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WASHINGTON SQ - Amb el permís de Henry James 
Tina Vallès                         tinavalles@yahoo.es  
 

«A Manhattan el que heu de fer és caminar», resa tothom a qui li dius que te n’hi vas, per això 
quan fas la maleta acabes enduent-te les xiruques, convençuda que per fi donaràs una mica de sentit a 
aquesta compra semiinútil perpetrada en un dia massa optimista. Te les poses el primer dia i gairebé 
acabes dormint-hi, perquè des que surt el sol fins que se suposa que s’amaga, encara que les llums de 
Broadway continuïn enlluernant el personal, vas amunt i avall ben calçada i fins i tot trobes a faltar la 
cantimplora.  

 
«El primer que has de fer quan arribis a Nova York és anar a l’Empire State», això t’ho diu en 

Pla3 i per tant també passa a ser una activitat obligada un cop arribes en aquella mena de bosc de 
gratacels i edificis brillants. La cua de dues hores no et desanima i aprofites per anar llegint la guia, ja 
que després de fer els deures vols baixar cap a Chelsea, que, a banda de ser on van anar a parar tots 
els espanyols (la major part gallecs) que van emigrar cap a Nova York fa molts anys, també és el barri 
de les galeries d’art.  

 
«La Washington Square no té gaire interès», deixa anar la guia.4 Sembla que arquitectònicament 

no és res de l’altre món, encara que hi hagi aquella mena d’Arc de Triomf de color blanc que la fa 
diferent de les altres; i l’únic que la fa especial és que ha estat vinculada amb la majoria de 
reivindicacions de caire progressista5 a Nova York (també s’hi han fet la majoria de les 
manifestacions relacionades amb el moviment gai).  

 
La pujada a l’Empire no es pot dir que hagi estat decebedora però sí que en surts amb la sensació 

d’haver perdut gairebé tres hores d’un dia radiant per veure durant deu minuts una panoràmica de la 
ciutat que no et diu res, perquè ets de les que et mires les coses de prop i no saps apreciar les 
fotografies aèries. T’hi podries haver estat més de deu minuts, sí, però tampoc ets de les que xalen 
rebent cops de colze. Així que mentre l’ascensor t’escup al carrer després de baixar vuitanta-sis pisos 
en menys d’un minut, decideixes deixar de perdre el temps i anar de dret cap a Chelsea —i et 
preguntes si Pla va fer tota aquella cua i va rebre tantes colzades com tu; «segur que el 1958 era 
diferent», et convences.  

 
Segona mitja decepció del dia. Chelsea és ple de galeries, sí. És agradable passejar-hi, també. Però 

no deixa de ser una mena de Born a la novaiorquesa, amb el maó vermell i les escales metàl·liques 
que et recorden que no ets a Ciutat Vella sinó a Downtown. Res més. Tota l’esperança de salvar el 
dia recau en Greenwich Village, així que després de dinar en un oasi en forma de centre cultural 
espanyol6 on t’han fet plorar amb una truita de patates i un pa amb tomàquet, te’n vas cap al que la 
guia diu que és el barri literariobohemi de la ciutat —no cal dir que aquesta mena d’afirmacions per 
part d’una guia turística de deu euros fan més por que una pedregada. 

 
Amb l’estómac emocionadament enfeinat, sense saber ben bé per on vas perquè t’has atipat de 

consultar el plànol cada dos per tres i finalment l’has deportat al fons de la motxilla, vas a petar a una 
plaça amb un arc blanc com a tarja de benvinguda. Recordes les paraules de la guia i decideixes 
                                              
3. Josep Pla, Weekend (d’estiu) a Nova York.Barcelona: Destino, 1999. 
4. Nueva York. Guía Viva. Madrid: Anaya, 2002. 
5. «El 1917 un grupo del Club Liberal proclamó, desde el arco, la República Independiente del Greenwich Village con la 
pretensión de hacer de este barrio un lugar para el socialismo, la poesía, la conversación y el sexo y, desde entonces, y 
hasta finales de los sesenta, todas las reivindicaciones progresistas han pasado por esta plaza.» Nueva York. Guía Viva 
(veg. nota 2). 
6. La Nacional, 14th Street / 8th Avenue. 
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aturar-t’hi tan sols cinc minuts, el temps just per comprovar que és cert que aquell lloc no té encant. 
Ara, si et fan triar entre Washington Square i Plaça Catalunya et quedes amb la primera, per molt que 
la segona sigui de visita obligada per a tot turista que vulgui conèixer Barcelona. 

 
És cert que aquesta plaça no és cap filigrana arquitectònica, tot i que tu tampoc ets qui per 

decidir-ho, però és plena d’un dels principals atractius de la ciutat a parer teu: gent. Un còctel d’edats, 
cultures i condicions que o bé t’imposa una aturada o fa que fugis amb la cua entre les cames, no ja 
de la plaça, ni del barri, sinó de la ciutat. Nova York no és l’única ciutat on s’hi barregen els colors de 
pell, ja ho saps, però no saps per què en aquesta plaça la varietat dèrmica és gairebé un dels motius 
per allargar-hi l’estada.  
  

*  *  * 
  

D’un dels racons de la plaça ve una tonada de folk que en unes altres circumstàncies la teva oïda 
discriminaria, però ets a Nova York, no tens res més a fer, i a poc a poc assumeixes el paper de 
turista que se t’atorga per anar amb la càmera a la mà, la motxilla a l’espatlla i els ulls més esbatanats 
de l’habitual. Així que fas una versió moderna del flautista de Hamelin i juntament amb tres o quatre 
ociosos encuriosits que volten per allà t’acostes a l’origen del folk. Un guitarrista que va cap als 
quaranta, un avi amb perruquí que toca la pandereta amb força ploma, un pare de família rebotit que 
fa la percussió amb les baquetes repicant contra el ciment: tres boques obertes proferint tonades 
repetitives als que passegem sense rumb, als que necessitem una excusa per quedar-nos a la plaça, 
malgrat el que digui la guia.  

 
No triguem gaire a formar part d’un semicercle que fa de claca al trio folk, que ara s’ha decantat 

pel rock amb la mateixa passió i amb la mateixa calma: apassionats per la música, calmats perquè no 
n’esperen res a canvi (ni rastre de gorres i fundes d’instruments).  

 
Les cançons acaben i en comencen de noves, i anem aplaudint sense esforç, el cos ens ho 

demana. El semicercle ja és un cercle de línia força gruixuda i el trio ha mutat a quartet gràcies a 
l’aterratge d’un senyor negre disfressat de pilot. Del rock passem al reggae, i el fals aviador fa de 
mestre de cerimònies.  

 
Dues noies mulates s’aturen un moment, el ritme els fa tremolar els malucs, i sense deixar les 

bosses ni dir ni ase ni bèstia decideixen fer els cors de la cançó que ara reforça el cercle de línia 
gruixuda. Les rebem amb aplaudiments, sense esperar que acabi la cançó, i elles ens ho agraeixen amb 
unes improvisacions vocals que les lliguen per una estona a aquell concert d’espontanis en una plaça 
sense encant arquitectònic, cap al sud de Manhattan. 

 
Varietat dèrmica, varietat vocal, varietat generacional..., ens neguem a pronunciar la paraula 

diversitat. En aquest racó de la lletja Washington Square hi ha de tot: executius, nenes hippies, nois 
moderns, dones amb fills, homes amb cotxets, senyores amb gos, senyors amb bicicleta, una parella 
de heavys, un japonès rialler, uns promesos jueus. I tots reaccionen de la mateixa manera davant de la 
música: ensenyada de dents a tall de somriure i seguiment del ritme amb alguna part del cos (mans, 
peus, malucs, cap, tot alhora).  

 
I d’enmig de tots nosaltres, surt una noia de vint-i-pocs, que encara duu la camisa de l’uniforme 

de cambrera d’un dinner, i amb una timidesa molt seductora pregunta al guitarrista si sabria tocar 
aquella cançó. La sap tocar, evidentment —qui mentiria davant de l’edat de la innocència?—, i acaba 
d’animar a la cambrera angelical perquè ens mostri com li funcionen les cordes vocals. Amb la 
primera nota, el cercle gruixut s’estremeix i altra vegada perd la paciència i arrenca a aplaudir abans 
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no acabi la cançó, aquella cançó, que no serà l’última, però sí la penúltima, de la noia d’aparença 
tímida i veu negra. Ara és el torn del blues.  

 
I ben lluny de l’encongiment del querubí del dinner, hi ha la barra d’un animal escènic, un 

saxofonista amb jaqueta ratllada que ens saluda amb els braços oberts, conscient que en pocs segons 
ens tindrà a tots dominats amb el seu vent. No ve sol: un germà petit de Barry White de cent vint 
quilos i cara de bonifaci l’acompanya amb les mans a les butxaques dels texans i expressió de vale-
vale-ja-canto. Més música negra, més aplaudiments precoços, creix el gruix del cercle.  

 
El rellotge van fent la seva feina mentre en aquell racó de plaça lletja els músics espontanis es 

van multiplicant i aquell trio de folk ja és una orquestra que revisa els clàssics del soul i el funk. I ni 
rastre de gorres ni fundes d’instruments que et demanin de remenar la butxaca. 

 
No ha calgut trepitjar Greenwich Village per salvar el dia: ja fa tres hores que escoltem els èxits 

de Gaye, Wonder, Sting, Carole King, Richie, Red Hot Chilie Peppers, Led Zeppelin, Marley... Ens 
reprimim l’impuls de desenterrar la guia del fons de la bossa i arrencar-ne la pàgina que parla de 
Washington Square. Estem massa entretinguts escrutant el públic, d’entre el qual destaca una noia 
d’uns trenta anys vestida com si hagués de ballar un charleston en una pel·li de l’Scorsese, i amb un 
barret de palla, unes ulleres de sol i un violoncel dins de l’estoig (encara). No pot negar que té ganes 
d’afegir-se al grup, i els del seu voltant l’animen: no els cal insistir gaire perquè ella ampliï encara més 
el seu somriure i esventri la funda per armar-se amb el violoncel i acabar d’arrodonir el vespre.  

 
La del celo toca de pena, desconeix el sentit del ritme i té massa feina a posar-se bé el barret i les 

ulleres com per afinar l’instrument i encertar la nota. Tan se val. Els aplaudiments també la reben 
amb furor i li regalem les oportunitats de tres en tres sense ni arrufar el nas. Ella va espatllant 
cançons, va maltractant l’instrument, va vexant les melodies, però els seus companys d’orquestra no 
l’hi recriminen, continuen proposant-li tonades, l’admeten en el grup, hi compten. I nosaltres, els del 
cercle gruixut, en seguim l’exemple i repartim els aplaudiments a parts iguals després de cada solo, de 
cada tonada, de cada improvisació vocal, encara que de fons se senti el gemec del celo.  

 
De sobte el rellotge recupera el seu paper i toca abandonar la plaça per anar a escoltar jazz del bo 

—Clark Terry Quintet: aquests sempre són cinc i no actuen en cap plaça de segona, sinó en un antre 
soterrat del barri que és un dels pilars de la història jazzística de la ciutat: el Village Vanguard.  

 
Travessem el barri a corre-cuita i mentre Terry (trompeta en mà) ens saluda envoltat de fotos 

d’Ellington, Gillespie i companyia, acordem que un cop acabi aquest concert de debò tornarem a 
passar per la Washington Square a veure per quin estil musical van, a comprovar si el del perruquí i la 
pandereta encara remena el cul amb aquella feminitat, a escoltar els xerrics de la balladora de 
charleston frustrada, a observar la varietat dèrmica del cercle gruixut, a visitar la plaça lletja i plena de 
cares, mans i cordes vocals que ens han regalat una tarda en què finalment hem oblidat el nostre 
paper de turistes, de visitants ocasionals de la ciutat dels gratacels i l’arquitectura d’alta volada, en què 
hem fet ballar les xiruques cansades de travessar carrers amb noms plens de xifres i avorrides de fer 
cues d’hores per veure ciment a pams.  
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