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Amb els Jocs de Tòquio en el record
El manresà Jaume Pons conserva el programa oficial i l´entrada de la cerimònia inaugural de l´edició del 1964 gràcies a la

correspondència amb un japonès amb qui va compartir l´afició per l´esperanto
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JORDI AGUT / MANRESA Yoshinori Sakai avui fa 67 anys. El dia del seu naixement, no va ser un dia qualsevol, i el l loc, tampoc. El poble

on va venir al món, Miyoshi, forma part avui dia de la ciutat d´Hiroshima, on va caure la primera bomba atòmica, el 6 d´agost del 1945.

Sakai va ser escollit, dinou anys i dos mesos més tard, per ser el darrer rellevista de la torxa olímpica en la cerimònia inaugural dels Jocs

Olímpics de Tòquio, l´esdeveniment amb el qual la capital japonesa va mostrar al món que el país ś havia recuperat del desastre bèl·l ic.

L´historiador manresà Jaume Pons podia haver estat en aquella cerimònia. Hi va ser convidat, i tot gràcies a l´esperanto, la l lengua que va

crear l´oftalmòleg rus Ludwik Lejzer Zamenhof amb la intenció que es convertís en universal. Pons recorda que «tenia correspondència

amb molta gent del món. Aleshores era peril lós, ja que les cartes i paquets que enviaven eren molt controlats i, a més, depèn d´on

vinguessin trigaven molt a arribar». El seu corresponsal a Japó era Kiichiro Mitsuzumi, un veí d´una ciutat propera a Tòquio que, el 1954,

ja l i va fer arribar una autèntica relíquia, un disc de plàstic i les agulles corresponents en les quals se sentia la seva veu i música gravades.

Un regal inesperat

Pons explica que deu anys més tard, el 1964, Mitsuzumi «em va enviar una carta en la qual em convidava a anar a la cerimònia inaugural

dels Jocs Olímpics. Em va dir que, un cop posés els peus al Japó, ho tenia tot pagat. En aquell moment, però, jo no tenia diners pel viatge

i vaig haver de declinar la invitació».

Un cop passats els Jocs, que es van fer a l´octubre, però, va rebre un regal inesperat. Mitsuzumi l i va trametre el programa oficial dels Jocs i

l´entrada amb la qual ell mateix havia assistit a la cerimònia inaugural. El tiquet és una peça rectangular amb motius i caràcters

japonesos. El programa també està escrit en l´idioma nipó, però és fàcilment comprensible en alguns aspectes. Té dotze pàgines i hi

apareix tot el calendari de competició. El dia 10 d´octubre, el de la inauguració, està totalment ocupat per la cerimònia, que va durar poc

menys de dues hores. A continuació, hi surten els logotips de les proves i els horaris en què tenen lloc, semblants als actuals. La cerimònia

de cloenda, el dia 24, només va durar 45 minuts. En les darreres pàgines, hi ha un mapa de totes les seus i la distància entre elles i un

ll istat de preus de les entrades de les competicions.

La correspondència amb Mitsuzumi, que ja és mort, va acabar per a Pons els anys setanta, però el programa i l´entrada no ś han perdut.

No va poder assistir a la victòria a la marató d´Abebe Bikila, a la de judo d´Anton Geesink o al recital de Bob Hayes en els 100 metres, però

mirant el l l ibret pots anar 48 anys enrere i imaginar que ets a l´Estadi Nacional, a punt d´estrenar els Jocs.
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Futbol  Bàsquet

ACB  Adec.Or  Adec.P. Euroliga Eurocup Ll.fem. NBA

Jor. 18ª 18.01.2013 - 22.01.2013

18/01 Lagun Aro 67 - 73 Joventut F

19/01 Bizkaia B. 81 - 70 G. Canaria F

19/01 Fuenlabrada 72 - 69 Valencia B. F

20/01 Valladolid 82 - 88 Barcelona F

20/01 C. Laboral 74 - 73 Zaragoza F

20/01 Murcia 73 - 81 B. Cívica F

20/01 Unicaja 67 - 91 R. Madrid F

20/01 Manresa 83 - 69 Obradoiro CAB F

22/01 CB Canarias 84 - 79 Estudiantes  4Q
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Futbol  Bàsquet  F1  Motos
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Triomfarà Guardiola al Bayern?
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Vídeos de Poliesportiu

El circuit Arcs, a Sant Joan

Classificació Primera Catalana G1

EQUIP Punts PJ PG PE PP GF GC
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