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- Per fi em podré matricular a la Universitat! Ja era hora! 
No semblava que hagués d’arribar mai i, ara, ja ho tenia a 
tocar!

Amb la mirada perduda i un lleu somriure als llavis, el 
Pere guaitava per la finestra sense percebre cap imatge 
que no fos la de l’edifici del davant. No obstant, amb la 
satisfacció que li havia donat en Jiménez el dia anterior, 
tant  li  feia  enfrontar  la  vista  amb totxanes  malmeses  i 
desconxades com amb un bosc de roures: per fi trencaria 
amb  la  rutina  i  podria  dedicar-se  temps,  temps  que, 
altrament, li sobrava pels quatre costats.

Ara ho havia de compartir amb algú. Ho necessitava.

El  seu  company  dormia.  De  fet,  tampoc  era  el  millor 
receptor  de  les  seves  emocions,  per  la  qual  cosa  va 
preferir esperar-se a trobar-se amb el Nico, el del tercer 
pis.

L’hauria  d’escoltar,  si  més no era el  que ell  feia  sovint 
quan  li  explicava  alguna  de  les  seves  constants 
al·lucinacions.  Ben  mirat,  però,  ja  li  anava  bé; 
l’entretenia. No tenia res més a fer... Bé, ara, aviat, ja sí. 
Això havia canviat.

Com que de ben segur se’l trobaria a la sala de cinema, ja 
li ho explicaria.

-  Què  passa?  Què  remugues,  coi!?  –La  veu  aspra  del 
Martín el va sobresaltar. Deixa’m dormir!

Eren ben bé les vuit del matí.

Es va apartar de la finestra al temps que s’adonava que, 
certament, havia estat xiuxiuejant tot sol. En breu caldria 
baixar a esmorzar i s’havia de rentar una mica. Recordava 
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la manca de suport que havia patit: que si se t’ha passat 
l’arròs..., que si no et servirà per a res..., que per què no 
fer  alguna  cosa  més  de  profit...  Sempre,  però,  tenia 
resposta per a tot. Fet i fet, delejava que algú l’interpel·lés 
novament  al  respecte;  ara  sí  que  podria  refregar  que 
havia assolit el seu objectiu. 

Se sentia prou jove per començar una nova fita. Prou fort. 
Perquè...  qui  marcava  l’edat  d’estudiar?  A  més,  en  un 
futur, sí que li podia fer servei aquella carrera; és clar que 
sí. Ara només calia deixar que el temps posés les coses a 
lloc...

Amb aquests pensaments anava recorrent el trajecte cap 
al menjador, tot baixant les escales des del primer pis.

Com un esperitat, ja ho feia així, el Martín va passar pel 
seu  costat,  gabant  avall.  S’havia  espavilat  prou.  “Quin 
paio. Sempre a corre cuita” –es va dir el Pere. Assegut ja 
al  costat  dels  habituals,  es  va  menjar  en  silenci  el 
croissant, les dues torrades amb mantega i es va prendre, 
a  glops  ràpids,  el  cafè  amb  llet.  Esperava  el  moment 
precís  per  llençar-li  la  notícia  al  Nico.  Els  companys 
tampoc xerraven gaire.

De  sobte,  enmig  d’aquell  ermot  de  paraules,  algú  va 
recordar:

- Ep, que demà és el partit!

Allò va canviar la monotonia de l’esmorzar. Era veritat! 
La  lligueta  acabava  l’endemà  i  si  guanyaven  podien 
quedar  segons  i  participarien  en  un  campionat 
d’exhibició a Saragossa. Això sí era un gran premi. Només 
calia guanyar el darrer partit.
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I,  és  clar!  Vindria  la  Paqui!  –va  completar  el  seu 
pensament.

Feia un mes que no la veia, des del darrer partit al mateix 
lloc. Ara podria dedicar-li... bé, si jugava. De fet no era un 
dels més destacats de l’equip, però quan jugava, i ho feien 
tots, sovint brindava actuacions meritòries.

Recuperar aquell record li va alegrar el dia. I als demés 
també.

Així  estant,  l’empàtica  situació  el  va  animar,  per  fi,  a 
transmetre a tothom de la taula la nova del seu immediat 
futur:

- Sabeu? Em matriculo a la Universitat! Ahir, el Jiménez 
em va donar la carta.

- Bé, home. T’ha costat suor i llàgrimes, però ja ho tens 
-va afegir el Nico, tal i com ja havia previst el Pere. Els 
demés també s’hi van unir, a l’enhorabona.

El so metàl·lic del timbre els advertia que en cinc minuts 
engegaven les tasques matinals. Ara tindria uns dies per 
plantejar-se com distribuiria el  temps,  amb els estudis. 
Aquests pensaments ja eren, per si mateixos, un incentiu 
força valuós i agradable.

Mentre preparava i duia totes les brotxes, pinzells, pots 
de  pintura  i  draps  cap  al  taller  d’artesania,  que  els 
l’havien renovat i feia autèntic goig, la veritat, per la ment 
li revoltaven els dubtes que unes setmanes abans l’havien 
posat  en  un  compromís,  quan  no  tenia  clar  si  triar 
Administració d’Empreses o Dret. Totes dues opcions li 
atreien  i  li  semblaven  útils,  però  només  una  havia 
d’acompanyar-lo  en  els  propers  anys.  Va  ser  quelcom 
que, com un mal son, de vegades el va tenir capficat força 
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dies, fins que a la fi  es va decantar per l’Administració 
d’Empreses. En saber-ho, els seus companys es van sentir 
decebuts, desil·lusió, però, que va durar uns instants; de 
seguida  es  van  tornar  a  mostrar  indiferents  fins  a  les 
felicitacions d’aquest matí.

El  dia  va  passar  més ràpid  de  l’habitual,  el  cinema va 
queda en una anècdota, cosa que el Pere va agrair en el 
seu  interior  com  una  benedicció,  ja  que  feia  molt  de 
temps que no havia sentit res similar. Així, ajagut al llit 
amb la música de fons dels roncs esquerdats del Martín, 
fullejava complagut el tractat bàsic de gestió empresarial 
que, juntament amb “Dret per a tothom”, s’havia comprat 
per correspondència per tal de facilitar-li el discerniment 
del seu futur.

Envoltat d’aquest cofoisme es va adormir. 

Avui, partit. Avui, la Paqui.

Era  la  gran  motivació  per  a  tots.  Si  més  no,  el  tema 
esportiu. Tothom es trobava esverat i era l’únic comentari 
que s’estenia ja des de bon matí. El Pere, a més, seguia 
l’esdeveniment com pujat en una espècie de núvol; com 
acaronant una mena de regal l’embolcall del qual era tant 
o més captivador.

Els cartells ho anunciaven. L’encarregat de la intendència 
del torn de matí els havia col·locat per passadissos, sales i 
el mateix pati. Era més una tradició que un fet útil; no hi 
havia  ningú  que  no  ho  tingués  present  i  els  rètols  no 
aportaven res de nou. Però feia festa.

Després  de  dinar,  mentre  els  membres  de  l’equip  es 
retiraven  amb  l’entrenador  a  preparar  les  darreres 
tàctiques apreses, arribava el grup contrincant.
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Ben protegits per policies, se’ls va assignar una zona del 
gimnàs exclusiva per a ells fins a l’hora del partit, previst 
per a les sis de la tarda.

Encara, però, no havien arribat les noies. Era aviat.

La  comitiva,  en  passar  a  prop  d’un  grup  que  estava 
acabant de tancar una porra amb els resultats del matx, 
va  notar  com  aquests  començaven  a  aixecar  el  to  dels 
comentaris i, inclús, a llençar algun mot malsonant que 
va  ser  correspost  amb  més  d’un  dit  anular  aixecat, 
desafiador. No obstant, tot va quedar amb algun crit més 
i prou.

Per la seva banda, el  Pere i  la resta de jugadors tenien 
terminantment  prohibit  entrar  en  qualsevol  tipus  de 
disputa  que  no  fos  l’estricament  esportiva  amb  l’altre 
equip. El càstig era, evidentment, l’expulsió de l’equip i, 
per tant,  perdre l’oportunitat  de gaudir dels avantatges 
que suposava formar-ne part.

Aquelles hores es van fer eternes. El rellotge de la sala 
semblava  que  no  avancés.  Les  cames  ballaven.  Els 
passejos amunt i avall eren constants...

De sobte, una cridòria de volum creixent no va deixar lloc 
a  cap  dubte:  ja  eren  aquí.  Van  demanar  permís  per  a 
apropar-s’hi.

A una certa  distància  enfilaven les  reduïdes  grades  del 
formigonat  camp  d’esports  una  vintena  de  dones  que, 
sabedores de l’expectació que causaven, no dissimulaven 
el seu caminar sinuós per entremig de tant d’home. Els 
agradava i se n’aprofitaven. El Pere sabia que no jugaria 
massa i que això li donaria alguna oportunitat per poder 
xerrar alguna estona amb la Paqui. Havia de beneficiar-se 
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com  fos  de  la  situació.  Allargava  el  coll  tractant  de 
localitzar-la. 

I sí, allí era. Una més d’entre totes, però distingible pel 
seu port i la seva profunda mirada. La van creuar. El va 
somriure.

Van cridar-los i van anar cap a la pista. L’altre equip ja 
estava  pilotejant  i  també  hi  van  dedicar  uns  minuts  a 
escalfar-se.

La tarda, tot i que freda, era assolellada, i això s’agraïa.

El Pere, en un segons, ja l’havia tornada a trobar, al tercer 
esgraó  de  la  grada  xerrant  amb  les  companyes.  Es  va 
quedar  quiet,  immòbil,  esperant  algun  senyal  d’ella. 
Efectivament, quan el va veure li va aclucar l’ull: el Pere 
ja  tenia  tot  el  dopatge  que  necessitava;  les  hormones, 
també.

L’entrenador  el  va  asseure  a  la  banqueta.  Ja  s’ho 
esperava.

Mentrestant, la resta de públic es va anar situant al seu 
lloc, acompanyant-se de crits i càntics força desafinats i 
estridents. Era habitual.

Donat  que  encara  faltaven  uns  minuts,  el  Pere  es  va 
apropar cap a la Paqui després d’haver demanat permís, i, 
amb delicadesa, li va fer una salutació carregada de sucre, 
però sense tocar-la. Sabia que no podia.

La pilota encara no volava. De fet, no trobaven les xarxes 
de les  cistelles  i  allò  faria retardar  el  començament.  El 
Pere aprofitaria fins a l’últim segon.

Mentre es demanaven l’un a l’altra com havien anat les 
darreres setmanes i comentaven les cartes que s’havien 
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intercanviat, un seguit de corredisses per la pista van fer 
pensar el Pere que tot era llest. Es va aixecar per recobrar 
la seva posició a la banqueta.

En aquell  moment,  l’esverament dels  que corrien es va 
contagiar a una dotzena més d’homes, que van arrencar 
des  de  les  grades.  Li  va  semblar  veure  el  Martín, 
entremig.  L’estridor de diversos xiulets  va ressonar per 
tot el pati.

Un grapat de funcionaris i guàrdies van engegar la seva 
cursa particular, tot seguint los. Uns altres, empenyent i 
bandejant tothom, el Pere entre ells, van encerclar el grup 
de dones. 

El  Pere,  dret,  sense  importar-li  que  l’apartessin,  es  va 
posar les mans al cap mentre resseguia l’escena.

- Què està passant? Suposo que no serà...?

Va guaitar enrere, amunt. La Paqui, sense haver superat 
l’ensurt  i  amb  cara  d’esglai,  però  encara  molt  més 
d’enuig, també se’l va mirar. Aquesta vegada no va fer cap 
gesticulació.

En retornar la vista cap al centre de la pista, l’enrenou era 
monumental. Amb prou feines ell i  una vintena més es 
mostraven aliens a l’agitació. Es va asseure, dessolat. Allò 
era la fi de tot plegat...

Un crit sense origen ho va confirmar:

- Motí! És un motí!

Talment com un gallet, aquestes paraules van disparar la 
mobilització  dels  policies  que,  fins  aleshores,  s’havien 
mantingut al marge, però aspectants. Amb els fusells en 
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mà van anar-se col·locant en posicions estratègiques de 
l’edifici, tant a fora com a l’interior.

“No  podia  ser”  es  lamentava  el  Pere,  que  sabia  que 
després  d’aquell  episodi  res  no  tornaria  al  seu  lloc. 
S’havien quedat sense partit. I castigats sense permisos... 
Qui  sap quan tornarien a deixar venir les dones al  seu 
centre...;  ja  es  podia  oblidar  de  la  Paqui...  Amagava  la 
cara entre les mans, abatut.

Quins imbècils  havien muntat allò? Que no sabien que 
era  impossible  escapar  d’aquell  indret?  Tots  sortirien 
malparats:  els  que  han  participat  i  els  que  s’ho  han 
mirat... La pena seria exemplar!

No  hi  volia  pensar.  S’havia  quedat  sense  noia,  sense 
tranquil·litat, sense basquet... Sense res!

Bé... Ben mirat, sí que li quedava quelcom: set anys i mig 
de  reclusió,  encara!  I...  això  sí...  quan sortiria,  ja  seria 
llicenciat! 
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