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 LesLesLesLes japonese japonese japonese japonesetetetetessss 

Faltava una hora i tres quarts per a començar el partit. Asseure’s a les grades al costat 

de l’escala que comunica amb la planta baixa de la botiga del Barça és, si més no, distret i ho 

faig moltes vegades per aquestes esperes, ja que en sortir amb tanta antelació d’Olot sempre 

ens queda molt temps. 

Al meu costat s’hi asseu una nena que fa cara de tenir 15 o 16 anys; el que sí que és 

segur es que és oriental.  Me la miro de reüll mentre està repassant la nota de la compra que 

ha fet, i de tant en tant aixeca la vista com embadalida, com volent fixar-se molt en l’ambient, 

com si volgués retenir tot el que veuen els seus jovenívols ulls; porta una camiseta i bufanda 

del Barça i ben segur que els seus, i jo també, la deuen considerar maca, i més en aquesta 

edat. Quan s’adona que l’estic mirant em somriu de forma candorosa i innocent, sembla com si 

estigués saborejant un somni fet realitat i me’n vulgui fer partícip.  Per les escales hi circula tota 

mena de gent, molts d’ells es veu clarament que són estrangers i alguns es dirigeixen al 

mostrador per comprar articles del Barça, sempre hi ha cua. 

Intento parlar amb la noia i em diu, sempre somrient, que és japonesa, que estarà uns 

dies a Barcelona, estudia una mica espanyol i que la seva màxima il·lusió és veure jugar el 

Barça al Camp Nou. Ens hem entès, si és que es pot dir així, amb molta dificultat, alguna 

paraula solta i a base de gestos i jo parlant en català per ser més expressiu. Al cap de poca 

estona s’ha presentat una seva companya i els he fet lloc per asseure’s a la grada. S’ha 

continuat fent molt difícil entendre’ns i elles somreien d’una manera molt agradable, era bonic 

sentir-les riure quan aconseguíem comprendre’ns en alguna cosa.    

M’han preguntat si m’agradava el futbol, si hi havia jugat i si era del Barça. En 

preguntar-me quina era la meva edat els he escrit la xifra en el bloc que tenia a la mà i s’han 

quedat una mica sorpreses, tot fent gestos d’admiració. Això m’ha donat peu a preguntar-los a 

elles, la seva d’edat, i m’han escrit un 19 al costat del meu 79.  Després de l’edat ha vingut el 

nom i els he escrit el meu, i com que no l’entenien l’he escrit en lletra d’impremta. M’han 

apuntat els seus noms: ASAMI i MISATO i els he demanat si m’ho podien escriure en japonès, 

cosa que han fet amb molta facilitat i sempre somrient; en arribar a casa n’he fet una fotocòpia.   

 

 
    

L’Asami ha estat la primera amb qui he parlat, de sobte s’han aixecat i jo també ho he 

fet suposant que es volien acomiadar, l’Asami s’ha posat al costat meu i la Misato ens ha fet una 

foto, he fet una reverència a l’estil japonès com a acomiadament, però ara la Misato també s’ha 



posat al meu costat perquè l’Asami ens fes la foto. Els he donat la meva adreça electrònica tot 

pregant-los que em trametessin les fotos, esperem que ho facin. Ara sí, han fet unes 

reverències, que he procurat correspondre i, sempre somrient, se n’han anat.    

Ha estat un dia rodó: el Barça ha guanyat per 5 a 1 i el Madriz ha perdut per 0 a 1. 
Són les cinc de la tarda del dia 27, o sigui al cap de quatre dies i acabo de rebre aquest missatge 

de la Misato, és vertaderament sorprenent. 
Hola-------!!!!! 
Soy Misato. ¿Me recuerda usted? 
Ahora no sé entender el catalán, pero quiero aprender el catalán, 
porque quiero escribirme con usted. 
Además quiero verle a Barcelona otra vez. 
Ahora estoy escribiendo en Japón. 
Quiero venir a Barça pronto. 
Pasamos un rato agradable en Barça. 
Esto es muy precioso. 
Envio unas fotos(·u·*)  
Adeu------CHAO($*'v`*$) 

  Un saludo, su nieta de Japón, Misato 
I el 5-03-08 rebo el de l’Asami 

??Hola!Benas noches. 
Soy asami.??C??mo est??s? 
??Te me aprendes? 
Muchas gracias en Barcelona. 
He sido muy agradable de conocerte. 
Baecelona es la ciudad m??s buena del mundo. 
Jap??n hace mucho fr??o y nieva hoy. 
Quiero vorver a Barcelona. 
Deseo que me ense??es Catal?? y Castellano. 
??Hasta luego!    

I seguim intercanviant-nos missatges.    

    

    

Amb la Missato en  

la botiga del  

Barça el 24/02/08 

    

    

    

    

    

 

L’Asami i la Misato el mateix dia. 

 

Amb l’Asami    


