


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 amics catalans
de les Cebetes
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Després de celebrar el Nadal i Sant Esteve, les Cebe-
tes es troben davant del poliesportiu del barri. Els es-
pera el Taxibetes, perquè avui aniran a Figueres amb 
alguns pares, la Clementina i en Xesco, en Gaston i 
la Sofia, l’August i la Violette. També s’hi ha apuntat 
l’esquelet Socors. No hi aniran a jugar a futbol. Hi van 
per fer els deures de l’escola. Sí, ho has llegit bé. La 
professora els ha encarregat un treball sobre art que 
hauran de fer durant les vacances. En Tirant ja ha fet 
la llista de museus i monuments que visitaran: conei-
xeran l’obra de Dalí, a Figueres; les de Gaudí, Picasso 
i Miró, a Barcelona mateix, i el dia 31 començaran un 
viatge d’uns quants dies a Madrid, on visitaran el Mu-
seo del Prado. I en tot aquest recorregut artístic tin-
dran una guia d’excepció, la Violette, la germana d’en 
Gaston, que, com bé saps, és una pintora de renom. 

1
PINZELLS 

I FOGONS

ESTRAFOLARIS
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GOL!

Per variar, en Nyicris arriba l’últim a la cita, amb 
un brioix de xocolata a la mà. Durant la primera vol-
ta del campionat, ha competit amb en Morten a veu-
re qui arribava més impuntual, però avui el danès 
amb el cap entre els núvols no hi és i, per tant, el 
porteràs no té rival. 

–Mira-te’l! –anuncia en Tirant als amics assenya-
lant-lo–. Que estrany, està endrapant...

–I ara! No ho hauria dit mai! –bromeja la Sara.
–Hola, gent! –saluda en Nyicris–. Ho heu vist? No-

més cinc minuts de retard.
–Cinc minuts passada una mitja hora –precisa en 

Gaston Champignon.
–Bé, en tot cas, són només cinc minuts... –confirma 

el porter.
–Quin anorac més cridaner! –comenta en Rafa.
–Us agrada? –respon en Nyicris giravoltant sobre 

si mateix, com un model, per mostrar millor el seu 
anorac nou de trinca–. Regal de Nadal.

–Si t’has trobat el Pare Noel vestit així, li deu ha-
ver semblat que es mirava al mirall –comenta en Ti-
rant–. El mateix color vermell, la mateixa panxota...

Tothom es peta de riure, mentre en Nyicris comen-
ça a perseguir el dorsal 10, que es refugia al Taxibetes:
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–Mitja puça, ui si t’atrapo...
–Cebetes, tothom al seu lloc! –ordena en Champi-

gnon–. Que avui hem de fer diverses coses i ja anem 
endarrerits!

El cuiner entrenador ha dit Cebetes, i no pas Ka-
betes, però no s’ha equivocat pas.

Com ja saps, la fusió entre l’equip de les Cebetes 
i el de l’Akadèmia Blava va donar lloc a les Kabetes, 
que han disputat la primera volta del campionat de 
les comarques de Barcelona. Algunes excebetes, que 
no van entrar a la formació entrenada per en Cham-
pignon i en Walter, van passar als Excel·lents d’Igua-
lada: la Lara, en Pavel, l’Aquil·les, en Rafa, en Joao i 
en Xavi.

Els dos equips, les Kabetes i els Excel·lents, es van 
enfrontar a l’última jornada de la primera volta en 
un partit molt disputat, que, per sorpresa de tothom, 
van guanyar els igualadins, protagonistes d’una re-
muntada espectacular després d’un inici de tempora-
da desastrós.

Semblava que en Joao i l’Aquil·les havien anat a 
parar a un equip molt fluix, destinat a lluitar per no 
ser cuer. En canvi, al final de la primera volta, els 
Excel·lents d’Igualada han acabat a només dos punts 

PINZELLS I FOGONS ESTRAFOLARIS



de les Kabetes, que durant unes setmanes havien en-
capçalat la classificació.

La rivalitat entre els dos grups d’excebetes con-
tinuarà amb tota seguretat a la segona volta, que 
s’anuncia apassionant, però, de moment, queda en 
suspens. El campionat s’atura durant unes setma-
nes. Les vacances que ara comencen serviran per 
fer renéixer l’esperit d’equip de les llegendàries Ce-
betes.

l’esquelet socors i en donat

GOL!
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Al Taxibetes, en efecte, no hi han pujat ni en Loris, 
ni en Morten, ni l’Andreu, ni en Marçal, ni en Marc, ni 
la Marta (el trio Ma-Ma-Ma), ni tampoc la Terry ni en 
Billy. Aquestes vacances les passaran juntes les Ce-
betes que la temporada passada van guanyar el cam-
pionat barceloní amb la ceba al pit.

Durant bona part del viatge, les Cebetes discutei-
xen sobre la primera volta del campionat recentment 
acabada. En Rafa recorda el gol marcat a en Nyicris 
al partit entre els dos equips; en Tirant subratlla el 
fet que les Kabetes continuen, malgrat tot, per da-
vant en la classificació; l’Aquil·les assegura que al fi-
nal de la segona volta l’encapçalaran els Excel·lents; 
en Bojan replica que, sense els capricis d’en Loris, les 
Kabetes segur que seran líders...

Però ara el campionat ha deixat pas a les vacances 
de Nadal. 

Els nois passen revista ràpidament a totes les va-
cances que han viscut plegats, des del viatge al Bra-
sil fins a la visita a la Xina, i com més en parlen, més 
s’allunya el campionat que estan jugant amb samar-
retes diferents. Com per art d’encantament, tornen a 
ser un sol equip, o, més ben dit, una sola flor: l’esplèn-
dida flor de les Cebetes!

PINZELLS I FOGONS ESTRAFOLARIS
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–Ja gairebé no recordava que bé que s’està al Taxi-
betes... –confessa en Joao.

–Tens raó –coincideix en Rafa, que recupera la 
guitarra–. I, ja que tornem a estar junts, proposo que 
cantem el nostre vell himne.

–Bona idea! –aprova en Nyicris, intercanviant un 
«bravo Cebeta» amb el defensa argentí.

En Rafa graponeja les primeres notes i tothom co-
mença a cantar l’himne: Animem tots les Cebetes, faci 
fred, faci calor...

Els cants continuen una bona estona i el clima 
d’alegria i música fa més agradable el viatge.

L’August deixa l’autopista a la sortida de Figueres, 
s’endinsa per la ciutat empordanesa i aparca al cos-
tat d’un edifici molt curiós; és com un palau amb 
una gran cúpula metàl·lica i de vidre, les parets ver-
melles, una torre rodona també vermella i tot d’ous 
blancs enormes a la teulada: és el Teatre Museu Dalí.

–Amb aquests ous es podrien fer unes truites ge-
gantines! –comenta en Nyicris, que provoca les ria-
lles de la colla.

La Violette, amb un punt d’emoció, anuncia:
–Ara coneixereu el meu amic Salvador, una mica 

GOL!
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especial, però, sense cap mena de dubte, un pintor 
genial.

–És impossible que el coneguis –precisa en Ti-
rant–. Dalí va morir el 1989.

–Un bon artista sempre pot ser el teu amic si dei-
xes que t’inspiri a través de les seves obres –replica 
la dona de l’August.

La pintora francesa guia les Cebetes pel pati del 
museu, ple d’objectes estranys i suggerents, i explica 
les escultures i els quadres surrealistes de Salvador 
Dalí.

–Quines coses més estranyes que pintava aquest 
Dalí –s’exclama l’Aquil·les–. Elefants amb cames 
llargues i finetes, un tigre que surt de la boca d’un 
peix, caps deformats damunt d’unes crosses... Vols 
dir que no estava una mica tocat del bolet?

–En tot cas, tocat per la tramuntana –afegeix en 
Donat–, que aquí, a l’Empordà, de vegades bufa amb 
molta força i fa tornar mig boig.

–És part de la seva genialitat –explica la Violette–. 
És com si pintés somnis o imatges del subconscient, 
fent barreges estranyes i sorprenents.

–Més que somnis, jo diria malsons –replica l’Ona, 
amb una ganyota.

PINZELLS I FOGONS ESTRAFOLARIS
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–Sí, moltes imatges són desagradables, però qui-
na fantasia que tenia, en Dalí! El trobo apassionant!  
–diu la Sara.

–Un gran artista, m’encanta! –s’hi suma la Lara.
–I heu vist els rellotges tous? –comenta en Tirant–. 

Amb uns rellotges així, segur que devia ser més im-
puntual que en Nyicris.

Les rialles de les Cebetes s’escampen per les sa-
les plenes d’imatges estrafolàries que provoquen tota 
mena de sentiments, entre l’admiració i la incom-
prensió.

En sortir del museu, en Gaston Champignon anuncia 
al grup:

–Ara em toca a mi presentar-vos un amic meu, en 
Robert, que ens espera al seu restaurant de Roses.

El grup de les Cebetes torna a l’autocar i, en vint 
minuts, es planten a Roses, una vila oberta al mar en 
un extrem del golf que es diu, precisament, golf de 
Roses. Abans d’anar al restaurant, fan una passeja-
deta davant del mar per acabar de fer venir la gana. 
Com en altres sortides de vacances compartides, el 
passeig del costat de la platja inspira a en Joao un 
desafiament entre laterals.

GOL!
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–Aquest és un bon escenari per demostrar que sóc 
el lateral més ràpid del món –deixa anar el brasiler.

–El segon lateral més ràpid del món –el corregeix 
en Bojan.

–No deus pas continuar pensant que ets més ràpid 
que jo? –pregunta el brasiler.

–No ho he deixat de pensar mai –respon el serbi.
En Tomi es posa les mans al cap:
–Ja hi tornem a ser...
En efecte, en Joao observa l’avinguda i proposa:
–Aquest magnífic passeig marítim sembla fet a 

posta per a una cursa. Veus aquella gran palmera? 
Serà el punt de sortida i guanyarà qui arribi primer 
al banc d’allà al fons, entesos? 

–Entesos –accepta en Bojan–. Dónes la sortida, ca-
pità?

El lateral dret i l’esquerre caminen junts pel pas-
seig. Un cop arriben a la palmera, es giren i es prepa-
ren per arrencar a córrer.

En Tomi alça el braç i, al cap d’uns segons, l’abaixa 
de cop.

Comença la cursa!

PINZELLS I FOGONS ESTRAFOLARIS
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En Bojan, que finalment ha trobat un espai lliure, 
agafa embranzida i gairebé atrapa en Joao.

Les Cebetes, com de costum, es divideixen en se-
guidors de l’un i l’altre.

–Corre, Joao! No afluixis!
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–Ànims, Bojan! Au, va, que l’atrapes!
De cua d’ull, en Joao veu com se li acosta l’amic, 

estreny les dents, concentra totes les energies que li 
queden en l’últim tram i passa pel costat d’en Tomi, 
que fa de meta.

El brasiler s’està uns segons amb les mans als ge-
nolls per recuperar l’alè mentre els amics el feliciten.

–Has tingut sort –comenta en Bojan esbufegant–. 
Però aviat m’hauràs de concedir la revenja. M’ho pro-
mets?

–T’ho prometo –assegura el brasiler.
En Gaston crida els nois:
–Som-hi, Cebetes! És hora de dinar. Estic segur 

que aquest restaurant us sorprendrà tant o més que 
l’obra d’en Dalí.

–Que també està tocat per la tramuntana el teu 
amic? –pregunta en Donat.

–Doncs una mica potser sí –respon el cuiner entre-
nador–. A en Robert li agrada experimentar amb els 
aliments, com ara presentant un suc en forma de bo-
letes, o una truita de patates amb els ous i les patates 
per separat. I també fa perfums amb els ingredients 
dels àpats; són molt famosos els seus perfums de ma-
carrons i d’arròs a la cassola.

PINZELLS I FOGONS ESTRAFOLARIS



20

–Ep, míster, que jo tinc gana! –exclama preocupat 
en Nyicris–. El que vull és omplir la panxa, no pas 
jugar a bales o fer trencaclosques amb el menjar, i 
encara menys perfumar-me amb un sofregit.

–No pateixis, Nyicris –el tranquil·litza en Cham-
pignon–, que et podràs atipar tant com vulguis.

GOL!
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Les Cebetes s’encaminen cap al restaurant d’en Ro-
bert. La colla s’atura davant la porta entre mirades 
de curiositat.

–Senyores i senyors –anuncia en Gaston Cham-
pignon–, benvinguts al paradís dels sabors i les olors! 
En aquest restaurant s’elaboren uns plats que són 
famosos arreu del món. Aquí els aliments ofereixen 
un espectacle genial de formes, textures, colors, gus-
tos i fragàncies.

La Violette agafa pel braç la Sofia i la Llúcia, i 
anuncia:

–Deixem-nos embolcallar per núvols d’aromes! Es-
tic segura que serà una experiència encisadora...

El grup, guiat per en Champignon, entra al res-
taurant, que té un gran menjador amb vistes al mar, 
ple de llum i de perfums.

2
EL NAS

D’EN NYICRIS
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GOL!

El cuiner entrenador s’adreça a la recepcionista, que 
s’allunya i torna amb un home alt i prim, de cabells 
grisos, que duu un jersei negre i una armilla blanca.

L’home abraça calorosament en Gaston Champi-
gnon, que anuncia:

–Us presento el meu amic Robert, artista dels sa-
bors i dels perfums.

En Robert respon a les salutacions amb una reve-
rència i somriu:

–Benvinguts i benvingudes. M’imagino que en 
Gaston ja us ha parlat de l’originalitat de la meva 
cuina...

–Sí, però no ho hem acabat d’entendre –respon en 
Nyicris, angoixat per la idea de passar gana.

–Miraré d’explicar-vos-ho amb paraules senzilles 
–comença en Robert–. Heu de saber que una persona 
té la capacitat de reconèixer o recordar centenars de 
gustos i de perfums diversos. Jo en puc tenir presents 
milers.

–Milers? –repeteixen estupefactes les Cebetes.
–Sí –confirma el mestre cuiner i perfumer–. Tinc 

el sentit del gust i de l’olfacte molt sensibles, però, 
a més d’aquest do natural, també hi he posat anys 
d’estudi. Set anys, per ser més exactes.



–És ben bé com passa amb els grans futbolistes 
–intervé en Champignon–. Un jugador pot tenir un 
gran talent natural, però, per treure’n profit i arribar 
a un alt nivell de rendiment, cal suar molt en els en-
trenaments.

–En Gaston té raó –confir-
ma en Robert–. No n’hi ha 
prou amb uns bons peus per 
guanyar, també calen cames 
fortes i estratègies eficaces. Di-
guem que jo vaig néixer amb 
un bon paladar i un bon nas i 
després m’he entrenat molt per 
fer gols...

–I com es fan els gols amb el pala-
dar i el nas? –pregunta en Bojan.

–Els plats que elaboro –explica en 
Robert– són els meus gols. M’agrada 
jugar amb el tast i la textura, amb 
els colors i les fragàncies. Combino 
els gustos i les formes d’una manera 
innovadora per oferir al client un plat 
únic i sorprenent.

–És com els equips de futbol, oi, 

EL NAS D’EN NYICRIS

en robert
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Robert? –pregunta en Champignon–. El secret d’un 
bon plat és la bona combinació dels diversos ingre-
dients.

–Justa la fusta, Gaston –confirma el mestre cui-
ner i perfumer–. No tots els sabors i les fragàncies 
encaixen bé entre ells. Cal trobar els que formen un 
bon equip. Aquí és on entra en joc un bon paladar i 
un bon olfacte. Hi pot haver dues fragàncies que so-
les semblin insignificants, però que, en combinar-les, 
alliberin un perfum molt intens. Com dos davanters 
més o menys bonets que, amb una bona entesa, po-
den formar una parella excepcional.

–T’agrada la teva feina, Robert? –pregunta la Vio-
lette.

–Oi tant! –respon l’amic d’en Gaston–. Perquè jo 
no només elaboro sabors i perfums. Amb les meves 
invencions no tan sols parlo al paladar i al nas, tam-
bé m’adreço al cor. La gràcia d’un bon plat ben per-
fumat és que crea emocions i fa renéixer records. Jo 
em sento un poeta... I ara vull oferir una poesia a 
cadascun de vosaltres. Seieu a taula i assaboriu els 
meus plats.

La colla de les Cebetes s’asseu al voltant d’una gran 
taula i gaudeix d’un dinar molt especial. Cada plat és 

GOL!
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una sorpresa exquisida, un plaer per als ulls, per al 
nas i, sobretot, per a la boca. I en Nyicris, després de 
superar l’estranyesa, omple el pap ben content.

En acabat de dinar, en Robert porta les Cebetes a 
una saleta plena d’ampolletes amb perfums d’essèn-
cies molt diverses i originals, alguns dels quals han 
tastat al dinar.

–Feu un tomb per aquesta saleta –proposa el cui-
ner perfumer–, allibereu el vostre nas i trieu el per-
fum que preferiu, el que més us emocioni per regalar-
lo a un amic o a un familiar. Convida la casa!

Les Cebetes i els acompanyants agraeixen el gest 
amb un gran aplaudiment. Llavors comencen a mou-
re’s amunt i avall ensumant ampolleta per ampolleta, 
a la recerca del perfum que s’enduran a casa. Al cap 
de pocs minuts se sent una trencadissa de vidres... 
El Gat es troba envoltat de mirades i demana disculpes:

–Em sap molt de greu. M’ha relliscat l’ampolleta 
de la mà.

En Robert fa un gest a una cambrera, que hi acu-
deix a netejar, i tranquil·litza la Cebeta:

–Cap problema. És més, de tant en tant va bé que 
es trenqui algun flascó, així perfuma l’aire. Les poe-
sies no han d’estar engabiades!

EL NAS D’EN NYICRIS
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L’August observa com el Gat es mira les mans amb 
una expressió malenconiosa. Recorda que el final de 
la primera volta ha sigut molt dur per al porter vio-
linista, que ha perdut la màgia de les mans, i pensa: 
«Abans del final de les vacances haig de resoldre el 
problema d’aquest noi».

L’Ona ha trobat el seu perfum. Se’n posa una gote-
ta al canell i demana a en Tomi:

–Olora, t’agrada?
El capità ensuma i diu:
–Sí, és molt agradable.
–He triat aquest perquè, així que l’he olorat, m’ha 

vingut el record de la barcassa al Sena durant les 
vacances a París –explica la ballarina.

En Tomi recorda aquella nit, el castell de focs i el 
petó que li va fer l’Ona a la claror de la lluna. Agafa 
l’ampolleta de les mans de la ballarina i se’n posa 
unes gotetes al jersei...

Després de donar les gràcies a en Robert i d’aco-
miadar-se’n, el grup decideix anar a estirar les cames 
a la platja.

En Tirant, que està parlant amb en Joao, fa un 
posat molt reflexiu.

–Deu ser això... –murmura el dorsal 10.

GOL!
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–El què? –pregunta l’Aquil·les, encuriosit.
–Si en Robert té un nas tan sensible, potser sent 

la pudor dels mitjons d’en Rafa fins i tot des d’aquí 
–explica en Tirant.

Tothom es peta de riure, incloent-hi en Rafa.

A la platja, en Nyicris dóna un punt d’espectacle.
Ha anat a buscar la pilota al maleter de l’autocar 

i anuncia:
–Nois, avui he descobert quina serà la meva feina 

de gran.
–Tastador de merengues? –pregunta la Sara.
–No, treballaré amb el nas, com en Robert –respon 

el porter–. Sento que tinc un olfacte excepcional i ara 
us ho demostraré.

Dit això, aboca a la pilota unes gotetes del perfum 
de merenga que ha triat i la dóna a en Bojan. Llavors 
es tapa els ulls amb un mocador i explica:

–Ara ja no veig res. Tu, Bojan, llança’m la pilota 
com vulguis, alta, baixa, per la dreta, per l’esquerra... 
Endevinaré la direcció del llançament pel deixant del 
perfum i miraré d’interceptar la pilota.

Les Cebetes s’intercanvien somriures d’escepti-
cisme.

EL NAS D’EN NYICRIS



28

–Molt bé, Nyicris! –el felicita l’Aquil·les.
–Ets un mag... –afegeix l’Eva–. El millor nas del 

campionat!
–Però, com ho ha fet? –pregunta meravellada la 

Lara a la bessona.
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–Jo us dic com ho fa –respon en Tomi–. El moca-
dor és gairebé transparent. Vejam si continua sent 
un mag ara...

El capità lliga als ulls del porter la seva bufanda 
de llana.

–Em sap greu, nois, però, tot d’una, se m’ha tapat 
el nas, ja no sento les olors i, per tant, se suspèn l’ex-
periment... –avisa en Nyicris.

Les Cebetes es peten de riure. Juguen una bona 
estona a la platja i, quan comença a fosquejar, tornen 
al Taxibetes. Els dies d’hivern són curts i ja és hora 
de tornar a Barcelona.

EL NAS D’EN NYICRIS




