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El primer any va ser patètic. Sempre ens apallissaven. 80 a 2, 4 a 70, 68 a 5. El dia en 
què vam arribar als deu punts també ens van repassar però ho vam viure com la nostra 
primera victòria. Cap de nosaltres hauria sabut dir quants punts havia fet l’equip 
contrari. Potser van ser més de cent... però això, en aquell moment, no tenia cap 
importància. El que no mires o no recordes, simplement no existeix. En canvi, els 
nostres deu punts, aquells bàsquets que havíem aconseguit després de centenars 
d’atacs frustrats, de desenes de pilotes perdudes i de no sé quants tirs que feien aigua, 
eren deu punts totalment reals, deu punts d’or. 
En Moha que era el nostre millor jugador n’havia fet sis i estava eufòric. Però no us 
penseu que els altres no ens sentíssim protagonistes. Qui li havia passat la pilota? Qui 
havia frenat el jugador contrari que l’anava a tapar? Qui el va acompanyar en l’atac per 
despitar la defensa? Tots vam saber trobar la nostra quota de mèrit, el nostre grau de 
participació en aquell èxit memorable. Fins i tot en Marc, que era petit com un cigró i 
jugava només el mínim imprescindible, va rememorar satisfet la seva intervenció 
abans de l’última cistella, i de com n’havia estat de determinant que ell, que encara 
que fos petit i dolent no en tenia cap consciència, hagués cridat: Vinga Moha, tu tot 
sol!  
 
De fet, teníem bons jugadors en potència. L’Eloi, per exemple, era el més alt de tot el 
campionat. La seva germana deia que si l’observaves atentament el veies créixer i, 
potser, aquest era el problema. Creixia tan ràpid que no es reconeixia el cos. Es mirava 
els braços i les cames com si no fossin seus i, a vegades, intentava aixecar-ne una i 
aixecava l’altra. Agafava la pilota i quan es disposava a fer-la botar, botava ell fent uns 
saltirons molt estranys i ridículs. Quan feia aquestes coses en Moha, que és 
extremadament rialler, es petava de riure i perdia tota la concentració i tota l’habilitat. 
Per evitar-ho, procurava jugar sense mirar l’Eloi i això en un esport com el bàsquet, on 
només hi ha cinc jugadors que s’han de passar contínuament la pilota, és una dificultat 
important. 
 
Teníem en Joel, rapidíssim i amb bon tir però una mica desconcertant; perquè en Joel 
és dislèxic i li costa distingir la dreta de l’esquerra i la cistella nostra de la contrària. 
Entre els més destacats també teníem en Guillermo, que és molt valent i molt 
lluitador. Llàstima de la seva tendència a descontrolar-se, i que quan es descontrolava 
no respectava res. Ni les regles, ni l’àrbitre. Agafava la pilota fort i se n’anava cap a la 
cistella contrària sense botar i tombant a tot el que se li posava a davant. Quan li 
venien aquests rampells en menys d’un minut li xiulaven les cinc personals. 
El partit del qual us vull parlar era ja del segon any. El temps passa i les coses canvien i 
en el món del bàsquet infantil un any és una eternitat. Seguíem sense haver guanyat 
encara cap partit però els marcadors ja eren molt més dignes. Els nostres pares 
estaven convençuts que el  mèrit era de l’entrenador. Un home a qui agradava la 
disciplina i que ens feia uns discursos terribles i que ens tractava com si fóssim aquells 
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tres-cents espartans boteruts de la pel·lícula i cada partit fos la batalla de les 
Termòpiles. Si no corríem prou, saltàvem prou o lluitàvem prou, ens deia que érem 
unes nenes. Segurament feia anys que no anava al cinema i no havia vist les nenes de 
Los Ángeles de Charly, o de Tigre y dragon, o de Kill Bill o la Nikita, ni tampoc coneixia a 
la Mònica de la meva classe, que corria, saltava i lluitava com una fera.  
Tots el trobàvem un home estrany i a mi, segons com, em feia una mica de llàstima. Es 
passava mig partint xisclant, saltant i alçant els braços i mig partit abatut, tan desolat 
com si la xicota l’hagués abandonat. Quan tornàvem als vestidors sempre ens 
esbroncava, cosa que no era gens agradable, però ens parlava de victòries de veritat. 
De posar-hi ganes i força i d’anar a totes.  
 
El gust de la victòria; de la victòria de veritat, deu ser boníssim perquè només 
d’imaginar-lo ja et trastorna i a tots ens semblava bé que per abastar-ne una 
haguéssim d’aguantar un entrenador que era una murga. 
Mai ens hi havíem aproximat tant com aquell dia. Jugàvem contra un dels millors 
equips del campionat i no sé què caram ens va passar però l’Eloi agafava tots els 
rebots, a en Moha no se li va escapar el riure cap vegada, en Joel va anotar tots els 
punts a la cistella adequada, en Guillermo no va fer cap falta i en Marc, aquella 
temporada, havia crescut i cada dia ho feia més bé i s’anava aproximant a l’opinió que 
sempre havia tingut d’ell mateix. Estàvem empatats, quedaven pocs minuts i teníem la 
pilota.  
El nostre públic cridava com no ho havia fet mai i se’l veia animat per primera vegada a 
la història. L’entrenador estava absolutament histèric; a un pas de la crisi nerviosa. 
Hauria d’haver estar feliç, no? Jugàvem bé per primera vegada i teníem una victòria a 
l’abast. Però no ho estava gens. Se’l veia encara més trasbalsat que nosaltres i que el 
nostres seguidors. Xisclava i gesticulava amb tanta energia que els de la banqueta 
fèiem apostes sobre si primer s’escanyaria o es faria una luxació. 
 
Havia demanat un temps  mort per donar-nos les últimes instruccions: 
-No els heu de deixar tirar. Aixequeu els braços, agafeu-los, no els deixeu moure. 
Mireu que no us vegi l’àrbitre i si us toquen exagereu l’empenta. I sobretot vigileu el 
negre que ens està fent molt de mal.  
Parlava del millor jugador de l’equip contrari, que era d’origen africà i havia fet molts 
punts. Volia dir que l’havíem de marcar especialment, però ho va dir d’aquella manera 
que ho va espatllar tot. 
- Guillermo, tu has de perseguir aquesta merda de negre per tot arreu i no vull que 
torni a tirar en el que queda de partit! Ha quedat clar? 

 
Ho va dir cridant però estava tan fora de si, tan obsessionat per aquella victòria, que 
no es va adonar que tothom l‘havia sentit. També els de l’equip contrari. I és que el 
nostre entrenador tenia molta mala grapa. La prova definitiva de la seva infinita mala 
grapa va ser que justament ho digués a en Guillermo. Segurament va pensar en ell 
perquè tenia caràcter i era el més valent, però incomprensiblement no sabia el que 
sabia tothom sobre en Guillermo. Des de que n’havia fet un treball a l’escola era un 
gran admirador de Mandela. En coneixia els discursos, les frases, tota la seva vida. 
L’admirava tant i el tenia tan idealitzat que una vegada va dir al professor d’història 
que  de gran volia ser negre com en Mandela per lluitar per la justícia i la igualtat. El 
profe li va dir que els blancs també ho podien fer, però en Guillermo li va dir que 
potser sí, però no com en Madiba. 
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El cas és que en Guillermo no va dir ni piu; va serrar les dents i va arrufar les celles. 
L’entrenador devia pensar que s’estava preparant mentalment per al marcatge però 
en Guillermo ja havia decidit què faria, i quan en Moha va treure de banda i li va passar 
la pilota, va mirar l’entrenador de manera desafiant, va córrer cap a la nostra pròpia 
cistella i va fer un bàsquet magnífic. Els dos punts sumaven per l’equip contrari. 
Tothom va quedar parat. 
 
L’entrenador va fer un salt com si li haguessin punxat el cul i cridant com un home boig 
va ordenar a en Guillermo que sortís de la pista i li va dir que no seria res a la vida i que 
era un inútil, i un babau i no sé quantes coses més. Totes horroroses. Bramava com un 
déu furiós i la seva veu retrunyia per tot el pavelló. Tothom estava pendent d’ell. Quan 
es va cansar d’esbroncar-lo em va assenyalar a mi que quasi no havia jugat perquè 
ocupés el seu lloc. Em va dir que teníem una victòria a l’abast, una d’aquelles victòries 
de veritat de què tant ens havia parlat i que en Guillermo ja n’havia fet una de les 
seves. Em va dir que em comportés com un home i que demostrés de què era capaç.  
Aquella era la meva gran oportunitat i la vaig aprofitar. Estava molt nerviós però vaig 
fer el bàsquet més aplaudit del campionat, el millor de la meva vida. El vaig clavar 
sense ni tan sols tocar l’anella. També a la nostra cistella. Dos punts més per a ells. Em 
va aplaudir el públic contrari, el nostre i tots els jugadors dels dos equips. Em va 
aplaudir l’encarregat del pavelló, la cambrera del bar, la dona de la neteja i em penso 
que fins i tot l’àrbitre. De fet, em va aplaudir tothom tret de l’entrenador que em 
mirava com si em volgués fulminar amb la mirada.  
 
Però si això ja va ser extraordinari encara ho va ser més el que va passar després. Quan 
vam tornar a treure de banda, aquell jugador negre tan bo de l’equip contrari, ens va 
demanar que li passéssim la pilota i va anar com una fletxa cap a la seva pròpia cistella 
va fer una entrada i dos punts espectaculars. Va reclamar al seus que li donessin de 
nou la pilota i, una dècima de segon abans que s’acabés el partit, va fer un triple també 
sobre la seva pròpia cistella que ens donava la victòria a nosaltres. Va ser 
impressionant. Tothom cridava i aplaudia i s’abraçava. 
Acabàvem de guanyar el nostre primer partit i l’entrenador no ho havia vist. Després 
de la meva cistella i de l’ovació general, havia marxat cap al vestidor fet una fera i es va 
quedar sense saber com és realment una victòria de veritat. 
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