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Déu

L’any 2009 va jugar 35 partits de Lliga i va sortejar els contraris, emulant Diego Armando
Maradona i Marco Van Basten, amb les seves mitges tisores (aquestes xilenes que es
veuen venir), amb els seus xuts a porta que perforen la xarxa i amb les seves vaselines que
deixen en ridícul Tzorvas, del Panathinaikos. D’aquests 2.952 minuts en què va demostrar
la seva classe i va córrer com ningú pel mig camp, a dalt, a la zona delsobrellaunes,
va marcar 34 gols, amb les seves fintes insuperables a l’Álvaro Arbeloa —l’as de la
màniga del Manuel Pellegrini—, els seus barrets d’ala ampla a la zona de l’àrea i els
seus xuts antics, per emèrits, a l’estil Panenka. Aquests 34 gols van ser com bufetades
per als argonautes de la Unión Deportiva Almería i els rubicunds muscles del Cristiano
Ronaldo, i va arrencar els aplaudiments a l’estadi Manuel Ruiz de Lopera.

Tres targetes grogues. Cap targeta vermella. Les volees li plovien com aigua de maig i les
botes li pesaven pels quelats que recobrien les llengüetes serigrafiades. A la Champions,
va tocar el cel delssirtakis: vuit gols en onze partits jugats. “Li va marcar quatre gols
a l’Arsenal i va col·locar el Barcelona a les semifinals de la Champions (4-1)”, titulava
el diari El Comercio,de Perú, amb aquest subtítol de volants:“La ‘Pulga’, solito, le dio
vuelta al partido que se jugó en el Camp Nou con una actuación espectacular. Ahora en-
frentará al Inter”. Abans, a la Wikipedia, s’havia fet el buit per la nova entrada de l’astre
argentí: “El 16 de gener de 2010, amb 22 anys, 6 mesos i 23 dies, es va convertir en el
jugador més jove a aconseguir 100 gols amb el Barça”, cosa que va originar nombroses
visites alsweblogsamb els seus incomptables i plebeustags: pilota d’or, estel·lar, blau-
grana, crack.Una pregunta maliciosa planava pels fòrums en què participava, a més de
l’afecció amb les seves cantates, els desitjats actors deMars Attacks!,de genolls davant
la figura axial d’un heroi grec: “Podrà superar el rècord blaugrana del brasiler Ronaldo,
de 34 gols en una Lliga?” (Ronaldoel Breu).

Qui ja s’ha convertit en el màxim golejador de la història del Barça a la Copa de Cam-
pions d’Europa, es va saltar olímpicament les normes de cortesia durant la temporada
2009-2010: “Amb vuit gols, Ell; amb set gols, Cristiano Ronaldo (Reial Madrid) i Olic
(Bayern de Munic); amb sis gols, Diego Milito (Inter); amb cinc gols, Bendtner (Arse-

13



Probabilitat i estadística: teoria i problemes resolts

nal), Chamakh (Girondins) i Rooney (Manchester United). . . Iaixí successivament, fins
a quedar-nos amb els tristos homes engalipats pels cants de sirena que combaten a les
files del Porto, de l’Oympique de Lió i del Wolfsburg, lloc de llegenda on es perd l’es-
fèric.

De qui parlem? És Leo; és Déu. Leo Messi no té ni idea d’estadística, branca de les
matemàtiques feta a imatge i semblança seva, si bé l’estadística va néixer per lloar-li i
glossar el seu palmarès: Premi FIFA al millor jugador del món; inclòs a l’onze ideal de
la revistaL’équipei a l’onze ideal de la dècada pel diari anglèsThe Sun;premi al millor
jugador d’Europa del diariEl Paísd’Uruguai; trofeu al màxim golejador. . .

Segurament, Messi no llegirà mai a la vida aquest llibre del Francesc Pozo, la Núria
Parés, la Yolanda Vidal i el Ferran Mazaira, text imprescindible per saber exactament què
nassos és “una variable aleatòria tridimensional” (en 3D) i quins enrenous es porten entre
ells els eixos de les coordenades i si, encara que sigui relativament, es poden transformar
totes aquestes observacions en gols.

Messi, la llum, el mite, l’il·lustre senyor dels camps de batalla, la medul·la espinal del
vestidor, l’omnímode, la cama esquerra, el nen magnànim, el gladiador. Ha begut l’am-
brosia del messies, ha rematat la seva ambició. El deu a la samarreta. Déu.
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