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Vivim en una era d’enganys en la qual el que és 
banal s’imposa com a imperatiu estètic.

L’esforç es veu com un vici obsolet, passat de 
moda, com una antigalla dels nostres avis. I la tèc-
nica, columna vertebral de qualsevol art o habilitat, 
com una pesada càrrega de la qual cal deslliurar-se.

Ja no és necessari aprendre solfeig per triomfar a 
qualsevol concurs televisiu de música, ni estudiar 
per dibuixar o modelar, ni instruir-se en tècniques 
ni escoles pictòriques o escultòriques per envasar, 
suposadament, les teves pròpies ventositats i ven-
dre-les en llaunes, a preu d’or, a qualsevol expo-
sició. En l’era de la banalització tot és venal, en la 
doble accepció de vendible i subornable. La banali-
tat es ven com a marca triomfal.

Hem fomentat un món tan trivial, tan vulgar, tan 
efímer –i de pensament tan poc crític–, que l’únic 
que val és la creació d’un hipotètic prestigi tran-
sitori d’un sol ús, com un mocador de paper qual-
sevol, i ens hem dedicat exclusivament a la seva 
venda temporal. No importa el contingut, sinó el 
continent. I això no només val pels artistes o els 
vividors de la teleporqueria. La banalitat s’imposa i 
serveix per a tots els àmbits de la vida, inclosos els 
científics, els professionals o els polítics, i s’estén 
com una epidèmia que ho contamina tot i tothom, 
i que ens obliga a sobreviure com podem, en aquest 
miasma d’absoluta futilitat. Hem acabat construint 
una opinió pública tan feble i volàtil, que en rea-
litat no és res més que un esperit buit, un flatus 
vocis mancat de contingut.

Ja no es ven l’obra. Es ven la persona. Es ven, al 
millor postor, el prestigi que se li ha creat artifici-
alment, i es cobra per això. Encara que, tot plegat, 
només sigui una fal·làcia que molts cops, fins i tot, 
ronda la indignitat.

La vida no és fàcil, i si recupera quelcom de 
sublim passa per intentar conquerir l’excel·lència 
en allò que s’hi fa. Però, lamentablement, avui 

aquesta bella intenció ja no és res més que una 
utopia tardoral que gairebé ningú no recorda ni 
practica.

Per tot això, en aquests temps en què tot es difon 
de manera global i es replica immediatament i de 
manera superficial amb un onatge continu de titu-
lars ambigus o tendenciosos, amb una retòrica basa-
da en la repetició de conceptes buits de contingut, 
que comporten un enfocament de les coses banal, 
manipulador i viciat d’origen, l’Alfons Duran-Pich, 
en la darrera de les píndoles que comento en aques-
ta sèrie d’articles [vegeu EL 9 NOU del 28 de maig, 
de l’11 i 26 de juny, i del 16 de juliol], diu que “els 
nostres hàbits, les nostres preferències, els nostres 
secrets, les nostres mentides, es vendran al millor 
postor. Les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (les TIC) ens tindran sota control”. I serem 
–afegeixo jo– el que ells vulguin, com de fet ja ho 
som. Mers objectes, simple mercaderia.

I per acabar, després d’haver desgranat alguns 
dels pensaments de l’Alfons al llarg d’aquestes cinc 
setmanes, concloc la sèrie insistint en el que ell diu 
com a epíleg final: “A tot això (el que hem dit fins 
ara), afegiu-hi el que vulgueu. I sobretot: penseu. 
Sé que pensar és dur, però puc assegurar-vos que és 
una experiència única.” I no us resigneu mai, com 
diu en Ferran Sáez, a acomodar-vos a viure amb 
un conjunt articulat d’automatismes que us venen 
donats i que us alliberen de l’esforç de pensar, per-
què pensar és important i és una experiència tan 
gratificant que, sens dubte, val la pena gaudir-la. 
Sigueu esperits indòcils i, feu-me cas, el futur és 
només d’aquells que pensen en el futur.R
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“Orgull BM Granollers” és un arbre frondós conre-
at amb entusiasme pel poble i el seu Ajuntament. 
L’amor dels granollerins a la seva ciutat fou més 
poderós que les institucions franquistes que tenien 
a les seves mans la direcció de l’esport. Una rebel-
lió popular fou l’acció de donar al poble allò que 
ha de ser del poble. Els rebels, tots ells afiliats a la 
Falange, se la van jugar fins al punt que, gràcies a 
l’actuació del batlle de la ciutat, es lliuraren de les 
represàlies franquistes. I resultat d’aquesta rebel-
lió va néixer l’entitat BM Granollers. 

I parlant es feu la pau. Per què la ciutat es feu 
seva la nova entitat esportiva? Senzillament per-
què era granollerina i els seus iniciadors eren joves 
menors de 20 anys. Des dels seus començaments 
es treballà el concepte ciutadà i en les visites dels 
equips estrangers s’organitzaven benvingudes des-
filant pel centre de la ciutat fins a l’ajuntament. Els 
responsables del club d’handbol desplegaren dues 
estratègies promocionals. Una, entre els treballa-
dors joves i les escoles, i la segona, de col·laboració 
amb els pobles veïns interessats en el nou esport.

La premsa esportiva dels anys 40 i 50 del segle pas-
sat no entenia que una població de prop de 20.000 
habitants gaudís d’un club esportiu de la talla del 
BM Granollers. La resposta, que per a la premsa eren 
les victòries, en realitat era que l’equip formava part 
de la mateixa ànima de la ciutat. I al llarg dels temps 
aquesta fidelitat del poble es palesà en solucions 
de problemes per la germanor esport-poble-ajunta-
ment. I fins i tot en algun moment amb risc de ser 
eliminat de la història. Però la llavor sembrada des 
dels primers anys germinà i 75 desprès encara con-
tinua viva. Els sembradors coneixien bé la terra, els 
amics de la terra degusten delerosos els fruits, i cada 
any són bons.

MOMENTS BONS I MOMENTS DIFÍCILS

Una de les raons per les quals el BM Granollers és un 
orgull la trobo en el tractament que l’entitat fa dels 
moments difícils, que han estat molts. Però les arrels 
populars són tan fondes i fortes que l’arbre desafia 
els temps, siguin de bonança o de tempesta. La histò-
ria del BM Granollers és una metàfora de la llibertat 
humana, perquè les errades se solucionen amb intel-
ligència i racionalitat. I és perquè la veu del poble és 
llei. El més preuat guardó de l’entitat està en les vitri-
nes de la història, que encara fa més noble l’orgull, 
l’equip masculí i el femení en la categoria dels millors 
del món. És l’únic club de la Federació Espanyola que 
exposa dia a dia aquest guardó. I és un club català. 

Alfons Duran-Pich:  
“I sobretot: penseu.  

Sé que pensar és dur, però  
puc assegurar-vos que és  
una experiència única” 

Pensar és una experiència única

Com va néixer l’“Orgull BM Granollers”
Joan Sala Vila 
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