –coincideix l’Aquil·les–. No tinc cap in-
tenció de deixar que es riguin de mi la nit de Nadal!

–Au, va, no us ho prengueu tan a la valenta, nois. 
Encara tenim uns quants dies per fer canviar d’opi-
nió en Calixt –explica en Tirant–. I, per cert, no ens 

EL PARTIT DE LA PAU
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podem queixar: no ens ha demanat que l’ajudem a 
descarregar el cotxe...

Encara no ha acabat la frase, que l’home, després 
de girar cua i tornar enrere, ordena:

–Nyicris, Aquil·les, tinc el cotxe ple de bosses. Que 
m’ajudeu a pujar-les?

–Quina mala sort... –remuga en veu baixa en Nyi-
cris, que s’aixeca esbufegant i es dirigeix cap al cotxe 
amb l’antic pinxo.

Després d’unes passes, però, el porteràs gira cua i diu:
–Tinc un dubte. Està molt bé la idea de regalar un 

partit a en Champignon. Però com l’emboliquem?
Els amics es peten de riure.
–Què me’n dieu de fer un partidet ara mateix?  

–proposa en Joao–. Els llums del camp encara estan 
encesos.

–Però fa un fred que pela –observa en Tirant.
–Millor i tot, així ens escalfem jugant –replica el 

brasiler.
–Jo no puc, me n’haig d’anar! –anuncia en Tomi–. 

He quedat amb el meu pare. Fins demà!
El Gat es col·loca a la porteria i avisa:
–Fa massa fred i no tinc guants, pararé les pilotes 

amb les mans a la butxaca.

GOL!



19

–Ja t’ho faràs –replica en Joao–. No en tocaràs ni 
una...

El Gat, que duu una gorra de llana al cap, es posa 
les mans a les butxaques de l’anorac i es prepara per 
fer de porter.

Les Cebetes juguen al Mundial, el seu passatemps 
preferit; només es pot marcar amb el cap i al vol. Qui 
marca va a la porteria i qui falla o encaixa un gol 
queda eliminat.

En Joao centra per a en Rafa, que passa la pilota 
enrere amb el cap. En Tirant la remata al vol amb un 
fort moviment de coll. És un llançament potent, però 
el Gat n’intueix la direcció i es desplaça amb un salt 
felí. Fa una mitja pirueta enlaire i rebutja la pilota 
amb el cul sense treure les mans de les butxaques! 

–Quina manera de parar és aquesta? –protesta en 
Tirant.

Els amics es peten de riure.
–No ho sé –respon el violinista–. Només sé que es-

tàs eliminat...
El segon intent és un cop de cap d’en Mario, que 

pica amb el front una centrada d’en Bojan.
El Gat hi arriba amb una mena d’espagat sobre 

la línia de gol. Tot seguit, el porter elimina la Sara 

EL PARTIT DE LA PAU
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desviant amb el cap la seva rematada, i així l’un rere 
l’altre, fins a arribar a en Joao, convençut d’haver 
marcat...

–Em sembla que he guanyat... –observa el Gat 
amb una gran  desimboltura–. I tinc les mans ben 
calentes.

–Ostres, ets un crac! –el felicita en Mario–. Jo, sen-
se mans, sé anar amb bicicleta, però no sabia que es 
pogués fer de porter...

La Sara, la Lara i en Tirant recorren un tros de 
camí junts per tornar a casa.

Al carrer dels Pensaments, el dorsal 10 assenyala 
algú a la vorera de davant:

–Però, aquell no és en Tomi?

GOL!
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–Oi tant que l’és –confirma la Sara–. No havia dit 
que s’havia de trobar amb el seu pare?

–Sí –confirma la Lara–. Però no està amb en Do-
nat...

–Potser ja s’han vist –especula en Tirant–. Per què 
ens hauria de dir una mentida?

–Potser perquè, en comptes d’anar a passejar amb 
l’Ona, va acompanyat de l’Eva... –respon la Sara  
rient.

EL PARTIT DE LA PAU


