


anresa,17,1'30matinada(perte-
lèfon).

Vàremparlardeladuresade
l'etapaGirona-Figueres.Doncs

bé;comparadaamblad‘ahir,aquellaeta-
paresultaunamenadevalsvienès.Elque
al’Empordàfoupluja,alacomarcad’Olot
esvaconvertirenuntemporaldesfet.En
certsmomentslacortinad’aiguaeratanes-
pessaquenopermetialavisibilitatmésen-
llàdelsvintmetres.Lacarreteraeraunfan-
garsobreelqualelscotxesevolucionaven
ambtotamenadeprecaucions.Iara,ima-
gineu-vosquèdeuriapassaralscorredors;
unasimplexifraseràméseloqüentqueto-
tes les paraules: dels ciclistes que pren-
guerenlasortida,n’hihagué36quenoar-
ribarenalameta.

Fórapocindicatferunaressenyadetipus
realista d’aquesta extraordinària batalla,
perquèencaraquenovolguéssimlacosa
agafariaunairedemelodrama.Caigudes,
desmais,abandonaments...Aquestacursa
dantescavaposarfialaregularitatidisci-
plinadelsbelgues,elsqualsnoesveierenen
cordesuperarlesenormesdificultatsdel’e-
tapa.Totl’esperitd’equipqueassenyalàvem
ahirsen’haanatenorrisdavantladuresa
del’etapa,laqualmarcal’esfondradadels
estrangers–exceptuantBonduel–iassenyala
laresurrecciódeCañardo.

Elnostrecampió,quedimarts,entreoli-
va iolivadelvermutambquèensobse-
quiarenaFigueresensdeiaquenosabiaquè
lipassava,peròqueno«marxavabé»,ahir
esvasentirdesobterejovenit,ialabaixa-
dadeSantigosaesvallançarcostesavall
comunesperitat,indiferentalapluja,alfang
ialperilldelespatinades,ivamarxarsoldes
deRipollaVic,ambuntrendemildimo-
nis;mentreelsseusrivalsperdienlamoral
il’amorpropi,Cañardorecobravatotesles
sevesenergies,iaixíelveiéremarribarala
metaambdeuminutsd’avantatgesobreel
seuseguidorimmediat.

Fouunagestaquetéunpuntdegrandesa
quedepassaelquadredelesperfomances
esportives.Cañardoféuelmiracledecon-
vertirenrealitatlesil·lusionsielsentusias-
mesdetotaaquestamultitudque,decapa
capdeCatalunya,cridaelseunomcomsi
arborésunabandera.

***
Lajornadad’ahir,però,tinguéencaraunal-
treheroi:Izquierdo.Desdeboncomença-
mentaquestjovecorredorvainiciarl’es-
capada.Aixòpassavaquanl’aiguaqueiaa
botsiabarrals.Totselsciclistes,mésqueper
fugir,estavenpreocupatspermantenirl’e-
quilibrisobrelacarreteraenfangada.

ACastellfollitdelaRoca,Izquierdohavia
aconseguitvint-i-cincminutsd’avantatgeso-
breelsseusseguidors.Lagentse’nfeiacreus.

Decapacapdelacaravanavacórrerlafri-
sançacaracterísticad’aquestesgransemo-
cionsquedonenunnerviespecialaaques-
tesetapesqueelscríticsesportiusqualifi-
quend’històriques.

AOlot, Izquierdohaviaaugmentat l’a-
vantatgefinsavint-i-cincminuts,imen-
trestant,laT.S.F.,quesegueixminutpermi-
nutlesincidènciesdelacursa,anava
llançantpelsaireslanotíciadela
granproesa.

Enlespoblacionselsalta-
veusdelsbars,enelscollsien
totselsllocsestratègicsdela
ruta, els aparells de ràdio
dels cotxes anunciaven la
prodigiosa escapada d’Iz-
quierdo.Avançant-se,podríem
dir,gairebéalsesdeveniments,la
veudelaràdiolligavaamblatensió
vibrantd’aquellabastamultitud,lagesta
d’aquestatletaquenosaltreshavíemperdut
enlamuntanyaentreelfangil’aiguadelcel.

Peròelsomnieramassabonicperquèpo-
guésdurar.AlasortidadeFígols,Cañardo
vaaconseguirIzquierdoielvadeixarenrera.
Fou el senyal de l’esfondrada. L’enorme
esforçhaviatocatalseuterme,ieljovecor-
redornopoguéresistirmés.Alatardaeltro-
bàremestenallatsobreunllitd’unafonda
deManresa.Mentreelsseuscompanysel
felicitavencalorosamentperl’extraordinà-

riaaventura,ellenscontava,ambveucan-
sada,elsmotiusdeladefallençaqueliim-
pediacoronargloriosamentelseuesforç:

–Noteniaimpermeable–ensvadir–.La
mullenam’haviacalatfinsalsossos.Ningú
perajudar-me,peranimar-me,perdonar-
memenjar.Elmeumanageranavaenun
cotxeacompanyatd’unagentqueteniaal-

trafeinainopoguéestarpermi.Ah!
Siarriboateniralgúques’hagu-

éspreocupatdecuidar-me,ja
nom’atrapenfinsaManresa!

***
AlapujadadeSantigosaun
grup de gent que hi havia
prop de la carretera amb

gransgestosensfapararelcot-
xe.
–Periodistes?

–Sí.
–Sobretotnousoblideudedirqueper

OlotEnSucarratsanavaaldavant.
–Aldavantdequi?
–Delgruponellanava.

Arrenquem. Un bon home ens
empaitacridant:

–Nousdescuideudedir-ho.
EnSucarratsésd’Olot.Jaestàdit.

***
ElscorredorshaviensortitdeFigueresales

sisdelmatí.Cañardo,elprimerdetots,ar-
ribàaManresaaunquartdetresdelatar-
da.Peròelleraelqueanavaaldavant.Els
restants,comunexèrcitdesfetdesprésd’u-
nabatalla,arribarenaral’unaral’altre.

Erenpropdelescincquanespresentàel
darrer.Haviencorregutdurantpropd’on-
zehores.Mancava,però,l’espectaclemés
impressionant:alessisdelatardaféulaseva
aparicióalaplaçadeSantDomènecelcot-
xe-escombra,queéselnomambelquales
designalacamionetaquetancalacomiti-
vaiquetépermissiórecollirtotelquehagi
derecollir.

Daltdelcamióhianavenmésdetrenta
ciclistes, enfangats, desfets, descompos-
tos.Elseuabillamenterad’unpintorescque
desafiavaelridícul.Pertaldeprotegir-sedels
perillsdelamullenas’haviencanviatelsma-
llotsxopsd’aiguaidesuorperlespecesde
robamésinsospitades.Algunsanavenem-
bolicatsambflassades,ambtelesdesac,
amb un tros de lona. Instal·lats en una
caòticabarreja,aquellatrentenad’homes
del cotxe-escombra feien pensar en les
carretesquedurantlaRevolucióFrancesa
portavenelscondemnatsalaguillotina.

Lentament,lacortdelsmiraclesvabai-
xardelcamió.Coixosalguns,embenatsels
altres,ranquejant,maleintofentbroma–se-
gonslasaluto l’humordecadaun–,s’a-
dreçarentotscapalafondaonhaviend’a-
llotjar-se.LlurpaspelscarrersdeManresa
fouunanotadecolormésagrequedolça.
Und’ellsdeia:

–Semblalaretiradadelestropesd’Abis-
sínia.

Mentrestant,MariàCañardo,l’heroidela
jornada,fresc,clenxinat,elegant,donavaun
tombpelPasseigdePereIII,voltatd’unnú-
voldecriaturesidegentgran,queelsegu-
ienenmanifestació.Laguàrdiamunicipal
haguéd’intervenirpertaldeprotegir-lode
l’entusiasmedelpúblic.Cañardo,radiant,
repartiasomriures,encaixadesiautògrafs.

Alvesprehihaguérecepcióal’estudide
RàdioManresa.Davantdelmicròfon,Ca-
ñardovadirunesfrasesamablesi,sobretot,
queestavamoltcontent.Ésveritat.

Gairebéestavatancontentcomelsseus
seguidors.

P.S.–Emdiuenquealgunshabitualsdel
barLaPansa,delaPlaçad’Espanya,estaven
ofesosperalgunesdelesparaulesquevan
sortir en el meu primer article sobre la
VoltaaCatalunya.

Sensenecessitatqueningúm’hagifetcap
indicació,m’interessaferconstarqueseria
elprimerdelamentarqueperunainter-
pretacióevidentmenterròniadelesmeves
intencionshihaguésalgunacosaquepo-
guésmolestar.

Nosésiaquestesparaulesservirand’ex-
plicació,peròempensoquesónsuficients
perademostralamevabonafe.
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REVISTA

El ciclista Marià Cañardo, en una imatge de l’època

ARXIU/GASPAR

El llegat
LA RESURRECCIÓ DE CAÑARDO

El periodista Josep Maria Planes narra en el següent article la quarta etapa de la Volta Catalunya
del 1936, amb final a Manresa. En total, 246 km entre Figueres i la capital del Bages sota la pluja i

enmig del fang, narrats amb la prosa inigualable de Planes. Tria de Pep Corral Vilella

A les sis de la tarda,
el cotxe-escombra

feia la seva aparició
a la plaça de 

Sant Domènec


