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.

Al campionat de la lliga professional.
Que n’aprenguin, de les Cebetes!
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La primera volta del campionat va anar així:
PRIMERA JORNADA
Grup A
Cebagols, 8 – Rebels, 4
Madoneta, 1 – Cebolinhos, 6
Huracà Club, 5 – Supervioleta, 3

Grup C
Cebatigres, 1 – Diables Rojos, 7
Dominants, 4 – Boca Juniors, 2
Turbo Reds, 1 – Serrallongues, 3

SEGONA JORNADA
Grup A
Cebolinhos, 6 – Rebels, 2
Madoneta, 1 – Huracà Club, 4
Supervioleta, 1 – Cebagols, 5

Grup C
Boca Juniors, 6 – Cebatigres, 2
Serrallongues, 3 – Diables Rojos, 3
Turbo Reds, 1 – Dominants, 3

TERCERA JORNADA
Grup A
Cebagols, 3 – Huracà Club, 1
Rebels, 1 – Madoneta, 1
Supervioleta, 2 – Cebolinhos, 5

Grup C
Boca Juniors, 2 – Turbo Reds, 2
Diables Rojos, 3 – Dominants, 3
Serrallongues, 4 – Cebatigres, 4

QUARTA JORNADA
Grup A
Cebolinhos, 7 – Huracà Club, 3
Madoneta, 1 – Cebagols, 5
Supervioleta, 2 – Rebels, 2

Grup C
Cebatigres, 1 – Turbo Reds, 0
Diables Rojos, 4 – Boca Juniors, 1
Dominants, 3 – Serrallongues, 0

CINQUENA JORNADA
Grup A
Cebagols, 5 – Cebolinhos, 6
Madoneta, 2 – Supervioleta, 2
Huracà Club, 4 – Rebels, 0

Grup C
Boca Juniors, 2 – Serrallongues, 2
Cebatigres, 1 – Dominants, 0
Turbo Reds, 2 – Diables Rojos, 5

CLASSIFICACIÓ
cebolinhos
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diables rojos

11

cebagols

12

dominants

10

huracà club

9

cebatigres

7

rebels

2

serrallongues

6

madoneta

2

boca juniors

5

supervioleta

2

turbo reds

1
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PENITÈNCIA
PER A EN DINO

–Sabies que la primavera és l’estació preferida dels
núvols? –pregunta en Morten, assegut mirant enlaire al pati del poliesportiu del barri.
–Per què? –pregunta en Nyicris, que està menjant
un gelat de tres gustos.
–Perquè al cel hi ha més espai per córrer –explica
el lateral danès–. A l’hivern, en canvi, hi ha massa
núvols, atapeïts com la gent al metro en hores punta...
–I a l’estiu? –continua preguntant en Nyicris.
–A l’estiu fa calor i se sua –respon en Morten–. Només a la primavera fa la temperatura ideal, el cel és
blau i volen les orenetes. Als núvols els agrada molt
jugar-hi.
–Si tu ho dius... –comenta el porteràs engolint un
pastisset de festucs.

9

GOL!

Som a principis de març i, segons el calendari, la
primavera encara no ha arribat, però en Morten té
raó: ja es respira un aire primaveral, alegre com una
cançoneta. Per fi, les Cebetes, després del llarg hivern passat a dintre de les cases o de les sales del
poliesportiu, han començat a freqüentar el pati i fan
companyia al gran pi, que, després de passar-se els
mesos freds tot sol, amb la neu a les espatlles, ara es
pot escalfar envoltat de bons amics.
En Morten i en Nyicris han sigut els primers d’arribar aquesta tarda. D’un en un, s’hi afegeixen els
altres, tots amb una bossa a l’espatlla: avui toca entrenament.
Diumenge es reprèn el campionat de futbol 7. El
Partit de la Pau, que va reunir les Cebetes al terreny
de joc, ja queda lluny i els nois s’han tornat a repartir
en tres equips: Cebagols, Cebolinhos i Cebatigres.
Com bé deus recordar, els Cebolinhos d’en Joao,
entrenats per l’avi Felipao, encapçalen el grup A després de guanyar tots els partits: cinc de cinc! Els segueixen els Cebagols d’en Tomi, dirigits per la professora Maria Helena, que van perdre només el derbi
amb els líders.
Al grup C, en canvi, els Cebatigres de la Sara, en-
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trenats per en Donat, han de retallar quatre punts
als Diables Rojos i tres als Dominants. Després d’un
inici catastròfic, els tigres amb samarreta de ratlles
blanques i vermelles van protagonitzar una remuntada espectacular.
Hi ha quatre grups: A, B, C i D. Quan acabi la segona volta, els equips guanyadors es trobaran a la
semifinal i, finalment, la gran final se celebrarà al
Camp Nou.
–Hola, nois –saluda en Tomi, que deixa a terra la
seva bossa.
–Hola, capità –respon en Bojan–. Ja t’has recuperat del turmell?
–Sí –confirma en Tomi–. Em va fer una mica de
mal quan vaig començar els entrenaments, però ara
ja estic en forma.
–Llàstima... –comenta en Joao.
–Gràcies, això és un amic! –replica el capità.
Les Cebetes es peten de riure.
No cal dir que en Joao feia broma; no li desitjaria
mai res dolent al seu amic, però la gracieta del brasiler posa de manifest que, després de la treva del
Partit de la Pau, s’ha revifat la rivalitat entre els Cebolinhos i els Cebagols. Precisament en aquell partit,

11

GOL!

en Tomi va rebre una entrada molt dura de l’Andreu
que el va obligar a dur el peu embenat durant unes
quantes setmanes.
–Per cert –observa la Sara–, m’equivoco o fa força
temps que els Taurons no ens vénen a burxar?
–Tens raó –confirma en Mario–. Sembla que la
nostra victòria va tenir efecte...
–Què és allò que porta en Tirant? –pregunta l’Igor.
Tots es giren cap a l’entrada del poliesportiu i observen el dorsal 10, que entra amb una cartolina enrotllada sota el braç.
–Si pretén fer-nos estudiar un mapa al vestidor, el
fico sota la dutxa vestit... –promet en Nyicris.
–Hola, nois! Mireu això –anuncia en Tirant, que
desenrotlla el pòster i mostra una cara coneguda.
–Però si és en Walter! –exclama la Sara.
–No em diguis que tens penjat a l’habitació el pòster del pare d’en Loris –comenta en Nyicris.
–No, només l’he desenganxat d’una paret per ensenyar-vos-el –precisa en Tirant–. Han entapissat el
barri amb cartells com aquest. Heu vist què hi diu?
En Mario llegeix en veu alta:
–«Repararé el barri!»
–És una pancarta electoral –dedueix en Tomi.
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–Exacte –confirma en
Tirant–. El pare d’en Loris
es presenta a les eleccions
municipals de candidat a
regidor de districte.
–L’eslògan té gràcia –reconeix en Rafa–. Ell, que
treballa de mecànic, promet «reparar el barri».
–Però no fa tanta gràcia pensar que en Walter
pugui prendre decisions
que afectin a tothom –observa en Tirant.
–És veritat –coincideix
la Sara–. Si gestiona el barri com entrenava l’Akadèmia, anem ben servits...
–Pel que m’ha dit el meu pare, es veu que un dels
seus projectes preveu la construcció d’un gran pàrquing on hi ha els jardinets del carrer del Ram –informa en Tirant.
–Però és on van néixer les Cebetes! –exclama de
seguida en Nyicris–. Aquell parc és un monument
nacional...
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–I què hi podem fer? –pregunta l’Aquil·les–. Nosaltres no podem votar.
–Ja ho sé, però us en volia informar, si més no
–explica en Tirant–. Potser se’ns acudirà alguna bona
idea.
–Molt bé, mentrestant anem a entrenar-nos –suggereix en Tomi.
–Espereu! –crida en Sebastià, que arriba en aquell
moment corrents–. Us haig d’anunciar una novetat.
–Quina novetat? –pregunta en Joao.
–Aquesta... –respon el defensa dels Cebolinhos,
que intercanvia la seva bossa amb la d’en Manel,
migcampista dels Cebatigres.
–Què vol dir això? –pregunta en Nyicris.
–Vol dir que tenim la intenció de canviar d’equip
–explica en Manel–. Jo passaré als Cebolinhos i en
Sebas ocuparà el meu lloc entre els tigres.
–És molt fàcil –continua en Sebas–. En Felipao no
suporta els meus xuts forts de defensa i potser em
trobaré més a gust amb els Cebatigres, que tenen un
joc molt defensiu. En canvi, en Manel, a qui li encanta fer filigranes, encaixarà millor amb els Cebolinhos.
–En vam parlar fa uns dies amb en Champignon,
però vam preferir no dir-ne res perquè encara no sa-

14

PENITÈNCIA PER A EN DINO

bíem si seria possible –conclou en Manel–. Ahir en
Gaston va rebre la confirmació dels organitzadors del
torneig. Només ens falta que hi estiguin d’acord els
nostres companys...
–Ostres, un fitxatge al mercat d’hivern, com en la
lliga professional! –exclama en Tirant.
En Joao i la Sara, capitans dels Cebolinhos i dels
Cebatigres, s’intercanvien una mirada d’entesa.
–A mi em sembla perfecte –anuncia la bessona–.
El nostre lema és «qui es diverteix no perd mai»; per
tant, si en Manel i en Sebas s’han de divertir més
així, serà una victòria per a tothom.
–Oi tant –aprova en Joao–. El meu avi s’alegrarà de
no veure més com maltracten la seva estimada Bola...
Els Cebagols també tenen un problema de plantilla.
El planteja en Mario tot d’una al vestidor:
–Us heu fixat que avui tampoc no hi és, el Pirata?
–Qui és, el Pirata? –pregunta en Jordi.
–En Dino –respon l’italià–. Amb aquell floc de cabells que li cau sembla que dugui un tap a l’ull com
un pirata...
–És veritat, no li queda malament aquest sobrenom –reconeix en Rafa.
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–Jo sóc partidari que el Pirata no torni a entrar
aquí –proposa en Mario.
–I per què? –pregunta en Pavel.
–És evident: es va posar la samarreta dels Taurons! –exclama el davanter.
–I no només això. Durant el Partit de la Pau ens va
disparar dues canonades amb tota la seva força. No
te’n recordes? –pregunta en Rafa.
–A mi no em sembla que l’hàgim de culpar per
haver acceptat la proposta dels Taurons –observa
l’Igor–. A l’equip del DinÀmics els faltava un jugador:
sense ell no hauríem pogut jugar el partit, que va ser
el nostre regal de Nadal a en Champignon.
–Si de debò ens hagués volgut ajudar a fer aquell
regal, no hauria d’haver creat tanta polèmica quan
va quedar fora de la llista de seleccionats –replica en
Mario–. Jo considero que ja no mereix la samarreta
dels Cebagols! Qui estigui d’acord amb mi que aixequi la mà.
En Tomi hi intervé amb una duresa inesperada:
–Abaixeu les mans! No farem cap votació. Des de
quan una flor pot decidir si talla un pètal? En Dino
potser es va equivocar, però jo sóc el capità i decideixo
qui entra i qui surt de l’equip.
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Al vestidor s’imposa un silenci absolut.
Passats uns segons, en Mario pregunta:
–I què has decidit?
En aquell moment entra en Dino amb la bossa a
l’espatlla i saluda tot content:
–Hola, nois! Perdoneu el retard.
No respon ningú. Hi ha una incomoditat general.
–Què passa? –pregunta el Pirata, enretirant-se el
floc de cabells.
–Precisament parlàvem de tu i del teu partit amb
els Taurons –informa en Tomi.
–Bé, sí, de fet, potser us dec unes disculpes... –comenta en Dino–. Confesso que vaig apuntar més a
les vostres cames que a la porteria durant el Partit
de la Pau. Em vaig equivocar, però ho vaig fer només
perquè m’havia frustrat molt rebre tan poc suport a
les votacions per a l’11 seleccionat. Espero que no em
feu fora de l’equip per això...
Tots els Cebagols es miren en Tomi.
El Pirata, tot d’una, fa cara d’amoïnat:
–De debò que esteu pensant de fer-me fora?
–No, et quedaràs a l’equip. Però és veritat que no
et vas comportar gaire bé amb els teus companys...
–respon el capità.
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–Crec que et mereixes un càstig! –intervé en Mario–. Potser una bona dutxa...
–Una dutxa? –repeteix sorprès el Dinomita.
–Sí, vas portar la samarreta dels Taurons i et podria haver quedat una mica de... «tuf de tauró» –riu
l’italià, que s’abraona sobre el Pirata i l’aixeca a pes
entre les rialles dels companys.
En Dino xiscla angoixat, clavant cops de peu com
un nen. En Tomi, que ha decidit participar en la broma, obre l’aixeta mentre en Mario posa el Pirata sota
el raig d’aigua.
Immediatament el Dinomita crida:
–Està glaçada!
–Les nostres cames també estaven glaçades quan
rebien aquells terribles cops de pilota! –replica en
Rafa.
Tothom es fa un fart de riure.
En Dino agafa ràpidament el barnús per eixugar-se:
–Entesos. Em mereixia aquesta dutxa gelada. Estem en paus?
–Estem en paus –confirma en Mario intercanviant
un bravo-Cebeta amb el Pirata–. I ara què et sembla
si anem a l’abordatge?
La Maria Helena ja ha preparat el material per
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a l’entrenament dels Cebagols, començant pels petos
verds apilats al centre del camp.
–Poseu-vos-en un cadascun –ordena la professora
entrenadora–. Com podeu veure, alguns tenen números i d’altres, lletres. Agafeu una pilota i comenceu a
fer tocs. De tant en tant xiularé i faré una pregunta. Si la resposta comença per la lletra que teniu al
vostre peto o correspon al número que porteu, arrenqueu a córrer cap a la porta i intenteu marcar un gol
a la Victòria. El primer que ho aconsegueixi guanya
un punt. Ha quedat clar?
–Hi ha una cosa que no he acabat d’entendre –confessa en Rafa–. És un entrenament o un examen?
Tothom es cargola de riure.
–Rafa, en el futbol, la rapidesa mental marca la
diferència, encara més que la rapidesa de cames –explica la Maria Helena–. Els campions intueixen què
cal fer un segon abans que els altres.
Els Cebagols comencen a moure la pilota al mig
camp. Al cap d’uns minuts, la Maria Helena xiula i
crida:
–La comarca d’Igualada!
En Mario, que té la lletra «A» al peto, arrenca a
córrer immediatament cap a la porteria.
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–Dino, corre tu també! –l’esperona la Tamara.
El Pirata observa la lletra a la seva panxa i pregunta:
–Però Igualada no és al Bages?
–No, és a l’Anoia. Corre! –repeteix la Tamara.
En Mario ja ha arribat quasi al límit de l’àrea i es
prepara per xutar. El Dinomita entén que no l’atraparà i prova l’únic recurs: avança uns quants passos
i dispara una canonada poderosa.
L’italià, que està a punt de xutar, nota un cop de
vent a l’orella dreta, aixeca el cap i veu com la pilota
entra a la xarxa doblegant les mans de la Victòria.
Els Cebagols s’intercanvien mirades impressionades.
–Ostres, quina canonada... –comenta en Rafa.
–Sort que ens l’hem quedat a l’equip –afegeix en
Jordi.
Els nois continuen fent tocs de pilota esperant la
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nova crida de la Maria Helena, que arriba després
del xiulet.
En Tomi, que té el número 5 com en Kalou, observa el peto d’en Rafa i pregunta:
–Set nans menys dos fan cinc. Tu, per què hi ets?
–Els cinc nans restants es queden tristos: per això
és adequada la lletra «T» –explica amb gran seguretat el defensa argentí.
Tots es peten de riure, també la professora Maria
Helena.
A l’altra meitat del camp gran, s’estan entrenant
els Cebatigres, mentre que els Cebolinhos fan exercicis al camp petit. Els tres equips del poliesportiu del
barri poleixen els últims detalls de cara a diumenge,
quan es reprengui el campionat.
Estàs a punt per seguir d’una tirada l’esprint final
del campionat?
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