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⇒  EL BOLA 

 

(carta escrita pel protagonista) 

 

Tot i que la meva família pogués semblar una família més, amb els seus problemes i 

secrets; tot i que la família del meu amic nou pogués semblar una família menys 

comuna i conflictiva, un nen que fuma, un pare tatuador que para poc per casa, un pis 

desorganitzat... les aparences enganyen. 

 

Tot i que la gent del meu entorn sabés què passava a casa meva, tot i que aquesta gent 

semblessin ser els meus amics de tota la vida, va resultar que un noi qualsevol acabat 

d’arribar al barri va solucionar en uns dies tot el que no m’havien ajudat els meus amics 

en tota la vida... ja deia jo que no tenia amics. 

 

D’altra banda, tot i que la meva mare m’estima, no m’ajuda, ella sent que no pot ajudar-

me. Jo ja no espero ajuda per part seva, sé que d’alguna manera està anul·lada i té la 

mateixa por que jo. Ens estimem però no ens ajudem suficient. Molts cops penso com 

pot ser capaç de mantenir aquesta situació i no agafar-me i portar-me ben lluny d’aquell 

home que diu ser el meu pare. Però ja no hi penso, no la vull odiar a ella també... prou té 

amb el meu pare, la meva àvia i jo. 

 

Molts cops penso que la vida és injusta, que mor bona gent i males persones com el meu 

pare gaudeixen de la vida per amargar la dels seus éssers “estimats”. Per què ha de ser 

així la vida? Per què ha de morir el padrí del meu amic Alfredo i no pot morir el meu 

pare? Però saps què? Que tot i el mal que li vull al meu pare, em conformaria amb tenir-

lo ben lluny.  

 

Tampoc entenc per què la gent no em pot ajudar, perquè la llei converteix les bones 

persones amb bona voluntat com el pare del Alfredo, en persones amb les mans 

lligades? Per què si vol ajudar-me, no em pot protegir? Sé que el pare del meu amic va 

tenir un gran conflicte moral quan es tractava de quedar-se amb mi exposant-se a la 

possibilitat de ser detingut per la llei, quan només volia oferir-me protecció i seguretat 



(personalisme, no hi ha felicitat col·lectiva sense felicitat individual, doble eix d’acció, 

subjecte i societat). Ha de ser així? És més important que estigui amb el meu pare que 

amb algú que em protegeix d’ell? No s’hauria d’estudiar la situació després? No ho sé... 

jo només volia sobreviure... sembla ser que segons les lleis i el protocol establert per 

elles, la meva seguretat queda en segon pla, prioritzant els drets d’uns pares que no 

mereixen fer-se càrrec de mi. 

Val a dir, que soc conscient de l’edat que tinc, i m’agradi o no sempre he de dependre 

dels adults, però de vegades els adults no hi tenen gaire a fer i a dir quan es tracta d’un 

nen que no és de la seva família. 

 

També m’agradaria parlar del meu pare, un home estricte, agressiu, egoista, poca-solta i 

un gran desgraciat. Un home que feia de la meva vida un sentiment d’inseguretat, pors, 

duresa, rebel·lió i patiment. Un home que m’ha fet reflexionar sobre el meu instint de 

supervivència i sobre la vida i la mort.  

Mai he entès els seus motius per tractar-me així, li havien fet el mateix de petit i creia 

que era el millor per mi? Inseguretat? Ràbia? Insatisfacció? Frustració? Poder? 

Realment tenia res a veure la mort del meu germà? Tot plegat ho resumiria dient que no 

tenia cap mena d’autocontrol de la seva agressivitat i probablement l’envaïa una crueltat 

de la que ell mateix no era conscient. No sé si realment m’estimava, perquè a ningú li 

agrada fer mal a algú que estima, però inevitablement és el meu pare i algun sentiment 

positiu havia de sentir cap a mi. 

Vull pensar que m’estima, i que, tot i que no justifiqui res, molt greus havien de ser les 

seves pors i inestabilitats emocionals i personals. Aquests anys no els oblidaré mai i 

estic segur que mai li ho podré perdonar, però de qui sento més llàstima, realment, és 

d’ell. Un pobre desgraciat que representava i pagava les seves frustracions i mancances 

en un pobre nen d’uns nou anys. 

 

Tota aquesta situació provocava que mai volgués estar a casa i que passés el màxim 

temps possible al carrer, relacionant-me amb els nens del meu entorn més immediat, els 

de l’escola, aquells “amics” que et venen donats i no pots escollir (socialització 

secundària, comença a l’escola). Això provocava que les meves distraccions fossin les 

dels meus companys, encara que fos passar la tarda posant la nostra vida en perill. És 

per això que quan vaig conèixer a l’Alfredo vaig saber el que era l’amistat i aquells 



companys de tota la vida que no considerava amics, van poder quedar en un segon pla 

(socialització, significativitat de l’experiència, experiència vital).  

 

Aquesta ha estat la meva vida en els últims nou anys, només espero que d’aquesta 

experiència vital tan desafortunada en pugui treure una alliberació positiva, que tot 

plegat, m’ajudi a valorar el meu futur i la bona gent que em rodegi. Vull pensar que 

aquests anys de patiment no m’influiran en la meva posterior personalitat ni en el meu 

criteri de valors, però sobretot no m’impediran confiar en la gent i obrir els meus 

sentiments cap a les persones. Vull poder confiar en la bona voluntat de l’ésser humà, 

en l’existència de bones persones com l’Alfredo i la seva família. M’agradaria pensar 

que tot allò viscut m’ha fet madurar abans d’hora i d’alguna manera m’ha fet més fort.  
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