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J U D I T  Surto del Trueta i estic 

esgotada, prou que ho sabeu. Són 

moltes hores aquí dins, a primera línia, 

com diuen a la tele. I després arribo a 

casa i em canvio la roba i ho netejo tot, 

i em dutxo, i aleshores és quan em poso 

la mascareta que m’ha fet la Laia. Bé, 

suposo que li ha fet la seva mare, que 

és la meva germana, però segur que és 

la Laia qui ha triat els colors. La meva 

neboda m’ha fet arribar una mascareta 

amb ratlles blanques i vermelles i m’ha 

fet una il·lusió que no us ho podeu 

imaginar. No la puc dur a la feina, és 

clar, perquè no està homologada i tot 

plegat, però a casa sí que me la poso, 

quan estic amb els pares. La mare és a la 

seva habitació, sola, que està infectada, 

i amb el pare li duem el sopar i després 

sopem nosaltres. 



Enyoro els entrenaments i les companyes de l’equip femení. I, si 

pogués, seguiria els consells del preparador físic, aquests que pengen 

a les xarxes, però la veritat és que arribo baldada a casa, i penso que 

prou entrenament que faig tot el dia a l’hospital, amunt i avall dels 

passadissos. 

Avui estic contenta perquè hem donat l’alta a un senyor gran que 

també és soci, en Manel. Li he dit que jo jugava d’interior i m’ha dit 

que, quan era jove, ell havia fet uns quants partits amb en Mis i en 

Curbet, però després va haver d’anar a treballar a la botiga de camises 

del seu pare i ho va deixar. I que recordava que, de petit, havia vist 

jugar en Farró i en Curta a Vista Alegre. Quan se n’ha anat, m’ha 

dit: “Tots junts ho podem fer”, i he pensat en els dies que cantàvem 

l’himne, tot i que jo només canto el tros aquell que diu: “Girooona...la 

la la la.....”, perquè no em sé tota la lletra. 



M A N E L  La noia que m’ha dit adéu a l’hospital 

estava mig plorosa, ai pobreta. N’hi havia uns quants que 

aplaudien, que això no m’ho havien fet mai, a mi, això 

d’aplaudir, vull dir, i després ella m’ha dit que jugava 

d’interior a l’equip femení, i jo li he dit que no n’havia vist 

mai cap de partit de noies, però que, quan tornin a jugar, 

seré el primer d’anar-hi i aplaudir-les, també a elles. 

Quan he arribat a casa, que m’hi han dut en una 

ambulància, la Tresina ha dit que no em podia abraçar, 

que no ens podíem fer un petó, tampoc, però li he dit que 

ja vindran temps millors i després ella també ha plorat. 

Quan ets gran, te’n recordes de les coses que feies de petit, 

i jo ara recordo que anava sovint a Vista Alegre, i que el 

meu pare em parlava dels primers jugadors del Girona, ara 

farà noranta anys, en Corradi, en Gauchía, en Torredeflot, 

i d’aquell que sempre duia un mocador al cap, en Farró. 



I després, la Tresina, que sap com van aquestes coses modernes, ha parlat 

amb els néts, tots quatre, amb una cosa que en diuen videotrucada, o 

una cosa per l’estil, i jo també he sortit a la pantalla del mòbil i m’han 

dit “hola, avi!”, i se’ls veia molt contents i en Sebastià, en Tianet, duia la 

samarreta de l’any que vam pujar a Primera. 

I després ja hem anat a dormir i demà serà un altre dia, tu. 



T I A N E T  Abans d’ahir vam parlar 

amb l’avi Manel. Estava cansat, però va estar 

content de veure’ns pel mòbil. Jo hi anava 

preparat, amb la samarreta que duia el dia del 

Saragossa, quan vam pujar a Primera. I també 

duia una d’aquelles coses que et donen al 

camp per aplaudir. I quan l’avi va dir: “Visca el 

Girona!”, jo les vaig fer petar, tot i que ja estan 

una mica fetes malbé. 

Avui, el pare m’ha dit que en Granell va trucar 

a l’avi. Diu que es va emocionar molt perquè 

l’Àlex li va preguntar si ja estava bé i l’avi li 

va dir: “Com un roure”. És el que es diu quan 

estàs molt bé. Com un roure. I després el pare 

diu que l’avi va cantar: “volem l’esquerra d’en 

Granell!”, però que ho va fer amb una veueta 

molt fina, perquè està molt delicat, encara. I 

en Granell va riure. “Ja la tindreu aviat”, diu 

que va dir. 



De dies fem deures i anem repassant coses de l’escola. També parlo amb els mestres. 

Ens diuen que hem de continuar treballant, perquè haurem de saber moltes coses 

quan tot això s’acabi. I que ens queden moltes coses per aprendre. A la tarda, després 

de dinar, faig una migdiada. Després, juguem a futbol tots junts, al passadís. Hi ha 

una porteria a tocar del lavabo i una porteria a tocar de la cuina. Però és un bon 

merder. Abans de sopar, posem el canal de Youtube  del Girona i mirem partits antics. 

Bé, no tan antics, però molt bons. Com el dia de Sant Narcís, aquell dia que vam 

guanyar al Madrid, potser el dia més feliç de la meva vida. 

I quan m’avorreixo, miro els àlbums de cromos i, amb els repetits, faig partits a la 

tauleta de l’habitació. I sento que el meu germà gran, que és del Jovent Gironí, parla 

amb els seus amics. Li pregunto quan podré anar amb ells i em diu: “Quan siguis més 

gran Tianet”.  



J O A N  Jo penso que la vida serà diferent i que el futbol també 

ho serà. No sé gaire com, de fet, ningú no ho sap. Hi haurà dues 

maneres d’enfrontar-se a això que ens espera quan s’acabi aquesta 

pel·lícula de ciència-ficció que és tan real i que ens angoixa fins 

al moll de l’os. N’hi haurà que diran que hi ha coses molt més 

importants, i és cert. I n’hi haurà que diran allò que deia Bill 

Shankly, l’entrenador històric del Liverpool, el mite dels “reds”. 

Deia que, de les coses menys importants de la vida, el futbol és la 

més important. 

Amb això vull dir que potser estarà bé que tornem al futbol de 

sempre, al que ens agrada, a la passió que sentim per aquest 

esport, lluny, molt lluny, de les coses que no ens agraden, 

tanta mercantilització i tants diners. Això és el que trobo quan 

ens apleguem amb els del Jovent Gironí: les ganes de ser-hi, 

d’animar perquè sí, perquè és la nostra manera de contribuir 

als èxits del Girona. I també ser fidels al que ha estat la nostra 

història. Una aventura que comença amb l’esforç d’uns quants i 

que va travessant una corda molt fina que, a vegades, ens aboca 

a l’abisme i, a vegades, ens du cap a la glòria. Però sempre amb 

fidelitat, amb respecte pels colors. Serem del Girona passi el que 

passi, com ho és el meu germà petit que ara m’està tocant els 

nassos i em reclama per jugar un altre partit al passadís de casa. 

La samarreta li anava baldera fa un parell d’anys i ara ja quasi no 

se la pot posar. Com creix. ¿Veurà un futbol diferent?



Nosaltres seguirem animant quan tot això s’acabi. 

Perquè sense els aficionats aquest esport no és 

res. És fum. Hem fet un parell de sessions de Jitsi

i ja se’ns han acudit unes quantes cançonetes 

que farem que canti tot l’estadi. Estigueu atents. 

Tornarem. No sé si tornarem a Primera (¿qui ho 

sap, això? ¿s’acabarà la Lliga? ¿hi haurà play-off?), 

però nosaltres sí que tornarem. 



M I T A  Estem a l’altra banda del camp quan 

els del Jovent Gironí comencen a cantar allò de 

“eo, eo, eo, èeeee!”. I nosaltres contestem: “Eo, eo, 

eo, èeee!”. És una manera de passar l’estona quan 

els partits són avorrits i una manera de disfrutar 

quan estem guanyant i celebrem que guanyem. I 

ho fem tots junts, eh? El meu home i la Júlia, la 

nena. Aixequem les bufandes i tornem el crit. 

Ara, aquests dies, ho trobem molt a faltar. I també 

trobem a faltar els nostres veïns del Gol Nord, 

com la Judit, que és infermera i que aquests dies 

deu estar ben angoixada i segur que no para de 

treballar i de curar malalts. Quan l’Stuani fa un gol, 

també cridem allò de “uruguayyyo!, uruguayyyo!” 

i també ens enfadem quan no fan els canvis que 

nosaltres faríem, perquè ja se sap que tots hi 

entenem molt, de futbol. Però, ¿què seria un partit 

si no hi haguessin totes aquestes coses? El meu 

home, quan era petit, em diu que a la mitja part 

recorrien tot l’estadi, de punta a punta, per anar a 

parar a la porteria on el Girona havia de marcar. Li 

dic que això són aventures seves i ell riu. Jo també 

fa anys que sóc sòcia i recordo que, quan ens 



vam casar, després de tallar el pastís, 

en Joan em va regalar una samarreta 

del Chivas de Guadalajara, de Mèxic, 

perquè aleshores no era com ara que 

pots comprar samarretes i bufandes i de 

tot, sinó que abans t’havies d’espavilar 

i en Joan es va fer dur una samarreta 

del Chivas, que també era blanca i 

vermella. 

Ah, i parlant de blancs i vermells, 

una cosa que fem aquests dies a casa, 

amb la Júlia, és fer plats del Girona. 

Per exemple, un puré de patates amb 

pebrot vermell. El puré és al fons del 

plat i després hi posem tires de pebrot 

escalivat per sobre, i així sembla una 

bandera. Ai, no ho sé, es fan tantes 

coses rares, aquests dies. 

Espero que la Judit estigui bé i que 

pugui tornar aviat al camp. A veure si 

s’aprèn l’himne d’una vegada, coi. 


