
                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

Del fons de la pista he sentit plaf, plaf, plaf, uns aplaudiments que cada cop 

s’acostaven més. M’esperava una bona col·lecció de crits per estar jugant 

sense permís! 

 

- Bons bots, sí senyor, bons bots! 

La pilota que tenia a les mans ha caigut rodolant per terra mentre la meva 

boca oberta de bat a bat era incapaç d’articular paraula. 

- Tu no estàs a cap equip, oi? M’ha preguntat la figura que s’havia 

acostat des del fons. 

- No! He aconseguit dir deixant anar un gall ridículament absurd. 

- Dimarts vinent entrenament a les 17.30 h. Al meu grup. Ah, i procura 

no jugar amb la boca oberta. No és mai gens agradable empassar-se 

una mosca! 

- Em dic Fèlix! M’ha dit mentre recollia una crossa que tenia repenjada 

a la paret. Jo seré el teu entrenador. 

Ja jugo a bàsquet! Formaré part d’un equip! Ja tinc entrenador, i les seves 

cames, com les meves, també semblen de cristall.  

 

Estimat diari, avui ha estat un gran dia! 

MAR GOMILA 
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Pàgina 47 del meu diari personal. 

 

Avui quan he sortit de l’escola els meus companys i companyes no s’han 

quedat com altres dies a jugar al Passeig de l’Església. Quan caminava cap a 

casa, benvolgut diari t’ho confesso, mig enfadat,  m’he trobat un dels meus 

col·legues.  

 

- On vas? Li  he preguntat mentre ell no deixava de fer rodar el seu 

patinet. 

- Al pavelló. Avui comencem els entrenaments. 

- Al pavelló?  

- Au va, no em vacil·lis!  Bàsquet, ja ho saps. 

 

De sobte ha parat i m’ha mirat fixament. Semblava una d’aquelles pel·lícules 

antigues, que al pare tant emocionen i jo sincerament, estimat diari, no acabo 

d’entendre (la mare tampoc. Bé ja ho diu tothom que ens assemblem tant!).  I 

m’ha preguntat allò que em temia i que em feia tanta i tanta por: 

 

- Per què no vens? 

 

Com ho podia fer per respondre sense demostrar por pel meu secret? No 

m’agrada, he dit amb aparent seguretat! 

 

 

 

 

 

Què hi has jugat alguna vegada? Aquesta era precisament la segona 

pregunta que no volia que em fes. Estimat diari, la cosa es complicava per 

moments. 

 

- Tu t’has mirat les meves cames? He preguntat jo, ja no amb tanta 

seguretat.  

- Què li passa a les teves cames? 

- Són primes i escanyolides i ben boterudes del mig. A la tele els bots, 

rebots i taps segur que són fàcils, però amb les meves cames i la 

pista, uff!, ni somiar-ho.  Ah, i de jugar amb pantalons curts ni parlar-

ne! 

- Tu tries, però t’equivoques.  Al mixte hi ha una vacant lliure.  I ha 

tornat a fer rodar el seu patinet. 

 

El meu cap ha volat cap a la pista, les cistelles, el soroll de les pilotes 

rebotant al taulell, els canvis de mà, els taps... sempre a través de la tele. 

Com m’agradaria! Per què no? Potser té raó el meu col·lega! Potser els 

escuradents boteruts no es trenquen en saltar. Potser m’animo i ho intento! 

He arreplegat un xandall, llarg per descomptat, i les vambes i he marxat 

corrents cap al pavelló. En arribar a la porta,  però,  la vergonya ha tornat a 

vèncer.  M’he quedat fora, esperant que tothom marxés i aleshores he entrat. 

He començat a botar una pilota. Ho he fet com a la tele, imitant aquells grans 

jugadors i jugadores que tothom admira. I m’he animat. I he corregut, i he 

botat, i he encistellat. I no una, sinó moltes vegades, estimat diari. Moltes!!! 


