
ducar a través de l’es-
port. Aquesta és la pas-
sió de Pau Campos, i la
via per aconseguir-ho

pot ser múltiple. Entrenant el Bor-
dils i gaudint dels seus increïbles
èxits en el debut a Plata, o fent de
professor d’Educació Física a l’ins-
titut de Palafrugell i del grau de
Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport a l’EUsEs de salt. Allà, a les
aules de la universitat, la tempo-
rada passada hi tenia d’alumnes el
porter Jordi González i el seu ac-
tual segon entrenador, Xevi sal-
vador.  Tots dos es van graduar fa
uns mesos. El jove Gerard Farra-
rons, que ha debutat aquesta tem-
porada al primer equip, els ha
pres el relleu. Aquest any té ració
doble de Campos: a l’aula i a la pis-
ta. «És sempre molt exigent però
ho és més com a tècnic que com a
professor», assegura l’extrem dret,
de 20 anys, convençut també que
«s’aprèn més jugant un partit a Bor-
dils que a la classe».

Campos ensenya handbol dins
l’assignatura d’esports d’equip, di-
vidint la classe en una part pràcti-
ca i una altra teòrica. És una opta-
tiva i, per tant, qui l’escull sol ser un
apassionat de la matèria. Almenys
això passa en el cas de Farrarons,
salvador i González. El porter té
clar que «com que és una cosa que
ens agrada, t’hi dediques molt
més que qualsevol altra assigna-
tura i vas a buscar l’excel·lent». Ell
no va fallar i va treure «un nou i una
mica més...». Xevi salvador va en-
dur-se una matrícula d’honor. 

Que el teu entrenador sigui, a
l’hora, professor, per a qui és més
complicat? Pau Campos admet
que «a l’hora d’avaluar-los sé que
la classe em mirarà amb lupa i que
a ells haig de justificar molt més si
els passo un 8, un 9 o un 10 que no
a qualsevol altre alumne. Amb en
Jordi i Xavi vaig sentir aquesta
pressió, volia que la seva nota fos
exacte per dècimes i que ningú po-
gués reclamar res. Tots dos s’hi van
entregar al màxim». salvador el
contradiu una mica: «per mi, la
pressió és pels alumnes. A ell segur
que no li entregariem segons què,
i potser a un altre professor, que no
has de veure més, sí. si el coneixes
segur que t’hi entregues més per
no decebre’l». Al debat s’hi afageix
qui, avui, encara és alumne seu.
Per Gerard Farrarons «jo soc un es-
tudiant més dins la classe i, per
tant, l’exàmen l’hagi d’aprovar jo,
no ho farà ningú per mi». 

Mantenir les distàncies
saber mantenir les distàncies a la
universitat és important. i ho han
sabut fer. La relació que tenen a
Bordils és una, i la de professor-
alumne és més freda. «A la pista,
quan entrenem, la confiança que
ens tenim en Gerard i jo és màxi-
ma, en canvi aqui et talles més i vas
amb peus de plom», confessa Pau
Campos, orgullós que jugadors
seus hagin emprès el seu mateix

camí en busca d’una sortida pro-
fessional dins del món de l’edu-
cació i l’esport: «m’omple més
això que jugar a divisió de Plata».
Gerard Farrarons, de moment,
diu que pot combinar bé els estu-
dis amb l’esport, però no amaga

certa inquietut «quan arribin els
exàmens i jo hagi hagut de viatjar
el cap de setmana per jugar a l’al-
tra punta d’Espanya i hagi arribat
a casa el diumenge al vespre. Això
t’obliga a dur les coses molt avan-
çades».

Xevi salvador i Jordi González
han jugat amb Pau Campos al
Bordils i l’han tingut com a entre-
nador i professor. Farrerons, més
jove, l’ha conegut només com a
mestre i, des d’aquest any, prepa-
rador. salvador té clar que «a en

Pau li agrada l’handbol molt vistós
i ràpid, que és el que vol la gent.
m’ha transmés coneixements, bi-
bliografia... i ara com a cap, a la
banqueta, li he conegut una nova
faceta. En qualsevol cas, és un
molt bon comunicador».

Farrarons ho certifica: «jo fa
poc que el tinc com a entrenador
i professor i ara començo a en-
tendre perquè fem les coses a
handbol. Abans anava a l’entre-
nament, fèem un exercici i et que-
davens igual. Ara veus que si vols
fer una cosa abans has de passar
per aquí i per aquí. És exigent, a la
pista molt més que a la classe». Jor-
di González, per la seva banda, afa-
geix que «en Pau m’ha obert les
portes de l’handbol en general,
m’ha fet veure que hi ha una pre-
paració molt bèstia darrere de
cada partit i això et facilita el co-
neixement del rival».

Xevi salvador s’encarrega, pre-
cisament, dels scoutings i fa el fil-
tratge de tota la informació. Ell so-
let va veure sis partits de l’Alco-
bendas d’aquesta temporada, els
va «mastegar» i va traslladar el
material a Campos perquè el fes ar-
ribar als jugadors. El Bordils va su-
mar la cinquena victòria conse-
cutiva i va situar-se colíder de Pla-
ta. de matrícula d’honor.
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La crònica

Pau Campos dibuixant una jugada a l’Aula Magna l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de Salt amb González, Salvador i Farrarons d’oients.
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El tècnic del Bordils, Pau Campos, compagina la banqueta amb la feina de professor d’Educació Física a l’institut
de Palafrugell i del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’esport (CAFE) a l’EUSES de Salt. El seu segon, Xevi
Salvador, i els jugadors Jordi González i Gerard Farrarons han estat o encara són alumnes seus a la Universitat i
en destaquen les dots de comunicador però també la seva exigència. Tant a classe com, sobretot, dins la pista 

Alumnes ben entrenats

«Ara arribes el dilluns a classe
i tothom et pregunta per què ha
fet el Bordils, contra qui ha jugat,
com ha anat el partit... i fins no fa
gaire ningú sabia pràcticament on
era el poble», explica Gerard Far-
rarons sobre l’impacte que està
tenint la gran temporada de l’e-
quip entre els seus companys
d’universitat. Jordi González hi
afegeix una anècdota personal:
«avui –ahir– m’he trobat amb un
antic company que ara és àrbitre
i m’ha felicitat. La nostra gesta
s’expandeix per Catalunya i Es-
panya i això, vulguis o no, t’om-
ple moltíssim».
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«Arribes el dilluns a classe i tothom
et pregunta per què ha fet el Bordils»

Farrarons, González, Salvador i Campos ahir a Salt.
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