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Història d’un
despropòsit
divendres, 27 gener
1 Comentari (http://evapiquer.cat/articles/2012/01/40461/#comments)
Hi havia una vegada un gimnàs barceloní d aquells que no són precisament barats. O els amortitzes de debò o
te n esborres: subvencionarlos sense anarhi no s ho pot permetre ni l Urdangarin. Bé, ell potser hi aniria sense
pagarlo, però aquesta mena de malabarismes no els sap ni els vol fer tothom.
M hi vaig apuntar perquè estava a prop de la meva feina (sí, temps era temps els periodistes teníem feines
fixes), tan a prop que m hi podia escapar a nedar gairebé cada migdia. No em calia carregar la bossa: per obra i
gràcia del servei de bugaderia, sempre trobava el banyador net i plegat dins la taquilla. A sobre, per primer cop a
la vida feia braçades sense rebre ni repartir cops. A totes les piscines municipals que havia freqüentat fins
llavors, els xocs amb els companys de carril formaven part del paisatge. Definitivament, el gimnàs ij em va
obrir els ulls i em va ajudar a descobrir el perquè de la lluita de classes.
Fins que me n van fer fora, l estiu passat. A mi i a 700 sòcies més. Així, d un dia per l altre. El motiu: a partir de
l octubre, el club passaria a ser únicament masculí. Confesso que em vaig plantejar el canvi de sexe, però vaig
acabar optant pel canvi de piscina. Entremig jo havia passat a ser una autònoma pelacanyes, valgui la
redundància, i ja tenia lògica que em busqués un poliesportiu més assequible.
El 28 de desembre (atenció a la data) vaig rebre una carta en què m anunciaven que el gimnàs tornava a ser
mixt. Vaig deduir que era una innocentada, però no. Segons una antiga sòcia que també en va marxar per no fer
se home, és una estratègia digna d estudiar als màsters de gestió de les millors escoles de negocis. Com
aquella que fa constar al currículum el gendre del Borbó.
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hahaahahhaaha… que els “d….. p… c…!” quina barra!!! doncs estaria molt bé que cap de les
700 exsòcies us hi tornéssiu a matricular, apuntar o com sigui que es digui… per masclistes i
burros!
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