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EL FANTASMA DEL 

PAVELLÓ DE BÀSQUET 
 

 

Fa molts i molts anys, al club de bàsquet Rocabruna s’estava formant un jugador amb un 

gran talent. Era de cabell castany fosc, ulls blaus i prim. Tenia 12 anys i mesurava 1’65 m. 

A l’equip on jugava hi havia dotze jugadors, però de tots ells, ell era el millor. 

 

Aquella temporada van guanyar la lliga, i la següent, i la següent, i així n’ha fent, fins que 

un dia, els altres equips van començar a intentar posar-lo nerviós als partits. L’insultaven i 

li feien faltes, però no aconseguien aturar-lo ni posar-lo nerviós. Al final de moltes 

reunions que van tenir els altres clubs, van arribar a l’acord d’assassinar-lo. Per això, van 

contractar a uns sicaris. 

 

L’endemà, el nen anava cap el pavelló de bàsquet, però en una cantonada l’esperaven 

dos sicaris d’aquella banda de criminals. El nen va girar la cantonada, i ... 

... va començar a córrer com un boig perquè no l’atrapessin. Els sicaris el van perseguir, 

però el nen es coneixia millor el poble, així que els va despistar passant per tres carrers, 

es va amagar i quan van passar, amb un pal els va deixar estabornits. 

 

Al cap d’una setmana va succeir una situació similar. Anava cap a casa seva i eren uns 

quants més. Aquesta vegada li va ser més complicat de despistar-los, però aquest cop, 

miraculosament se’n va sortir. Encara no sabia com ho havia fet. 



 

Diuen que a la tercera va la vençuda, no? 

 

Era fosc, i el noi estava al pavelló sol entrenant, quan més d’un centenar de sicaris el van 

acorralar. Li esperava una mort segura. El noi no es va rendir, però al final van assolir la 

seva missió. Havien mort al noi. 

 

Això que explicaré ara molta gent diu que es mentida, però també hi ha possibilitats que 

sigui veritat. 

 

Llavors, el cos del noi es va il·luminar, i desprès en va sortir la seva ànima. Va espantar 

als que l’havien mort. 

 

Des d’aquell dia no s’ha sabut res més sobre aquest noi. Hi ha qui diu que ha passat per 

davant del pavelló hi s’ha sentit com algú estava jugant a bàsquet, però mai ningú l’ha 

vist. 

 

 


