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L’etiqueta #laforçadunpoble que utilitza el club per Twitter 
reflecteix el tarannà d’un club modest d’un poble petit

L’entrenador bisbalenc Pau Campos (1975) va tornar a l’Handbol Bordils fa quatre anys 
com un fill pròdig després de començar a fer-se nom en l’handbol català en el sempre 
exigent planter del FC Barcelona, on va entrenar els juvenils (2009 i 2010), i en la 
federació, on va ser seleccionador infantil (2006) i cadet (2008). La seva arribada a un dels 
bressols d’aquest esport a les comarques gironines va coincidir amb l’inici d’una història, 
encara inacabada, que representa una de les grans fites de sempre de l’esport gironí. 
L’ascens, el 2013, a una categoria professional (la divisió de plata) d’un grup de jugadors 
no s’entendria sense el caràcter d’aquest professor d’institut a Palafrugell que viu 
l’handbol, més enllà dels seus amplis coneixements tècnics, amb una emotivitat extrema.

perfil

Pau Campos, 
la força d’un entrenador
Pau Campos i el Bordils escriuen en l’handbol una de les històries 
de superació més grans de la història de l’esport gironí

E l que ha passat a Bordils els úl-
tims dotze mesos podria ser el 
guió d’un film a l’estil de la recor-
dada Hossiers (1986), en què un 

menut institut acaba guanyat el campionat 
estatal de bàsquet als Estats Units.

L’etiqueta #laforçadunpoble que utilitza 
el club en les seves comunicacions per Twit-
ter reflecteix el tarannà d’un club modest 
d’un poble que no arriba als 2.000 habitants 
i que ha vist com el seu equip d’handbol no 
només ha arribat a una lliga professional, 
sinó que s’hi ha mantingut amb solvència i 
amb una força motivadora que en bona part prové de Cam-
pos. El tècnic s’ha convertit, per necessitat i convicció, en un 
líder que exigeix treball, sacrifici i disciplina però que al ma-
teix temps sap viure i fer viure als jugadors l’èxit esportiu com 
una cosa única, com bocins de felicitat que no només plouen 
sobre ells sinó sobre tot un poble que s’identifica d’una ma-
nera extraordinària amb un equip esportiu.

El grup
Campos té molt clara quina és la filosofia 
que ha portat el Bordils a fer-se valer al 
costat de clubs i ciutats d’una enorme en-
vergadura. «Funcionem gràcies al grup. 
Jugador per jugador, potser els altres són 
més bons, però hem guanyat molts par-
tits per la dinàmica col·lectiva», explicava 
en les pàgines de L’Esportiu. L’altre gran 
valor que ha posat el Bordils en una si-
tuació mediàticament rellevant és el seu 
amateurisme i la identificació amb els 
colors i l’afició, així com el treball en els 

equips del planter. «Hi havia por que ens centréssim massa en 
el primer equip, però passa al revés. Els jugadors s’impliquen 
i col·laboren en la base, perquè la majoria l’han mamat allà 
mateix». Els jugadors del Bordils, que han assolit un repte pel 
qual pocs apostaven, porten ben bé quatre temporades jugant 
plegats amb el mateix entrenador, i es coneixen de memòria.  
Cap d’ells ha escoltat les propostes que arribaven d’altres 
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equips, i Campos se’ls ha guanyat amb la seva retòrica autènti-
ca segons la qual no hi ha res impossible.

Ha estat Bordils, un nom desconegut en la geografia 
espanyola, un club simpàtic pel fet de jugar contra alguns 
equips de gran tradició en l’handbol? «Les històries com la 
nostra arriben i enganxen. Som el club simpàtic, però ningú 
vol que li fotin una plaça d’ascens. Llavors l’equip simpàtic 
ja no fan tanta gràcia». La passió per l’handbol al poble, com 
a Sarrià, és ben coneguda, però aquesta temporada s’ha 
desbordat. «En els temps morts ens costa sentir-nos entre 
nosaltres, de tant de soroll. Els jugadors ho noten. Jo he vist 
molta pell de gallina i nois de 30 anys que s’emocionen. I 
a mi també em passa». La pista, de fet, s’omple mitja hora 
abans que comenci el partit.

Per al Bordils, viatjar per tot Espanya ha estat tot un rep-
te. Les despeses s’han multiplicat, i assolir més ingressos, tot i 
que els socis s’hi han bolcat, és difícil quan encara la crisi eco-
nòmica castiga tota la societat. Tocar de peus a terra és una al-
tra de les virtuts de l’entrenador: «Això que vivim és anecdòtic, 
i en qualsevol moment pot començar la davallada».

Els mals moments
Que les emocions a Bordils han estat tot l’any a flor de pell ho 
demostren les enormes dificultats extraesportives que ha ha-
gut de superar l’equip. Els vincles entre l’entrenador, els juga-
dors i l’afició van molt més enllà de l’esport. Xicu Reixach, per 
exemple, va haver de ser ingressat d’urgència a Màlaga després 
d’un partit i va haver de ser operat del fetge mentre els seus 
companys tornaven amb el cap cot cap a casa amb una preo-
cupació enorme. Ho relatava aquells dies el mateix Campos: 
«Jo aquest nano l’he vist créixer i els seus companys han cres-
cut amb ells. I tothom estava molt afectat, pel germà, el pare, la 

mare...». L’entrenador recorda especialment el trauma d’aquell 
viatge: «Va ser duríssim. Tothom es volia quedar, no hi podíem 
fer res». Aquell ensurt, que va acabar amb el trasllat del juga-
dor al Trueta, on va tornar a ser operat, no va ser l’únic d’una 
temporada sempre amb les emocions a flor de pell. Dos dels 
millors jugadors de l’equip, Esteve Ferrer i Jordi Masó, van tenir 
lesions de llarga durada i també van haver de passar per la sala 
d’operacions. El conte de fades, doncs, no va estar exempt de 
moments foscos, amb ratxes llargues de partits sense guanyar 
i el patiment pel descens. «Veia la tensió a la cara dels jugadors 
al final dels entrenaments. Pensaven que decebien la gent per-
què Bordils perdia el somriure».

Final feliç
Per entendre l’exigència de la divisió de plata, Campos as-
senyala que la majoria d’equips entrenaven quatre, sis o set 
dies a la setmana, i que a ell li era impossible reunir els ju-
gadors més de tres dies per culpa dels estudis o les feines 
de cadascú. Els desplaçaments a tota la península també 
han obligat els joves jugadors a fer un gran sobreesforç amb 
llargs desplaçaments d’autobús i un munt de vols. Moltes i 
moltes hores abocades a un projecte comú. «Érem els can-
didats en les travesses per baixar. Però és un èxit absolut. 
Hem de mirar amb quines plantilles i clubs històrics ens 
hem enfrontat. I qui som i d’on venim».

L’equip, per les lesions i pel desgast físic, va acabar patint 
i no va assegurar la permanència fins l’històric partit a casa 
contra el Zarautz en el comiat del capità, Martí Vila. «Va ser 
un dels partits més emotius que he viscut mai a Bordils». Va 
ser festa major. Hi havia motius de sobres per celebrar-ho.

Lluís Simon és periodista.

«Potser els altres són més bons, però hem guanyat molts 
partits per la dinàmica col·lectiva», explica Pau Campos

>> Pau Campos, vestit amb el «polo» d’entrenador. A la taula, les seves samarretes del primer equip, amb el seu braçalet 
de capità, i, a la mà. el trofeu «Girona és esport- 2013», al millor entrenador de  les nostres comarques.


