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Al meu pare, que ens duia a Vista Alegre i a 
Montilivi. I a tots els que, com ell, haurien 
sigut feliços si haguessin viscut aquests anys i 
els que vindran.
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NYC, 2021 

L’hotel és prou agradable. No té cap luxe i 
no sembla – com la majoria d’hotels de per 
aquí – un festival continu de lluminàries, un 
univers autònom en el qual podries viure 
sense sortir mai al carrer. No. El Washington 
Square Hotel és discret i m’agrada perquè 
només té quatre pisos i perquè els aparells 
d’aire condicionat es poden veure des del 
carrer. Vull dir que estan encastats a la pa-
ret, com si l’hotel fos una pensió que, de fet, 
és el que és. Cara, però una pensió, amb un 
bar refistolat i carregat, i amb algun inconve-
nient que ara no ve al cas, com uns degoters 
que... Bé, és igual. És a Greenwich Village, i 
la plaça és prou agradable, també europea, 
diria jo, i això és un gran què.

Hi ha dues coses que descobreixes a Nova 
York, només d’arribar. Bé, tres, si comptem 
els dipòsits d’aigua encastats a les cases, 
com els aparells d’aire condicionat. 
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El paviment dels carrers és un desastre (això 
no ho veus, a les pel•lícules) i sembla que ja 
hi hagis estat, perquè n’has vist moltes de 
pel•lícules de Nova York, encara que no t’ha-
gis fixat mai en el paviment dels carrers.

Surto de l’hotel i ja em trobo amb tot d’afi-
cionats que omplen Washington Square. 
Bé, potser no l’omplen, això és exagerat. 
S’estan a la vora de l’arc de triomf i fan 
volar banderes del Girona. En aquesta 
ciutat, dir que omples alguna cosa – un 
carrer, una placeta, encara que sigui del 
Greenwich – sempre és exagerat. Però es 
fan sentir. És tan estrany, tot plegat. Els 
que hi passegen es deuen pensar que som 
descendents d’alguna tribu autòctona, com 
els delaware, perquè n’hi ha que han com-
prat plomalls de colors blancs i vermells i 
els exhibeixen tot cantant l’himne, que ara 
sona com si fos una dansa atàvica. 
Sempre que hem viscut diades històriques 
(i a fe que aquesta ho és) acabo evocant 
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tots aquells que ja no hi són i que haurien 
pensat, si mai ningú els hagués proposat 
un episodi com el d’avui, que la narració 
era tan estrambòtica que només podia pro-
venir d’un boig. En el meu pare, per exem-
ple, que ens duia a Vista Alegre i ens com-
prava caramels Darlin (tan enganxosos) i 
ampolles (de vidre!) de Mirinda de taronja.

Ens miràvem el marcador Dardo per sa-
ber els resultats de primera. A Camisas Ike 
empataven a dos i el Reloj Radiant deia que 
el visitant guanyava un a zero a la segona 
part. Penso també en el meu oncle, el tio 
Fèlix, que no el vaig veure jugar mai, però 
que tenia, a casa seva, al carrer Figuerola, 
tota una habitació plena de trofeus i de sa-
marretes i de fotografies, com aquella pri-
mera del primer equip que hi va haver  del 
Girona en tota la vida.  Era una habitació 
– qui sap què se n’ha fet – que, de petit, 
t’atreia i alhora et feia una mica de basar-
da. Era al començament del passadís del 
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pis de baix, i senties com si aquell pas-
sadís t’engolís i, quan hi entraves, de sobte 
entraves en una mena de santuari, i més 
encara després de la mort d’en Josep, que 
també va ser futbolista, defensa com el tio 
Fèlix, i que també hi tenia samarretes i fo-
tografies i algun trofeu que havia guanyat. 
“No deixis de voltar-te / de les seves imat-
ges”, deia en Vinyoli, i això és el que feia 
la meva tia quan van ser morts tots dos. 
“Preservem les coses / que van tocar”, deia 
el poeta. 

Tots aquests, i uns quants més, com en 
Carles, amb qui ens trobàvem veient els 
partits de Tercera, a dalt de tot de la tribu-
na, en aquell temps en què encara es podia 
anar d’una porteria a l’altra, a la mitja part, 
per veure atacar el Girona. Dies de vent i 
de pluja, a Montilivi, i d’aquella fred que no 
podràs oblidar mai i que jo vaig refer – és a 
dir, vaig tornar a viure: la fred i les corre-
disses cap a la porteria contrària – quan hi 
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anàvem plegats amb en Joan. 

A Washington Square ara hi ha més gent. 
Ens hi anem aplegant. Agafarem la línia 4, 
la verda, i baixarem a 161 Street, a prop 
del Yankee Stadium, on juguen els New 
York Yankees, a la Major League, i on tam-
bé hi té la seu el New York City. És estrany, 
aquest camp, perquè, esclar, és de beisbol 
i, des de fora més aviat s’assembla a un 
ou. I també des de dins. Després, l’adapten 
per jugar a futbol, però no deixa de ser una 
cosa estrambòtica. Penso que la primera 
vegada que juguem la final de la Champi-
ons, no ho sé, podien haver-la programat 
a Roma o a París, i no pas aquí, que no 
s’hi pot anar en autocar ni en tren, que has 
d’agafar l’avió i tota la pesca. Però també 
és cert que la primera vegada que juguem 
una final així, home, doncs no està mala-
ment que la juguem a Nova York. Ningú no 
s’ho pensava, tu diràs. Els favorits eren els 
de sempre i el Girona ja n’havia fet prou 
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a superar la primera fase. I després, els 
vuitens. I els quarts, contra el Madrid. I 
després aquella semifinal, amb pròrroga i 
tot, contra el Bayern. 

No s’ho creurien, ni el pare, ni en Fèlix, 
ni tots els altres. Aquells partidassos que 
jugàvem contra l’Europa o contra el Mataró, 
no ho sé, per dir-ne alguns. O aquella vega-
da que vam guanyar un torneig que es deia 
Moscardó, en record d’un militar feixista. 
O el dia que el Barça va jugar en la inaugu-
ració de Montilivi, l’any 70, que semblava 
que s’enfonsés el món. I, ara aquí, vés. Veig 
en Marc, que ha vingut amb tota la família, 
i en Manel, i també hi ha en Sisplau, que 
aquí es fa dir “Please”. Uns policies l’han 
retingut perquè deien que no es podia tocar 
el tambor sense permís. I després també 
n’he vist uns quants del Jovent Gironí (els 
Youth Girona), que han fet una pancarta 
gegantina, i gent de les altres penyes, tam-
bé la del Barbero Bailongo, que em pregun-
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ta, el barber, si sé de cap local on es pugui 
ballar, aquí, a Nova York.    

Ahir, a Central Park, hi va haver una troba-
da amb en Machín i amb tots els jugadors, 
i en Granell em va dir “pessiga’m” i vam 
riure. En Portu, en Muniesa i en Pere Pons 
es dedicaven a fer-se fotos amb tots els que 
érem allà, i també hi havia en Messi, que, 
per qui no ho sàpiga, havia decidit acabar 
la carrera al Girona, abans de tornar a Ro-
sario. Potser és per això que ens hem clas-
sificat, perquè tenim en Messi, però també 
hi són quasi tots els que van pujar de Sego-
na, que això sí que té mèrit. 

I això que la temporada 2018-2019 es va 
notar que jugàvem la UEFA i vam haver de 
patir per mantenir-nos. Fins a l’última jor-
nada, contra el Rayo, que va ser com una 
repetició d’aquell penal d’en Kiko Ratón 
l’any 2010, contra el Múrcia. També un 
penal a l’últim minut i també aquella pilota 
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que va anar entrant a batzegades, amb l’ai 
al cor. Però després tot va canviar. Mon-
tilivi ja va ser un estadi de 20.000 especta-
dors i la 19-20 va ser una temporada com 
la de l’ascens a Primera i com el primer any 
de Primera. Vam fitxar en Messi, ja ho he 
dit, i també en Mascherano, que encara 
s’aguanta prou bé, i un parell de nanos 
joves que ens va cedir el City i que jugaven 
per les bandes. I, pim, pam, vam quedar 
tercers i cap a la Champions, que aques-
ta vegada, per tot allò de promocionar el 
futbol als Estats Units, la UEFA ha decidit 
que es jugui aquí, al Yankee Stadium. 

Com que ja no ve d’aquí, vam decidir que 
vindríem tota la família, els fills i els nòvios 
i les nòvies, tot i que n’hi ha dos que són del 
Madrid. Hem passat uns dies fantàstics, 
amb uns esmorzars excessius i amb uns 
“brunchs” pantagruèlics, com els que ens 
va oferir la Mary Ann a casa seva. Després, 
vam pujar al terrat i vam veure l’Empire 
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(que també hi vam pujar, esclar, més tard) 
i la Mary Ann ens va explicar què feia quan 
van caure les Torres Bessones i tota la 
pesca. I jo vaig preguntar on deuen anar 
els ànecs de Central Park quan fa fred i el 
llac es gela, que és una cosa que sempre 
havia volgut preguntar a Nova York. I un 
dia, a la nit, vam anar a veure Hamilton, 
que encara la fan. 

Ja hem pujat al metro. Tots de cop. Bé, 
tots els que venim des de la part baixa. 
N’hi ha que deuen ser més a prop de l’es-
tadi o que hi van per uns altres camins, 
des de Brooklyn, que sé que n’hi ha molts, 
allà. De fet, si haguéssim vingut tots els gi-
ronins seríem com els d’aquell acudit dels 
catalans que van a la Xina i els pregunten 
en quin hotel s’estan. La ciutat, a hores 
d’ara, deu estar pràcticament deserta. No 
hem vingut tots, però ben bé la meitat, potser. 
Els bancs s’han atipat de concedir crèdits, 
però mira, ja no ve d’aquí. Tan fàcil com 
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hauria estat anar a Roma o a París. Ens 
pregunten d’on venim i què venim a fer. I 
els diem que som del Girona i que venim a 
guanyar la primera Champions. Es queden 
igual. Com si els diguessis Llúcia. Potser 
es pensen que és una convenció de trac-
toristes d’Oklahoma, o una trobada d’an-
tigues tribus indígenes, amb tots aquests 
plomalls d’indis que duem al cap, com si 
fóssim els Redskins de Washington. 

Baixem a l’estació del carrer 161 i anem a 
peu cap al Yankee Stadium. A la “fan zone” 
ens trobem amb els altres gironins i can-
tem l’himne i també cantem Els Segadors i 
el Virolai i tot el que faci falta, fins i tot can-
tem allò de “puede ser mi gran noche”, d’en 
Raphael. La qüestió és creure’s de debò 
que som aquí, com si sortíssim de sota les 
voltes de la Rambla o com si estiguéssim 
asseguts al Cafè Montaña, a tocar el Pont 
de Pedra, fent el vermut. O com si anés-
sim a peu fins a Vista Alegre, pel carrer 
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del Carme. O com si pugéssim a Montilivi 
en aquella època en què només hi havia 
camps i tot semblava tan lluny. 

Al cap d’unes hores tornarem al Washing-
ton Square Hotel, amb aquelles dues boles 
blanques que il•luminen l’entrada amb un 
101, que és el número de la plaça on hi ha 
l’hotel. 




