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 El capità Manela 

Els Manel-la eren dos germans, millor dit, jo en coneixia dos germans i no sé si n’eren més. Tenien 
una petita fàbrica de gèneres de punt entre La Rodona i Les Tries; l’un, no sé si era el gran o el petit, el 
recordo vestit amb l’uniforme de Falange i suposo amb els galons de capità, després de la guerra del 1936, 
anant a les processons i actes oficials del règim amb aire i físic mussolinià, i l’altre, molt baixet i deformat, 
caminant amb dificultat a causa de tenir les cames molt arronsades. 

En acabar-se la guerra del 36, les fàbriques de gènere de punt rutllaven molt bé, la majoria d’elles 
produint articles de regenerat. Hi havia molta escassetat de matèria primera i s’establí un sistema de cupos, i 
com que el capità Manel-la era excombatiente, -- distinció que es donava als que havien anat a lluitar al costat 
dels rebels -- es deia que en tenia més que ningú i com que li’n sobraven se’ls venia.     

El capità Manel-la es va construir una gran mansió situada a tocar la cruïlla de La Rodona, que en 
aquells moments era una zona poc poblada. La torre, amb  molt terreny envoltant-la, estava equipada amb una 
piscina, una pista de tennis i altres instal·lacions, part de les quals vengueren en venir temps més magres. En 
la piscina s’hi va entrenar la Monserrat Tresserras com a preparació de la travessia, primer a l’estret de 
Gibraltar i més tard al canal de la Mànega, va fer les dues, penso, més d’una vegada. La Montserrat era una 
noia més aviat grassoneta, però molt maca de cara. De molt jove, en alguna ocasió, em venia a fer serenates 
a casa amb un flabiol; era allò que diuen: “anar al darrera d’algú amb un flabiol sonant”.  Ara, penso que en 
alguns moments podia haver estat més amable i educat amb ella. Les gestes de la Montserrat ajudaren a la 
construcció del club Natació Olot i de la primera piscina. 

Uns quants amics del capità Manel-la -- si l’anomenaven així devia ser perquè en tenia els galons, com 
he dit abans -- solien anar a casa seva a jugar al tennis i d’allí en sorgí l’idea de fundar un club per poder 
practicar aquest esport, era l’any 1949 i vaig fer-me’n soci l’any 1960. Es compraren els terrenys entre el Parc 
Nou i l’Avinguda de l’Equador a en Malagrida i més tard s’amplià amb noves annexions no gaire importants.  
És una zona més aviat humida, abans se’n deia el Pla de Llacs. Recordo que en èpoques de molta pluja 
brollava l’aigua per les petites rases vora les pistes més properes al Parc, ara públic i originàriament privat, de 
can Castanys.  

Abans de la guerra del 36 hi hagueren dues instal·lacions per jugar al tennis, una davant de can 
Malagrida -- suposo que fou la primera -- i més tard es feren les pistes davant del passeig de Sant Roc; ben 
segur que fou quan les anomenades anteriorment ja no funcionaven. Aquestes últimes foren utilitzades pel 
club que es formà i en els seus estatuts hi figuraven com a signants, i suposo membres de la junta: en Macies, 
en Bandranes i l’Andorrà. El club es deia “Olot Lawn-Tennis Club”. Deixaren de funcionar a causa de l’aiguat 
de l’octubre de l’any 1940, que ho arrasà tot, o per causes que desconec. 

En el club actual es construí una petita caseta per a vestuaris -- que encara existeix com a magatzem -
- i un minúscul bar que separava els dos vestidors. Els responsables de la instal·lació, quan vaig fer-me soci i 
durant molts anys, era el matrimoni format per en Pep i la Carme. Com que les portes dels vestuaris donaven 
directament al bar, la Carme solia dir: Conec molt bé tots els socis tant per la cara com pel cul.  

Tan en Pep com la Carme estaven ben integrats al club, que més aviat era modest; era simplement 
una instal·lació per jugar al tennis i a l’estiu poder banyar-se a la piscina. Es va construir una pista de patins en 
el lloc on ara hi ha la pista de tennis número cinc, però no va durar gaire perquè la fressa dels patins -- en 
aquella època les rodes dels patins eren d’acer -- molestava els jugadors de tennis. L’administració del club va 
estar a càrrec d’en Manel Serra, que també n’era soci fundador, durant gairebé 35 anys. Recordo en Manel 
quan ajudava en Pep per posar les pistes de terra en condicions en arribar el bon temps, atès que les glaçades 
de l’hivern les deixaven botides. Passaven el corró una i una altra vegada fins arribar al nivell i compactació 
desitjat. 

Com que el número de socis era molt reduït -- quan hi vaig entrar penso que tenia el número 75, més o 
menys -- en Pep i la Carme feien altres tasques o serveis als socis, com pot ser tenir cura dels fills petits dels 
socis mentre aquests jugaven a tennis. En Pep, que també feia de cobrador de les quotes dels socis, era un 
home franc i molt obert, encara que a vegades brusc en el tracte. Era de Tortellà o algun poble d’aquella zona. 
En ocasions ens deia que en un temps es dedicà al contraban, com molta gent d’aquelles contrades. Era molt 
natural, però a vegades cridaner, i si li venia bé s’asseia a la vorera de la piscina dels infants, per refrescar-se 
els peus mentre aquests es banyaven. La Carme era més, diguem-ne normal, i també ens l’apreciàvem molt, 
fins i tot, ja viuda i deslligada del club, per Nadal ens recordàvem d’ella fent-l’hi arribar una panera 


