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TIC, TAC…

Aquesta setmana les sensacions tenen més importància i poden ser més
influents que la fredor dels números que apareixen en les prèvies, que poden
donar una certa idea de com pot anar un partit si s’analitzen les dades, però
que tenen menys pes quan l’enfrontament es tracta d’una ‘final’. Sí, ‘una final’.
Sense pròrroga ni penals, de caixa o faixa. És possible que la realitat que tindrà
el Manresa aquest diumenge només passava pel cap d’algun boig (beneit boig!)
a principis del curs futbolístic, però la realitat és la que és i benvinguda sigui. La
fita a la que s’enfronten els deixebles de Ferran Costa és històrica si tenim en
compte que el degà del futbol manresà mai ha jugat en una Segona Divisió com
a tal. El més semblant a la Segona Divisió RFEF a la que aspira el Manresa va
ser quan a la temporada 1974-75 i la següent, el vell camp del Pujolet va ser
l’escenari de partits de Tercera Divisió, que estava formada per quatre grups de
vint equips i que, per sobre d’aquesta categoria, només divuit equips de
Primera Divisió i vint de Segona Divisió, a tot l’estat, estaven per sobre del
Manresa. Equips com el Sabadell, Girona, Mallorca, Llevant, Vila-real, Osca,
Lleida, etc, van ser rivals del Manresa en aquella Tercera Divisió.

Encara queden fites per aconseguir
En la jornada que resta per acabar la lliga de Tercera Divisió, promoció a

banda, el Manresa encara podria aconseguir algunes fites històriques. Una
d’elles és que podria repetir la millor ratxa de partits sense rebre gols en una
lliga, que és de 17 partits, en dues ocasions. La més llunyana en el temps data
de la temporada 1979-80, quan el Manresa va jugar en la ja fa molts anys
desapareguda 1ª Regional. 17 partits imbatut en 38 jornades en una temporada
en que l’equip aleshores entrenat per Paco Mesa quedava campió i recuperava
la Preferent, categoria perduda 363 dies abans en una tarda maleïda a
Granollers. La segona vegada va ser en la temporada 1986-87, igualment amb
17 imbatibilitats en 38 jornades, aquesta vegada a Tercera Divisió. Aquella
temporada el Manresa es va quedar a les portes de l’ascens a Segona Divisió B
després de perdre en la darrera jornada davant l’UE Vic, al Congost.

Una altra fita seria superar la darrera millor puntuació en Tercera Divisió,
que data de la temporada 1960-61, quan el Manresa va quedar sot campió i va
perdre la primera eliminatòria d’ascens a Segona Divisió davant L’Hospitalet
(4-3 en el total de l’eliminatòria). En 30 partits, 61 punts. El Manresa actual
podria sumar 62 o 64 punts en 32 partits. Precisament, aquest Manresa
2021-22 ha batut el record d’imbatibilitat en Tercera Divisió (16 partits), que
datava d’aquella 1960-61 (15 partits).



El Manresa també té al seu abast una xifra ben rodona: acabar imbatut a
domicili, 0 derrotes, quelcom que mai s’ha produït en Tercera Divisió i tan sols
una vegada en la història, quan la temporada 2013-14, en Segona Catalana, el
Manresa de Dani Andreu no va perdre cap partit lluny del Congost i acabava
campió i amb l’ascens a la butxaca. En derrotes totals, la millor dada de la
història ja està batuda, ja que com a màxim l’actual Manresa podria sumar tres,
una menys que les quatre derrotes, el sostre històric, de les temporades 97-98
(Preferent) i 18-19 (Primera Catalana). En Tercera Divisió, una altra vegada em
de viatjar a la temporada 1961-62 per trobar el curs amb menys derrotes, cinc.
Si no hi ha sorpreses, també es pot batre la millor dada de gols encaixats de la
temporada 2013-14, quan en 34 jornades el Manresa va rebre 23 gols. En
Tercera Divisió, la millor dada és la de, altra vegada, la campanya 1960-61, amb
30 gols encaixats, lluny dels vint gols que ha rebut l’actual Manresa.

Però la millor xifra que es pot aconseguir, en aquest cas per igualar-la,
seria repetir el títol de campió de Tercera Divisió aconseguit en la temporada
1955-56, l’únic fins ara en aquesta categoria. Com a mal menor, es podria
repetir la segona posició aconseguida en tres ocasions, en les temporades
1954-55 (tan a la fase regular com a la lligueta d’ascens), la 1959-60 i la
1960-61.

La trajectòria
No ha sigut fàcil per a l’actual Manresa arribar fins aquí. Com va succeir

la passada temporada, la proliferació d’empats a l’inici de la competició,
setmana rere setmana, penalitzava un equip que sempre fregava la victòria
però que, de vegades per un all o de vegades per una seva, s’havia de repartir
els punts amb el rival de torn. Després van començar a arribar les victòries,
però una plaga de lesions va minvar el potencial d’una plantilla que es va haver
de multiplicar per fer front als compromisos setmanals. Però, malgrat això, va
mantenir el nivell competitiu. Davant una situació quasi insostenible de haver
de fer mans i mànigues per compaginar convocatòries amb jugadors del Juvenil
Nacional, que també havien de multiplicar esforços, es van anar incorporant
nous fitxatges que, vista la implicació i el rendiment, sembla que hagin jugat
tota la vida amb la samarreta del Manresa.

Bona i mala sort
Entre tots, jugadors, tècnics, directius i afició, s’ha arribat fins aquí. I

s’ha arribat fins aquí malgrat que les darreres setmanes tots els astres s’han
intentat aliar contra una situació, una realitat, que el Manresa s’ha guanyat per
mèrits propis. Al futbol, a l’esport en general, la sort també hi juga. Ja sé que
des de La Garrotxa, guanyar quatre punts en el temps afegit de les segones
parts contra el Sants i el Vilassar, la lectura que es pot fer és que l’equip olotí
mai es rendeix. Però des del Bages tenim el dret, a la vegada, de fer la lectura



de que la sort s’ha aliat amb l’Olot i ha deixat tirat el Manresa, que encara
recorda amb neguit els dos punts perduts a l’afegit contra la Guineueta, tot el
contrari del que li ha passat als de Manix Mandiola.

Un rival difícil
No sé, ningú ho sap, què passarà aquest diumenge al municipal de

L’Hospitalet. L’equip riberenc arriba encara viu a aquest duel, malgrat que
allargar la seva vida esportiva, aquesta temporada, no depèn d’ell mateix, sinó
del que succeeixi pocs kilòmetres més al nord, al Narcís Sala. L’Hospitalet és un
equipàs, sense dubte, que, per raons que se m’escapen, no ha rendit el que
s’esperava d’un equip muntat per recuperar la categoria perduda la passada
temporada. Però malgrat aquesta irregularitat, serà un os molt dur de rossegar
per un Manresa que, no obstant això, no s’arronsarà ni davant el rival ni davant
la pressió afegida d’haver de puntuar sí o sí per aconseguir la fita de l’ascens
directe. I no s’arronsarà perquè aquest Manresa ja ha donat mostres durant
tota la temporada que no juga en funció del rival, sinó que son els rivals els que
s’han d’adaptar, en la majoria d’ocasions, a la fam de victòria d’uns jugadors als
que li agrada tenir la pilota i que, quan no la tenen, es rebel·len i es deixen la
pell per recuperar-la.

La Llei de Murphy?
Una de les dades més contundents pel duel d’aquest diumenge és el fet

que el Manresa, no només encara no ha perdut cap partit com a visitant
aquesta temporada, sinó que fa més d’un any, tretze mesos, que no perd lluny
del Congost. Amb aquesta dada, és lògic pensar que si el Manresa ha sumat
punts en divuit desplaçaments, també ho farà aquest diumenge, malgrat hom
és conscient que quant més duri aquesta ratxa, més a prop està el dia que es
trencarà. Segur que a més d’un ja li ha passat pel cap la famosa Llei de Murphy,
que podria tenir la seva influència negativa contra aquesta ratxa del Manresa a
domicili, però amb la fam i la il·lusió d’aquesta plantilla, i davant la possibilitat
històrica que tenen aquests jugadors d’escriure una de les pàgines més brillants
de la història del Club, LA LLEI DE MURPHY SE’N POT ANAR A LA
MERDA!!! Quan Óscar Carballo Vázquez va xiular el final del Manresa-Peralada,
va començar el compte enrere. Tic, tac, tic, tac...


