


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 tots els que se saluden
amb el bravo-Cebeta
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Que veus el gran ocell de ferro que està aterrant a la 
pista de l’aeroport internacional de Pequín? És l’avió 
que ha portat les Cebetes a la Xina. Són les vuit del 
matí.

El vol ha durat dotze hores, però a en Tomi se li ha 
fet etern, perquè està impacient per tornar a veure 
l’Ona. Te’n recordes?

El capità i la ballarina es van acomiadar ara fa sis 
mesos, després de tornar de Roma. Era l’estiu. Des 
d’aleshores han mantingut el contacte a través de l’or-
dinador. Ara, que ja és l’hivern, gràcies a un bitllet de 
loteria que els ha tocat, finalment es poden retrobar.

L’expedició de les Cebetes comprèn els fundadors 
històrics de l’equip: en Tomi, en Tirant, en Nyicris, en 
Joao, en Bojan, en Rafa, la Sara i la Lara. Els bessons 
no han vingut perquè el seu pare havia reservat feia 

1
ABRAc,A-LA,

TOMI!
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temps unes vacances a la muntanya, però van rebre la 
seva part del premi... i qui sap com se la gastaran.

A més d’en Gaston Champignon i la seva dona Sofia, 
també han desembarcat a la Xina els pares d’en Tomi, 
els d’en Bojan, els d’en Joao, la mare de les bessones, el 
petit periodista Eladi, l’August i la Violette. També hi 
ha el gat Marmita, mentre que el Marmitó s’ha quedat 
a Barcelona, amb uns quants veïns d’en Tomi.

Com dius? L’esquelet Socors? De moment no apa-
reix per enlloc, però aviat s’hauria d’afegir a la colla...

Les Cebetes baixen de l’avió amb l’equipatge de 
mà i es dirigeixen cap al punt de control dels passa-
ports.

En Rafa estira els braços amunt, llavors es plega 
fins a tocar la punta de les sabates:

–Tinc la sensació d’haver estat en una llauna de 
sardines durant dotze hores. Ja no podia més. Neces-
sito moure’m.

–És culpa teva, per ser alt com un sant Pau –repli-
ca en Nyicris–. Mira les bessones, que són uns taps 
de bassa. Han viatjat la mar de bé.

La Sara es gira cap al porter fent-li una mirada de 
tigressa:

–Ha parlat el gegant...



11

–Sí, que, de gegant, només en té la panxa... –afe-
geix la Lara.

En Nyicris pica l’ullet a en Tomi i en Tirant, que 
somriuen divertits.

Un cop passat el control, l’expedició de les Cebetes 
va a recollir l’equipatge. Els nois es distribueixen al 
llarg de la cinta transportadora número 3 i recupe-
ren les maletes embarcades, una rere l’altra.

–Ja ho tenim tot? –pregunta en Gaston Cham- 
pignon.

–Encara falta la bossa negra... –respon en Donat.
Les Cebetes, que ja havien carregat les maletes als 

carretons, tornen al costat de la cinta transportadora 
i observen el petit túnel per on surten les maletes.

Ja gairebé no queda ningú més per recollir maletes.
–I si s’ha extraviat? –es preocupa en Joao.
–No, mi-te’l! –anuncia en Bojan, que s’ha aixecat.
En Donat agafa la bossa negra, la deixa a terra, 

l’obre i en fa sortir l’esquelet Socors, que treu el cap 
com una serp en sentir la flauta del seu encantador.

Una senyora rossa, que encara espera la seva ma-
leta, observa bocabadada.

–No li han volgut servir cap àpat durant el viatge 
–explica en Donat–, i ara no té més que ossos.

ABRAc,A-LA, TOMI!
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–Però... si és un esquelet... –balbuceja la dona.
–Es diu Socors. Socors, saluda la senyora –diu en 

Donat, que aixeca els ossos del braç del maniquí.
Una mica cohibida, la senyora dóna la mà a l’es-

quelet:
–Molt de gust...
Les Cebetes es parteixen de riure i empenyen els 

carretons cap a la sortida.

A l’altra banda de les portes de vidre de la zona d’ar-
ribades, hi ha la primera sorpresa: una munió de 
reporters amb càmeres de repetició comencen a fer 
fotos. 

–Deuen haver sabut que ha desembarcat a Pequín 
el millor porter del món –comenta en Nyicris.

–El porter més gras del món... –el corregeix de se-
guida la Sara.

En realitat, els periodistes han vingut a rebre la 
Violette, famosa per la «pintura amb verdura», que 
somriu i respon als nombrosos micròfons que se li 
planten al davant. Un representant de l’Acadèmia 
de Belles Arts de Pequín li regala un magnífic ram 
d’hortalisses, que la germana d’en Champignon re-
cull emocionada.
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–Estimat amic, tens una promesa famosa! –comen-
ta rient en Champignon.

–Ja ho sabia, però no em pensava que ho fos tant... 
–replica l’August.

En Tomi avança entre la gentada, mira al seu vol-
tant i, així que reconeix l’Ona, sent una mena de so-
tragada al cor. Està molt maca: duu un anorac blanc, 
una bufanda vermella, uns pantalons rosa de vellut 
i unes botes clares amb la vora de pèl. Porta amb la 
corretja el Carlí, el gos del morro aixafat.
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La Llúcia i en Donat s’intercanvien un somriure.
Però l’escena romàntica dura ben poc, perquè el 

Marmita es desfà dels braços de la Sofia i salta a ter-
ra. El Carlí intenta atacar-lo. El gat fuig miolant, el 
gos s’allibera de l’Ona i comença a perseguir el Mar-
mita arrossegant la corretja.

–Carlí! –crida l’Ona.
–Atrapem-los! –crida el capità.
«Com pot ser que em toqui perseguir un gat cada 

vegada que poso els peus en un aeroport?», es pre-
gunta desconsolat en Nyicris, mentre prova de seguir 
els amics i els dos animals esbufegant.

L’hotel de les Cebetes es troba al centre de la ciu-
tat, no gaire lluny de la plaça de Tiananmen i de la 
Ciutat Prohibida, que representen el cor de Pequín. I 
aquest serà el punt de partida de les sortides de les 
Cebetes, que s’han repartit per les habitacions, han 
descansat, han dinat i, a les tres de la tarda, s’han 
aplegat al vestíbul, on esperen l’Ona per emprendre 
la descoberta d’aquesta ciutat fascinant.

Com ja et deus imaginar, en Tirant ha estudiat 
un munt de llibres sobre Pequín i està a punt per 
fer el seu paper de guia, com en altres viatges de 
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la chen

l’equip. Però aquest cop el setciències tindrà una col-
laboradora brillant. I és que, a les tres de la tarda, 
l’Ona es presenta a l’hotel acompanyada d’una 
noieta xinesa que porta ulleretes rodones i 
trenes recollides amb gomes vermelles.

–Cebetes, us presento la meva amiga 
Chen –anuncia l’Ona.

–Núvols harmoniosos! –exclama en Ti-
rant.

La Chen somriu:
–Bé, de fet, el meu nom vol dir exacta-

ment ‘Núvols harmoniosos de l’alba’.
–Veig que parles el català millor que en 

Nyicris... –se sorprèn en Bojan.
–A la nostra escola s’estudien moltes 

llengües –explica l’amiga de l’Ona–. Jo he 
triat el català, perquè m’agrada molt el 
vostre país, per la cultura, la moda, l’ar-
quitectura... I l’Ona em fa classes particu-
lars. De gran, m’agradaria estudiar a Ca-
talunya, i voldria ser dissenyadora de roba...

–Nosaltres també dissenyem vestits, saps? –diu la 
Sara.

–De debò? –respon la Chen–. Doncs, m’heu de do-
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nar alguns consells aquests dies. I jo us ho pagaré 
explicant-vos coses sobre la meva ciutat. D’acord?

–A mi em sembla una idea estupenda –aprova en 
Nyicris–. Vejam si en Tirant hi està d’acord. Ell és un 
setciències i, si no fa de professor, no està content.

–Per mi, cap problema –respon en Tirant–. Així, 
amb dos professors, hi haurà més possibilitats que 
t’entri alguna cosa en aquest cap ple de serradures...

L’expedició de les Cebetes arriba a l’enorme plaça 
de Tiananmen.

–Senyors i senyores, aquí teniu la plaça més gran 
del món, la «Plaça de la Porta de la Pau Celeste» 
–anuncia en Tirant.

–Sort que un camp de futbol és una mica més pe-
tit, si no, no sé si podria cobrir tota la banda –comen-
ta en Joao.

–En aquesta plaça, hi cabrien vuit camps de futbol 
d’onze jugadors, un rere l’altre –explica el setcièn- 
cies–. Aquest rectangle de ciment fa més de vuit-
cents metres de llarg.

–A la Xina tot és gran, perquè som molta gent –diu 
la Chen amb un somriure–. Vosaltres, els catalans, 
sou uns set milions; nosaltres, els xinesos, som mil 
tres-cents milions.
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–Tens sort de viure a Catalunya, Llúcia –comenta 
en Donat–. Imagina’t quina feinada haver de repar-
tir el correu a tanta gent...

Gran riallada general.
La Chen proposa visitar dues torres amb les típi-

ques teulades corbades, que es troben al cantó sud de 
Tiananmen, i després travessar tota l’enorme plaça.

–Aquestes dues torres –explica la xineseta– for-
maven part de les antigues muralles de la ciutat, que 
van ser enderrocades.

En Tirant n’assenyala una:
–Aquella és la Torre de les Fletxes, oi?
–Sí –confirma la Chen–. Fa gairebé quaranta me-

tres d’alçària i té noranta-quatre finestres, des d’on 
els arquers podien disparar les fletxes.

–A la teva amiga Bianca li hauria agradat aquesta 
torre –diu en Nyicris al capità.

–És veritat –aprova l’Ona–. Per cert, Tomi, com és 
que no has portat la italianeta? Que s’ha quedat a ali-
mentar els peixets vermells del parc de les Poncelles?

Les bessones riuen i s’allunyen amb la ballarina 
cap al centre de la plaça. En Tomi, que porta, com 
sempre, una pilota sota el braç, es mira en Nyicris 
com si acabés d’encaixar un gol entre les cames:
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–Tu només hauries d’obrir la boca per menjar!
El porter es grata la closca:
–Perdona, capità...
Les altres Cebetes somriuen divertides.
La Chen indica els grans edificis a banda i banda 

de la plaça, el Museu Nacional Xinès i el Palau del 
Poble, on es fan les lleis xineses. Al centre de Tianan-
men, hi ha un mena de templet quadrat.

–Això és el mausoleu de Mao Zedong. S’hi conser-
va el seu cos embalsamat –explica la Núvols harmo-
niosos.

–Qui és aquest Mao? –pregunta en Rafa.
–El fundador de la República Popular Xinesa –res-

pon en Tirant–. Aquell retrat que es veu allà al fons 
és d’ell, oi?

–Sí –confirma la Chen–. El retrat està penjat a 
l’antiga porta que tanca la plaça.

El grup de les Cebetes arriba al fons de Tiananmen 
i observa el gran quadre al centre d’un mur vermell 
que protegeix un altre edifici amb la típica teulada 
xinesa.

–Des d’aquella balconada, fa molts anys, el 1949, 
el president Mao va anunciar el naixement de la Re-
pública Popular Xinesa –explica en Tirant.
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En Mao és un senyor amb una jaqueta grisa i uns 
cabells estranys a les temples... sembla com si portés 
uns cascos de música.

–Sabeu quin era un dels plats preferits del pre-
sident Mao? –pregunta la Chen al grup–. El gat de 
Kao-li.

–Menjava gats? –pregunta esparverada la Lara.
–És un plat típic tradicional –explica la xineseta.
–Però com es pot matar un gatet? –protesta la bes-

sona.
–És gaire diferent de matar un xai o un conillet, com 

fem nosaltres? –pregunta en Gaston Champignon.
–Però la carn de conill és bona, en canvi, jo seria 

incapaç de menjar-me un gat –respon en Nyicris.
–També mengem escorpins –diu la Chen.
En Joao fa uns ulls com unes taronges:
–Escorpins? Quin fàstic!
–Als xinesos potser els fan fàstic els cargols que 

ens mengem nosaltres –observa en Tirant–. Cadas-
cú té els seus costums, no hem de pensar que només 
els nostres són els bons. Hem d’esforçar-nos per com-
prendre els costums dels altres.

–Això és fàcil de dir, setciències, però tu series ca-
paç de menjar-te un escorpí? –pregunta en Nyicris.
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–Oi tant! –respon el dorsal 10–. Si la Chen en men-
ja, jo també en puc menjar.

La Núvols harmoniosos de l’alba fa un somriure 
radiant com el sol. En Donat agafa el gat dels braços 
de la senyora Sofia:

–De tota manera, fins que tornem a casa, faríem bé 
de tenir ben vigilat el Marmita, no fos cas que s’ador-
mís en alguna cassola als fogons...

–Ah, per cert, me n’oblidava –afegeix la Chen–: 
«gat» en xinès es diu mao.

Com el senyor del quadre.

A la plaça Tiananmen hi ha una gentada enorme. 
Sembla com si s’hi haguessin aplegat tots els turis-
tes que visiten la Xina. Tothom mira al seu voltant 
meravellat per les dimensions dels edificis.

Les Cebetes també estan bocabadades. En Tomi 
proposa un desafiament:

–Què us hi jugueu que arribo a la Torre de les Flet-
xes fent tocs de pilota sense que toqui el terra?

–Però si són més de vuit-cents metres... –comenta 
en Tirant.

–No ho aconseguiràs –el provoca en Nyicris.
Hi intervé la Chen:
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–No es pot jugar a pilota en aquesta plaça. Hi ha 
molts guàrdies i sempre són molt estrictes.

–Però jo no jugo, només passo la pilota d’un peu a 
l’altre sense que toqui el terra al llarg de vuit-cents 
metres –explica el capità, que arrenca amb el peu 
dret i comença a avançar cap a la Torre de les Flet-
xes, arrossegant la resta de la colla, com el flautista 
màgic davant de les rates.

En arribar a l’altura del mausoleu de Mao, un dels 
soldats que fa guàrdia a l’entrada canvia de direcció 
i s’adreça, a pas marcial, cap al grup de turistes cata-
lans. La Llúcia és la primera que se n’adona:

–Tomi, agafa la pilota amb les mans, que ve un 
guàrdia.

–Tomi, atura’t –l’aconsella l’Ona.
La Chen també es neguiteja.
El guàrdia, amb uniforme verd fosc, guants blancs 

i una pistola al costat, es planta davant del capità i 
fa picar els talons sobre el ciment.

En Tomi s’atura, sense deixar de fer tocs de pilota. 
Dreta, esquerra, dreta, esquerra...

El soldat és un noiet molt jove, amb els cabells ra-
pats. Fixa la mirada al capità sense dir res, molt se-
riós.
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