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Tothom té la
capacitat de
fer coses grans

En Martí Riera té 40 anys i és pare de dues filles bessones de dos anys. L’any 2007 va
patir un greu accident amb lesió medul·lar associada que li va provocar una paraplegia. Deu anys després es va convertir en el primer nedador amb discapacitat en creuar
nedant el Canal de Menorca en una proesa esportiva de primer ordre. Ara comença a
dibuixar un nou repte esportiu que ens explica apassionadament mentre fem un cafè
a finals de gener en una de les places més cèntriques d’Es Mercadal, el poble menorquí
on viu i on tothom el coneix.

TEXT Roger Castillo
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UAN VAS DES QUE VAS UNIR MENORCA I MALLORCA NEDANT, LA TEVA VIDA VA CANVIAR MOLT. TENS TEMPS
PER FER ESPORT?

Quan estava entrenant per fer la travessia del Canal de Menorca la meva parella es va
quedar embarassada de bessones, de manera que el 2018 vaig haver de parar de nedar
perquè hi havia moltíssima feina a fer a casa. L’any passat vaig recuperar els entrenaments,
però el meu retorn a la natació no ha anat massa bé: a l’estiu em vaig fer una ferida que es
va infectar i vaig estar tres mesos sense poder nedar i ara m’acaben d’operar d’una hèrnia.
Podríem dir que m’han fet una ITV i ara ja estic a punt.
QUIN REPTE ET PLANTEGES AQUEST 2020?

Vull provar de fer competicions adaptades a la piscina. No ho he fet mai i no sé com anirà.
Jo vinc de fer proves de fons al mar, on tinc temps per anar pensant mentre nedo, i això ara
canviarà. A més, al mar competeixo al costat de persones sense discapacitat i això també
serà diferent a partir d’ara.
POTS PRACTICAR LA NATACIÓ ADAPTADA A MENORCA?

Aquí tenim molta tradició de curses al mar, però no hi ha competicions de natació adaptada a la piscina.
Tenim un club a Maó i es tractarà d’anar provant-me a veure fins on puc arribar. L’opció de la piscina és
una bona manera de gestionar el temps que tinc ara per dedicar a l’esport, que combinaré amb el que
passo amb les meves filles. Si en lloc de llançar-me cinc hores al mar puc fer un entrenament d’una hora i
mitja d’alta intensitat, és més assumible.
QUIN ÉS EL PRIMER PAS QUE ET PLANTEGES?

M’ho he de prendre amb calma. Per començar m’han d’assignar una categoria en funció de la meva
discapacitat per poder començar a competir en condicions similars a les dels meus rivals.
EN CLAU ESPORTIVA ET MARQUES ALGUN HORITZÓ?

Sempre he nedat al costat de persones que no tenien cap discapacitat i em pica la curiositat de saber com
ho faig al costat de gent que té una situació similar a la meva. Vés a saber si sóc capaç d’aconseguir unes
marques mínimes per disputar un campionat d’Europa! No ho crec, però mai se sap.
AI, QUE ENCARA ET VEUREM ALS JOCS DE PARÍS 2024!

Això no ho vull ni dir! En una entrevista d’un diari menorquí em van preguntar si voldria anar als Jocs

FOTO: Martí Riera

5

Martí Riera després
de competir a la Tuna
Race

Paralímpics i vaig respondre que sí, que m’agradaria. I el titular va ser que volia anar a les
Olimpíades! És un somni i una il·lusió, però primer encara he de provar com estic, quin grau de
discapacitat m’assignen i anar fent camí.
TEMPTAR LA PISCINA PASSA PER APARCAR LES AIGÜES OBERTES?

Ara les coses han canviat. Faig més velocitat i em passo més hores al gimnàs, són entrenaments
més explosius. No faig tant volum com abans, però alguna o altra travessia també faré, potser de
deu o quinze quilòmetres. M’agrada anar fora a nedar i això tinc clar que ho seguiré fent.
VAS COMENÇAR A NEDAR AL MAR DESPRÉS DE PATIR L’ACCIDENT. ABANS HAVIES PRACTICAT ESPORT?

Havia fet windsurf, surf i havia anat al mar, però no a nedar. I quan era més jove havia fet skate i
m’agradava molt. També havia fet enduro, però tot entre amics. Mai havia competit.
COM VA ANAR EL PRIMER CONTACTE AMB LA NATACIÓ EN AIGÜES OBERTES?

Vaig començar fent una cursa de 800 metres aquí a Menorca. Ho vaig provar i pràcticament vaig
quedar l’últim, esgotat, però l’experiència em va agradar i vaig començar a entrenar. En feia una i
veia que si érem 50 inscrits quedava el 40, després passava a ser el 30 i vaig anar millorant. No he
guanyat cap cursa d’aquestes, potser he fet llocs d’honor aquí a l’illa en proves sense massa nivell
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i a fora he competit bé sent més ràpid que molta gent. Això em motiva, pensar que ho faig bé. He
participat a circuits com el de Marnaton, la Radikal Swim o la Tuna Race.
COM PASSES D’AQUESTES CURSES A PLANTEJAR-TE UN REPTE TAN BÈSTIA COM EL CANAL DE MENORCA?

Després de fer curses de cinc i de deu quilòmetres vaig proposar al meu entrenador, en Toni
Huguet, de fer-ne una de 25. La vaig fer aquí a Menorca i em va anar bé, de manera que l’any
següent vaig repetir l’experiència. També vaig format part de l’equip de la Tita Llorens en els seus
projectes d’unir Eivissa i Mallorca i després Eivissa i Dènia, a la Península. Després d’aquestes
dues experiències vaig decidir provar el Canal de Menorca i ho vaig intentar perquè vaig trobar
gent que em va voler ajudar, com la Fundació Grup Sifu a Catalunya i del Consell Insular de
Menorca. Vam lligar el repte amb la gravació d’un documental que es diu “La Gran Travessa”
perquè la meva idea era, més que fer la travessia, enviar un missatge. Deixar clar que qualsevol
persona pot fer grans coses.
MÉS ENLLÀ DE LES CURSES DE 25 QUILÒMETRES, COM VAS PREPARAR ESPECÍFICAMENT LA TRAVESSIA?

Vaig fer uns 1.800 quilòmetres d’entrenament. Vaig nedar a la piscina i al mar, on em feien entrar
al vespre, quan començava a fer-se fosc. Jo em pensava que era una tonteria, però el mar quan
és fosc no fa pas cap gràcia! Si volien nedava tot el dia, però de nit, no. Només si no hi havia més
remei.

Quan em tiro
al mar
la cadira
queda enrera
i torno a ser jo

HAS HAGUT DE TREBALLAR MÉS PORS VINCULADES AL MAR?

Les meduses fan moltíssima por. I els peixos, en general, millor no
pensar-hi. Jo mateix, si he d’entrenar travessant el port de Fornells,
que és una distància curta, procuro no fer-la sol. En canvi allà al
mig del mar no hi penso. Si comences a pensar que et pot sortir un
peix no aniries enlloc. M’agrada concentrar-me veient el sol com
entra dins el mar quan hi ha molta profunditat, és molt xulo, veus
com un blau molt especial.
UNA TRAVESSIA DE 40 QUILÒMETRES COM AQUESTA SÓN MOLTES HORES
D’ESFORÇ CONTINUAT. COM ET PREPARES MENTALMENT PER AFRONTAR-LA?

És molt important no començar directament amb una travessia
llarga. Va molt bé abans fer-ne de més curtetes per anar-te
acostumant, perquè també ho passes malament. Hi ha molts dies que et fan mal les espatlles,
que et costa dormir, dies que t’has de llançar a l’aigua encara que faci fred, dies que cal entrenar
encara que els teus amics surten... has de seguir una rutina i els consells de l’entrenador. Jo no
penso en el final i procuro trobar alguna cosa bonica en cada moment. Ara és fosc, ara surt
el sol, ara vindrà un company i nedarà a prop. Es tracta d’intentar gaudir del camí, no només
de l’arribada. També és clau passar per un bon moment personal. Quan estava preparant la
travessia la meva companya es va quedar embarassada i poder pensar en les meves filletes que
havien de néixer va ser l’hòstia! Abans de la travessia la meva parella va escriure els seus noms a
les meves mans i cada braçada que feia els veia i tota l’estona pensava en elles. Més d’un 50% de
l’èxit de la travessia s’explica perquè en aquell moment de la meva vida no podia estar millor. La
travessia va ser al juliol i elles van néixer a l’octubre.
PROCURAVES SEGUIR UNA CADÈNCIA FIXA NEDANT?

Quan faig una travessia el primer que faig és treure’m el rellotge. Sempre. Quan entreno el porto,
però allà no, no el vull mirar. Em deien: «vas a tants minuts per quilòmetre». Però a mi m’era ben
igual! Jo, al mar, vaig fent i ja està. En la travessia entre Mallorca i Menorca, abans d’arribar a
mig trajecte, ja es veu la costa. Sembla que ja hi ets i no arriba mai. Pensava que em feien donar
voltes, perquè veia les pedres i no hi havia manera de tocar-les.
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Martí Riera, retratat
a Es Mercadal després
de fer l’entrevista a la
Fosbury

QUINA SENSACIÓ TENS QUAN NEDES A MAR OBERT?

Quan nedo vaig sense cadira i mira que sempre la duc a tot arreu: quan vaig al cotxe,
quan vaig al gimnàs, a qualsevol lloc. Quan em tiro al mar la cadira queda enrera i
torno a ser jo, sóc una persona «normal» i em sento molt bé.
TENS EL SEGON MILLOR REGISTRE HISTÒRIC DEL CANAL DE MENORCA MALGRAT LA DISCAPACITAT!

No tots els que hem completat la travessia l’hem feta el mateix dia i en les mateixes
condicions, així que no puc dir que sóc el segon més bo en fer-lo, però sí que sóc el
segon en haver-lo fet més ràpid.
ET SENTS MÉS CÒMODE EN UN PROJECTE COM AQUEST QUE EN LES COMPETICIONS HABITUALS?

Quan vas sol tens més temps per gaudir, veure el mar, sentir el que fas. Quan fas una
travessia competitiva amb gent al principi sempre hi ha bufetades, poques, però hi
són. Però de seguida la cosa s’espaia i rarament en una prova de 25 quilòmetres et
tornes a trobar amb altres nedadors. Quan et duen 10 minuts d’avantatge no els veus
pas i sembla que nedis sol. En les curses curtes, de tres, cinc o deu quilòmetres, no
m’ho passo tant bé. Tampoc en els triatlons, quan surts en distàncies curtes de 1.500
metres o 2.000. Allò és un mar de bufetades! I quan arribes a la primera boia passa
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qui és més xulo. A mi m’agrada estar més tranquil. Estic segur que nedes més ràpid quan
estàs tu sol i vas tranquil que quan nedes al costat de molta gent.
HAS FET ALGUNA TRAVESSIA ON COMPETISSIS EN CATEGORIA ADAPTADA?

Només una, a l’illa de Tabarca, i la vaig guanyar. És l’única que he fet amb categoria per a
discapacitats, tot i que no teníem res a veure els uns amb els altres. El que va arribar segon,
per exemple, tenia un ull que no podia tancar. Per això vull provar la piscina i provar-me a un
nivell real.
DEUS SORPRENDRE A MOLTA GENT QUAN ET VEUEN ARRIBAR A LA PLATJA DISPOSAT A COMPETIR AL SEU
COSTAT...

Quan no em coneixien m’ajudaven fins i tot a entrar a l’aigua. A mi no m’agrada que
m’ajudin, perquè si una persona et veu i creu que et fa falta ajuda, és perquè pensa que ets
menys. Jo ja demano ajuda quan ho necessito, però no m’agrada que la gent pensi que no puc
fer certes coses. Quan m’ajudaven en natació jo pensava: «espereu a que surti de l’aigua». De
vegades feien anar el «pobret» amunt i avall, però quan els avançava a l’aigua em sentia més
bé. Era una bona satisfacció personal. Però vull deixar-ho clar: en la natació mai he trobat
mal rotllo i he fet grans amics. Molts. I em duc molt bé amb tothom i m’encanta l’ambient
que hi ha.
LES TRAVESSIES SÓN UNA BONA EXCUSA PER VIATJAR AMB ELS
AMICS DE MAR?

Sempre mirem de vincular les dues coses. Anem de viatge,
sí, però triem algun lloc on podem fer alguna travessia.
Si anem a Formentera i fem tres dies, que coincideixi
amb la prova d’allà si és possible. Anem a Tossa i fem la
Radikal o a l’Ametlla de Mar i mirem quina hi ha. Ara
m’agradaria fer La Bocaina a les Illes Canàries, que va de
Fuerteventura a Lanzarote i són uns quinze quilòmetres.
També una altra que és al Mar de las Calmas, a l’illa del
Hierro, però no sé pas si podré fer-les.
EL CONDICIONANT ECONÒMIC ÉS CLAU A L’HORA DE DESCARTAR
PROJECTES MÉS AMBICIOSOS? ET PLANTEGES ALGUNA DE LES
TRAVESSIES MÉS FAMOSES QUE HI HA?

L’estret de Gibraltar no em crida, per exemple. Suposo
que és un lloc on hi ha molta gent apuntada i on passen
molts vaixells. Tampoc em veig fent travessies de més
de 40 quilòmetres, que ho he viscut al costat de la Tita i
que és una experiència súperbona però molt i molt difícil.
Però mai se sap. Si em diguessis de fer la volta a l’Illa
de Manhattan seria súperxulo, això m’encantaria. Però
econòmicament és impossible. Sóc pensionista, no faig
feina. Ara, si tinc un tio que apareix i m’ho paga tot, hi
vaig de cap! Les que em plantejo i que són més o menys
viables en algun moment són les de les Canàries. Només
fer la de Menorca-Mallorca ja era pasta i vaig tenir sort
de tenir una empresa al darrere que em va ajudar amb el
lema «som capaços».
EL REPTE DEL CANAL DE MENORCA ES POT REVIURE GRÀCIES
AL DOCUMENTAL QUE CITAVES ABANS. VA COSTAR TIRAR-LO
ENDAVANT?
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Vull saber fins on sóc capaç d’arribar
nedant al costat de persones que tenen
una discapacitat similar a la meva

Tinc un amic que és director i que fa documentals. Li vaig comentar i va encaminar-me en aquest món. Va cercar
espònsors, que és difícil, però van anar sortint. El documental ha arribat a moltíssima gent. El van posar a TV3, a
IB3 i això està molt bé, no només per la part de natació sinó perquè deixa clar que algú que va amb cadira pot fer
moltes coses. També em van proposar de portar el documental a les escoles, on he fet un munt de tallers, a la presó o a
hospitals. Tot això m’ha motivat molt.
LES PRESENTACIONS DE “LA GRAN TRAVESSA” HAN ANAT MÉS ENLLÀ DEL DOCUMENTAL?

Sí, he anat a tots aquests llocs amb la projecció del documental com a excusa. I m’agrada molt fer-ho. A les escoles
primer veien arribar un tio amb cadira de rodes i quan marxava pensaven: «osti, aquest tio és
una passada!». Suposo que el fet de tenir filles també afecta. Poden pensar que tenen un pare que està
assegut o que és un màquina.
LA TEVA CONNEXIÓ AMB ELS INFANTS DEU SER BRUTAL...

Als nens els encanten les xerrades que faig, s’ho passen molt bé. I es nota molt a cada escola el paper
dels professors. Quan arribes a una escola amb un mestre que li agrada la seva feina té els alumnes
preparats. En alguns casos m’he trobat amb tots els nens amb preguntes a punt i fins i tot com a
activitat cada nen m’ha arribat a enviar un mail després de la xerrada dient el que pensava de mi.
Això va ser superguapo, els vaig haver de contestar a tots i em va encantar. Vam crear una relació
més personal.
HAS TINGUT L’OCASIÓ DE COMPARTIR LA TEVA EXPERIÈNCIA AMB ALTRES PERSONES QUE PATEIXEN PARAPLEGIA?

Fa poc vaig anar a l’Institut Guttman a fer-me una revisió i vaig acabar fent xerrades després
d’explicar-li al psicòleg com estava. Em va agradar molt poder explicar la meva història a la gent
d’allà. Quan surts de l’hospital és una merda, estàs fatal, vens d’estar acostumat a fer de tot i et veus
allà assegut. Que te’n surts és evident, però que t’ho digui un metge que està dret no té res a veure
amb la vivència que et pot transmetre algú que també va amb cadira, que ha passat pel mateix, i que
està fent coses molt interessants.
UNA XERRADA QUE T’HAGI SORPRÈS ESPECIALMENT?

M’ha agradat molt anar a la presó. Em va fer molt mal rotllo, perquè no hi havia entrat mai i hi ha
moltes portes que s’obren i es tanquen, i em vaig quedar en una sala sense finestres i van començar
a entrar tios que alguns feien por de veure’ls. Al final em demanaven de fer-me una abraçada i va
ser una experiència molt xula poder compartir la meva història amb ells. Si el que explico serveix
d’alguna cosa, tot ja val la pena.
COM HAN VISCUT AL TEU POBLE EL FET DE PASSAR DE VEURE’T EN CADIRA A ACONSEGUIR UNA PROESA COM LA GRAN
TRAVESSA?

Ara ja fa més de dotze anys de l’accident i quan vaig arribar de l’hospital la gent em tractava diferent,
però això ha canviat. Aquí em veuen amb normalitat, portant les meves filles amunt i avall tot sol
si fa falta com qualsevol altre. Moltíssima gent del meu poble m’ha donat molt suport, sempre.
Quan vam fer la travessia al Canal es podia seguir en directe i sé del cert que molta gent en va estar
pendent, que paraven i ho explicaven a altra gent, que el Martí ja està a tal punt del recorregut, que
ho aconseguirà. Tothom se sent content del que he fet. És un èxit col·lectiu.
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que no
quedin enrere
TEXT Cugat Comas?

l'altre esport
Tot i que a la Fosbury
parlem de "tot l'altre
esport" en contraposició amb el futbol, val
a dir que dins el sector
esportiu hi ha una
divisió entre l'esport
federat i el no federat.
El vendrellenc Jaume
Domingo, president
de la UCEC, s'ha erigit
com a representant
d'aquest "altre esport"
en els darrers mesos,
amb no poques discrepàncies amb la línia
defensada per la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya.

Q

uan el país encara el desconfinament i poc a poc s'intenta deixar
enrere la paràlisi total provocada per l'epidèmia del COVID-19 és
de justícia reparar en una de les víctimes il·lustres de l'aturada
total que ha sofert l'esport. És segurament la part de la realitat
esportiva menys tractada i referenciada pels mitjans –ens
hi hem d'incloure– però no per això és menys important. Ens
hem passat setmanes parlant dels efectes de l'aturada en clubs
multimillonaris, en entitats amb ànim de lucre i federacions. No
s'ha parlat quasi enlloc de l'altra realitat: la de l'esport no federat.
Un sector importantíssim que no vol quedar enrere quan s'acabi aquesta excepcionalitat.
La Unió dels Consells Esportius de Catalunya és l'entitat que agrupa les seccions territorials
en les que s'organitzen bona part dels esdeveniments i competicions que vehiculen aquesta
realitat: des dels jocs escolars a nombrosos programes d'esport popular com la dinamització
de casals d'estiu, piscines i altres equipaments o programacions específiques d'esport per a la
gent gran. Si fem memòria és fàcil de concloure que de tota aquesta secció de l'esport català
amb prou feines se n'ha sentit a dir res. I ha patit la sotragada. I demana mesures específiques
perquè no hi hagi víctimes de la situació en forma de catalans sense capacitat de fer esport per
manca d'oferta. Heus aquí l'objectiu.
UNA REALITAT DE 300.000 PERSONES A CATALUNYA

Les xifres de l'impacte de la crisi del Coronavirus en l'activitat de la UCEC són importants.
Dels seus prop de 1.200 treballadors, 950 han hagut d'entrar en un ERTO degut al tancament
imposat a l'activitat i les instal·lacions esportives. El teletreball ha mantingut l'àrea més
de gestió activa i ja fa dies que es va anunciar que es donava per acabats els Jocs Esportius
Escolars de Catalunya. Això vol dir deixar sense resoldre una competició que mobilitza
175.000 alumnes. El total d'activitats que gestiona la UCEC sumen unes 300.000 persones
anuals. No és poca cosa.
DEMANEN SOLUCIONS I PERSPECTIVA

Els Consells i els diferents actors tenen problemes de liquiditat de retruc de l'aturada i una
impossibilitat d'accedir a avals o altres ajudes del sistema bancari per ser entitats sense ànim
de lucre ni patrimoni. La situació és greu i requereix respostes.Solucions específiques, en forma
de pla de xoc és el que demana la UCEC per boca del seu President Jaume Domingo. El dirigent
assegura que "volem mesures específiques que garanteixin l'esport escolar en el context de
nova crisi que es generarà quan es pugui rerprendre, volem que tots els escolars tinguin accés
al dret social de fer esport i volem que aquest accés es doni als propis centres escolars. Creiem
que ha de ser a l'escola, és on són tots". La UCEC, que ja ha demanat part de les ajudes de
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L'ESPORT NO FEDERAT DEMANA UN PLA DE
XOC ESPECÍFIC PELS EFECTES DE LA PARADA
PEL CORONAVIRUS

crèdit anunciades per la Generalitat, espera que
arribin "ajuts per la contractació de monitors.
sense els quals la nostra activitat no es pot fer i
cal recordar que aquí l'esport no federat no pot
anar al mateix sac que el federat, nosaltres no
som un negoci.", explica Domingo.
COM SERÀ LA TEMPORADA QUE VE?

Tot i que des dels Consells Esportius no es
deixarà perdre l'oportunitat de reprendre el que
sanitàriament sigui viable en cada cas i s'obre
la porta a un estiu "atípic" amb més activitat
de la normal, bona part de les preocupacions
sobre l'esport popular no federat se centra en la
incògnita de la nova temporada, a començar el
setembre. "Caldrà ser molt clars i tenir previsió
per anar-nos adaptant a la nova situació.
És per això que a les administracions els
demanem programes esportius adequats amb

finançament consolidat i indicadors clars per
avaluar les polítiques esportives en cada cas",
anticipa el President que espera que es posi en
valor "la falta que fa l'esport per la gent, de les
criatures a la gent gran, després de tant temps
tancada a casa"
La UCEC no veu clares algunes de les
reclamacions que altres actors han posat sobre
la taula com a solució de xoc als efectes de la
crisi en l'esport. Així, Jaume Domingo, critica
que sigui ara quan es reivindiqui el 'pocket
money' –una de les demandes estrella del pla
presentat per la UFEC– i tem que aquest "pugui
acabar sent treball encobert i precari, s'ha de
parlar molt bé de segons quines solucions es
posen sobre la taula perquè no tothom pot estar
al mateix sac. O és que s'ha de descomptar l'IRPF
per igual a una entitat sense ànim de lucre que a
un club?", es pregunta.

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són
la joia de la corona de
la UCEC i es van donar
per acabats en motiu
de la crisi.
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L'ÀNGEL
D'HÈLSINKI
TEXT Roger Castillo

l'activista que va sorprendre
el món als jocs olímpics de 1952

E

ls Jocs Olímpics ens han ofert nombrosos moments icònics que
transcendeixen l’esport. Ràpidament ens ve al cap el puny tancat a
Mèxic 1968, la victòria de Jesse Owens a Berlín 1936 o l’encesa del
peveter de Syndey 2000 a càrrec de Cathy Freeman. Un dels més
singulars, però, no el va protagonitzar un esportista, sinó Barbara
Rotraut Pleyer, una activista que va sorprendre els organitzadors
dels Jocs Olímpics de 1952 en plena cerimònia inaugural.
Finlàndia havia esperat dotze anys per gaudir d’uns Jocs
Olímpics a la seva capital. L’any 1940 la segona guerra mundial
havia obligat l’olimpisme a cancel·lar l’esdeveniment, tal com tornaria a passar el 1944. Londres,
amb les seves instal·lacions preexistents, va acollir els Jocs de l’Austeritat de 1948 i no va ser fins el
1952 que l’olimpisme va aterrar a Hèlsinki. Aquells eren uns Jocs importants pel debut de potències
com la Unió Soviètica i la Xina (en aquest cas amb greus problemes de transport), per la primera
participació d’Israel amb totes les connotacions polítiques associades, o pel retorn de Japó i de la
RFA després del veto rebut 1948. Aquell estiu de 1952 tothom es rendiria als peus d’Emil Zátopek
amb el seu triplet d’ors extraordinari als 5.000, als 10.000 i a la marató.
El 19 de juliol l’estadi olímpic es va omplir amb 70.000 espectadors per gaudir de la cerimònia
inaugural. Després de la tradicional desfilada d’atletes es va fer el discurs inaugural, es van
disparar 21 salves i alliberar més de 2.000 coloms al cel finès. L’estel·lar Paavo Nurmi, campió
olímpic en nou ocasions entre 1920 i 1928, va ser l’encarregat de fer el darrer relleu de la flama
fins a encendre el peveter situat al mig de la pista atlètica. Una altra llegenda de l’esport finlandès,
Hannes Kolehmainen, va ser l’encarregat d’encendre el peveter ubicat a la torre de l’estadi. Els
Jocs oficialment ja estaven en marxa, però els espectadors encara havien de viure un moment
que quedaria gravat a les seves retines. Quan havia de començar el discurs de l’arquebisbe local
i el jurament olímpic per part d’un atleta local, l’estadi va viure l’aparició d’una dona pèl-roja que
portava un vestit blanc i que va començar a córrer amb una torxa a la mà per la pista fins arribar
a la tarima on s’estaven fent els parlaments. Havia fet pràcticament la volta sencera a l’estadi sota
la pluja i el públic l’aplaudia convençut que era part de l’espectacle. Aquella dona, però, era una
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El president del
Comitè Organitzador
dels Jocs va convidar
la jove germànica a
abandonar la tarima i
Rotraut Pleyer no va
oposar resistència.

espontània que s’havia proposat difondre un missatge universal davant
l’estupor generalitzada dels organitzadors, que van trigar una bona estona
a reaccionar davant la seva presència. De fet, Barbara Rotraut Pleyer va
enfilar-se a la tarima i va ocupar el lloc de l’arquebisbe davant el micròfon
i va començar a parlar. Només va tenir temps de dir la paraula “Ystävät”
(“amics”) abans que el president del comitè organitzador dels Jocs, Erik
von Frenckell, li oferís el braç i l’acompanyés fins a la part interior de
l’estadi. Allà li van arribar a oferir un conyac per calmar els ànims abans
de ser detinguda per la policia.
LA TRAJECTÒRIA D’UNA PACIFISTA INCANSABLE

Barbara Rotraut Pleyer era una jove germànica de 23 anys i havia fet un llarg
viatge per arribar fins la tarima de l’estadi olímpic. Vuit dies abans de la
cerimònia inaugural havia partit d’Stuttgart amb un equipatge de mínims
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i s’havia plantat a la frontera amb Dinamarca,
a Flensburg, després de recórrer més de 850
quilòmetres fent autoestop. Del país danès va
saltar a Suècia i després de creuar aquest país
va viatjar fins a Finlàndia. Tot plegat, gràcies a
la col·laboració desinteressada de la gent que
es va creuar i que va decidir donar-li un cop
de mà per arribar a temps a Hèlsinki. Un cop
va arribar a la capital finesa es va voler posar
en contacte amb el president de Finlàndia
per demanar-li que es llegís una crida a la
pau mundial durant la cerimònia inaugural.
El secretari del president, però, va rebutjar la
seva petició i Rotraut Pleyer va activar el pla B
que consistia en entrar a l’estadi sense pagar
l’entrada i saltar de les grades cap a la pista per
llegir el seu discurs. L’activista pacifista anava
ben preparada i havia redactat un text traduït
a sis idiomes diferents (finès, anglès, francès,
espanyol, rus i àrab) gràcies a l’ajuda dels seus
companys d’universitat. De fet, al full tenia
escrita la transcripció fonètica de cada idioma
per no equivocar-se. Barbara Rotraut Pleyer
ja havia protagonitzat una irrupció polèmica
l’any anterior en la tercera edició del Festival
Internacional de Joves i Estudiants a Berlín
Oriental, on després de fer la seva proclama
va ser detinguda i empresonada durant tres
dies. La proclama que havia preparat per als
Jocs era la mateixa i contenia tres demandes
per a construir un món millor: posar punt
final a la guerra freda i a les guerres vigents;
deixar escollir a cada poble el seu govern;
garantir en la màxima expressió la llibertat i la
igualtat. Quan la policia va llegir el contingut
del discurs va descartar ràpidament que
Pleyer fos una militant comunista, tal com
havien proclamat alguns diaris després dels
fets. Finlàndia va optar per deportar la jove
pacifista el dia següent i el govern alemany
va optar per retirar-li el passaport per haver
danyat la seva imatge internacional.
El retorn a Alemanya no va ser senzill.
Els mitjans de comunicació havien criticat
durament una acció que els germànics només
havien pogut veure dins un resum breu dels
Jocs Olímpics als cinemes i havien intentat
aconseguir declaracions de qui encara
consideraven com una agent comunista a
la RFA. Tot això malgrat que el pare de la
Barbara havia estat una cara molt coneguda
del nazisme, especialment després de morir

Barbara Rotraut
Pleyer va captivar el
públic completant una
volta a l’estadi amb
un llarg vestit blanc
abans de dirigir-se cap
a la tarima.

durant la guerra quan va sortir publicat el seu
llibre pòstum l’any 1943 i el govern alemany
va afavorir una tirada gegantina de 700.000
exemplars de Volk im Feld, on assegurava que
la guerra que els jueus volien no acabaria fins al
seu extermini. De fet, a la seva família hi havia
altres nazis de cert rang i les acusacions inicials
ràpidament van perdre força en conèixer el seu
entorn familiar i també després d’escoltar la
seva versió dels fets. Rotraut Pleyer va parlar
davant 600 persones en un cinema d’Stuttgart i
va passar a ser considerada com “l’àngel vermell
de la pau” i com una idealista. Un grup pacifista
holandès va demanar que fos premiada amb
una medalla per la seva contribució a la pau
i la popularitat de Rotraut Pleyer va arribar
al punt de rebre moltes cartes amb peticions
de matrimoni i fins i tot l’oferta d’un alcalde
d’una localitat turística de la costa bàltica que
li sufragava totes les despeses al seu spa. De
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mica en mica la jove activista va convertir-se en una cara molt coneguda a
Alemanya, va integrar-se en un moviment de dones per la pau i va recuperar
el passaport. Començava una llarga etapa de la seva vida en què viatjaria arreu
del món en congressos i mobilitzacions per la pau, començant per una crida
contra les armes nuclears des d’Hiroshima l’any 1953. Barbara Rotraut Pleyer
es va arribar a plantejar alguna incursió olímpica més a Melbourne 1956 i a
Roma 1960, però en ambdós casos va patir algun contratemps. Molts anys més
tard, convertida en una personalitat del pacifisme que parlava 14 llengües
diferents i era rebuda habitualment per governs i caps d’estat de països del
tercer món i alhora de potències mundials, la germànica va canviar-se el nom
i va acabar sent coneguda com a doctora Sina-Moria en una vida que potser
algú acabarà portant a la gran pantalla i que inclou llargues estades reflexives
al Mont Sinaí així com la convicció de ser perseguida per la CIA pocs dies
abans de morir en un hotel de Xipre l’any 2000.
LES RESTRICCIONS DEL COMITÈ OLÍMPIC
INTERNACIONAL

Sigui com sigui, en clau olímpica aquella
incursió de la jove Barbara Rotraut Pleyer
a Hèlsinki 1952 va ser un dels detonants
més evidents per una nova norma del COI
aprovada el 1953 i que feia referència sobre
els posicionaments polítics durant els Jocs
Olímpics: “S’ha decidit que a partir d’ara no
estaran permeses les manifestacions polítiques
durant els Jocs Olímpics, ja sigui dins l’estadi o
en els recintes esportius”. Aquesta idea perdura
encara avui en dia amb motivacions ampliades
des de 1975, poc després dels atemptats de
Munic 1972: “Qualsevol tipus de manifestació o
propaganda, ja sigui política, religiosa o racial,
està prohibida als recintes olímpics”. L’any 1953
el COI de l’inefable Avery Brundage no va voler
reconèixer el protagonisme de Rotraut Pleyer
i va justificar la mesura a partir d’un discurs
que l’estel·lar Emil Zatópek va adreçar als
treballadors finlandesos fora del recinte olímpic
el dia després de finalitzar els Jocs. Curiosament,
l’atleta txecoslovac tampoc hauria tingut cap
problema en adreçar-se als obrers amb la nova
normativa del COI.
El 19 de juliol de l’any 2002 Hèlsinki va
celebrar el 50è aniversari dels Jocs de 1952 amb
la participació de delegacions d’esportistes ja veterans que havien participat
feia mig segle a la cita olímpica en terres nòrdiques. En aquest acte, enmig
dels discursos, una dona va aparèixer amb un llarg vestit blanc i va dir algunes
paraules des de la tarima abans que fos retirada de l’acte. En aquest cas, la
seva presència formava part del programa a mode d’homenatge a la sorpresa
protagonitzada per Pleyer, ja coneguda per tothom com l’àngel de la pau. Una
actriu finlandesa, Laura Malmivaara, va assumir el paper de la germànica i la
nota de premsa de la celebració va citar l’homenatge cap a l’activista original
ressaltant com d’important hauria sigut per al món dels anys 50 escoltar un
missatge potent de pau en plena guerra freda i la rellevància que hauria tingut
el moviment olímpic en les relacions polítiques internacionals.

L’estrella finesa dels
anys 20 Paavo Nurmi
va ser l’encarregat
d’encendre el peveter
ubicat a la pista de
l’Estadi Olímpic
d’Hèlsinki. Minuts
després irrompria en
escena l’àngel de la
pau.
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observatori crític
fosbury.cat
AUDITEM LA NOSTRA WEB DURANT EL 2019 EN CLAU DE GÈNERE,
DIVERSITAT ESPORTIVA I MARC TERRITORIAL

c

ada any a la Fosbury fiscalitzem els
continguts que publiquem. Ho fem per
disposar d’eines concretes d’anàlisi en
clau de diversitat esportiva, de gènere i
de territori i també com a eina de transparència
de cara a sòcies i lectores. En l’anàlisi no
comptabilitzem les revistes publicades en paper.
GÈNERE

El 2019 no hem complert els objectius de
gènere que ens havíem marcat i hem viscut un
retrocés respecte a l’any anterior. El 42,08% de
les notícies publicades o bé no tenen un gènere
associat o bé inclouen informació sobre homes i
dones protagonistes des de l’esport. La categoria
que cataloguem com a “mixta” és aquella que
té més pes a La Fosbury. És una constant que
perdura des de l’inici del projecte i que no és
fàcil de trobar en aquells mitjans que fan un
seguiment continu de l’esport professional
atesa la distinció constant entre gèneres en la
gran majoria de competicions.
Les notícies que compten amb homes com
a únics protagonistes representen el 35,56%
de les peces publicades, una xifra més alta
que el 22,36% de notícies protagonitzades
exclusivament per dones esportistes. A la
pràctica, l'esport masculí té presència en el
77,64% de les notícies publicades i el femení en
el 64,44%. Des que ens vam marcar objectius
concrets en clau de gènere l'esport mixt s'ha
mantingut força estable (45,3% el 2016; 44,4%
el 2017; 46,8% el 2018, 42,08% el 2019), el pes
de l'esport masculí havia decrescut fins el 2019
(40,9% el 2016; 36,5% el 2017; 29,25% el 2018 i
35,56% el 2019) i ell de l'esport femení ha tendit
a créixer (13,8% el 2016; 19,1% el 2017; 23,95% el
2018 i 22,36% el 2019).
Des de la redacció no estem satisfets amb
aquestes dades perquè malgrat garantir un 20%

Aquest 2020 hem
donat sortida a
l’Observatori Crític
dels Mitjans esportius
en clau de gènere.
Després d’analitzar
mitjans com TV3 o
TVE, consideràvem
oportú fer públiques
les dades de Fosbury.
cat de 2019 abans de
continuar aportant
una mirada crítica al
periodisme esportiu
del nostre país.

mínim de notícies per a les dones esportistes
per segon any consecutiu, el 2019 no hem estat
capaços de limitar les notícies protagonitzades
de forma exclusiva per homes per sota el 33%.
Un toc d’atenció indiscutible en clau interna i
alhora la constatació que les dones esportistes
tenen un rol de protagonistes molt superior que
en la resta de mitjans de comunicació que hem
analitzat (del 64% de fosbury.cat a xifres que no
superen el 20%).
DIVERSITAT ESPORTIVA

El ciclisme (11,62%) és l’únic esport (incloent
totes les seves modalitats) que apareix com a
mínim al 10% de notícies publicades a fosbury.
cat. El bàsquet (9,68%) i l’atletisme (7,04%)
completen el podi de manera que els tres
esports són els tres amb més seguiment a la web
per tercer any consecutiu. Altres esports amb
una presència destacada són la natació (5,81%),
el tennis (5,28%), el rugby (4,75%), el futbol
americà (3,70%) o el waterpolo (2,99%). En
total, el 2019 hem publicat continguts sobre 91
disciplines esportives diferents i hem complert
el propòsit que cap esport superi la quota del
20% de protagonisme a la web.
MARC TERRITORIAL

Pràcticament el 60% de les notícies publicades
han comptat amb informació sobre l'esport
català. A més, l'esport valencià ha sigut
protagonista en el 10% de totes les notícies
publicades. Les xifres són menors en el cas de les
Illes Balears (7,5%), Andorra (2,5%) i Catalunya
Nord (2,5%). Volem ressaltar que el marc
territorial de les notícies sovint és compartit
per més d’un estat, nació, regió o continent i que
prop del 25% de publicacions es fixen en allò que
passa en altres indrets del món més enllà dels
Països Catalans.
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LA PROMESA

maria COSTA,
LA PRIMERA

Q

uan les lectores de la Fosbury van escollir per
majoria a Maria Costa com a millor esportista
del mes de gener, sabien què estaven votant.
Perfectament. Un reconeixement humil,
totalment ínfim al costat de la medalla d'or als Jocs de la
Joventut d'hivern, el primer or olímpic del nostre país en
la versió nevada de l'univers olímpic.
La jove bagenca és la primera campiona de la història
del nostre país als Jocs Olímpics d’hivern de la Joventut i
ha sumat al seu or un altre bronze en esquí de muntanya
a la mateixa competició. Un
resultat que sense cap mena
de dubte inscriu el seu nom a
la història de l'esport de casa
nostra i això que, tal i com
diu la secció, no deixa de ser
una promesa. Estem davant el
primer gran èxit internacional
d'una carrera prometedora.
UNA ESPECIALITAT PRÒPIA

La inclusió de l’esquí de
muntanya
al
programa
olímpic dels Jocs de la Joventut
havia fet créixer de forma
exponencial les opcions d’èxit
de la delegació catalana que
ocupava de forma íntegra les
places de la selecció espanyola
a Lausana 2020. Aquest
esport compta en la seva
categoria absoluta amb una
pila d’estrelles procedents de
Catalunya. Està bé que consti

això, en quines especialitats som una potència.
La primera campiona sempre més serà Maria Costa
que no va notar la pressió i va completar una actuació
extraordinària. Es pot ben dir que ho va fer tot bé i per
això la medalla d'or va acabar penjada del seu coll.
L’esportista de l’AE Mountain Runners del Berguedà, que
ha perfeccionat la seva tècnica al centre de tecnificació de
Font-Romeu, va començar marcant el novè millor temps
en la cursa de qualificació matinal i després va posar la
directa.
Maria Costa va ser la més
ràpida de la seva sèrie als quarts
de final (3:29.20) en un circuit
d’1,6 quilòmetres que li portarà
grans records a partir fins el
final de la seva trajectòria. A
les semifinals va augmentar
el ritme davant rivals ja molt
exigents iva tornar a guanyar
la sèrie amb un registre de
3:19.35. A la final va demostrar
les seves altes prestacions de
resistència demostrant que
era la que aguantava millor
l’exigència física del campionat
i es va tornar a imposar amb
un registre de 3:22.45, enduentse l’or amb més de dos segons
de marge sobre l’italiana Silvia
Berra i la francesa Margot
Ravinel.
I amb una trajectòria així
és una promesa? Sí. Perquè té
només 17 anys. Atenció!

FOTO: Cedida

Guanya el primer or olímpic d'hivern de la joventut del nostre país
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crítica cultural
UN GRAN VIATGE PER
L'ALPINISME CATALÀ
francesc roma
Albertí Editor
224 pàgines
19 euros

L

’ampli coneixement de Francesc Roma sobre l’excursionisme
català va una passa més enllà en aquest volum publicat el
2019 que ressegueix la història de l’alpinisme del nostre
país a partir d’episodis històrics de tota mena. Roma, que
actualment prepara el llibre del centenari de la FEEC, ens convida
a conèixer els primers exploradors de la muntanya i ens condueix
pel naixement d’entitats i clubs excursionistes i dels passos cap
a l’alpinisme, primer als Pirineus i més endavant cap a indrets
emblemàtics d’arreu del món. Un dels encerts de “Ja hem fet el cim!”
és sens dubte la mirada àmplia cap als esports de muntanya que
ajuden a entendre el context històric de cada moment i l’impacte
social i col·lectiu d’algunes de les ascensions realitzades.
És fascinant l’oportunitat de conèixer en petites càpsules
als pioners catalans i cal valorar el rol protagonista que Roma
proporciona a les dones (des de Teresa Abadia i Maria Amigó a
Mercè Macià). En un llibre amb presència de noms tan rellevants
per a Catalunya com el de Pompeu Fabra, Francesc Macià o Jacint
Verdaguer, les històries de gent desconeguda per a la majoria dels
lectors brillen amb una força especial. El llibre també es fixa en fets
històrics marcats pel compromís social i polític d’excursionistes i
alpinistes. En aquest sentit, val la pena endinsar-se en les brigades
pirinenques organitzades durant la guerra civil o en els fets del
Garraf de l’any 1925, especialment trepidants.
Farcit de múltiples episodis curts, possiblement el lector es
quedarà amb ganes d’aprofundir més en les històries que Roma
sintetitza en un llibre que obvia les fites assolides per l’alpinisme
català en ple segle XXI. Sens dubte aquest és un llibre que agradarà
a qualsevol amant de l’esport a l’aire lliure i que aportarà un nou
anecdotari sobre Montserrat, el Pedraforca o l’Aneto a qui el llegeixi.
Un llibre de lectura ràpida i àgil que ajuda a resseguir el fil d’un país
que ja fa moltes dècades que mira cap a la muntanya amb passió
més enllà del dolor provocat pels accidents i les morts d’escaladors
i alpinistes que s’estimaven profundament la muntanya. Ara
més que mai, en ple confinament, queda clar que la muntanya és
indispensable per a les nostres vides i ho seguirà sent en els propers
anys prenent el testimoni d’aquells que la van començar a mirar
amb una altra mirada al segle XIX.
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crítica cultural
EL DESPROPÒSIT
CICLISTA
MOVISTAR TEAM
'El Día menos pensado': Sèrie documental sobre el 2019
del 'Movistar Team'

S
La difícil convivència dels
tres líders de l'equip –d'esquerra a dreta: Mikel Landa,
Alejandro Valverde i Nairo
Quintana– és del més interessant del documental

'ha de reconèixer que els reportatges 'des de dins' són
una moda totalment lògica. Sembla que cotitza a l'alça els
exercicis audiovisuals d'entrar les càmeres allà on mai abans
havien entrat. Ni que sigui per la novetat, un s'entusiasma.
És l'escola dels 'All or nothing' i en el cas del ciclisme no ens consta
que cap gran equip hagués fet abans el que el Movistar va permetre
amb el seu seguiment intensiu durant 2019 per a la gravació d'una
sèrie que no decep. En absolut.
Així com hi ha altres esports on l'exposició de la tramoia, del
que hi ha "al darrere del que sempre es veu" forma part del dia a
dia –per exemple el bàsquet, amb els periodistes sempre dins el
vestidor– en el cas de l'equip navarrès de ciclisme, el més antic del
pilot internacional, és un exercici de franquesa realment destacable.
Perquè més enllà de la bona factura, imatge i relat intencionat el que
més ens agrada de la sèrie és la sinceritat, el veure's tot tal com és.
El no haver volgut o no haver sabut amagar les vergonyes de l'equip.
'El Día menos pensado' té la virtut de retratar pràcticament totes
les peces per igual. De no amagar cap dels vicis i problemes que com
espectador ja intuíem a una estructura que fins i tot guanya el Giro
però no el guanya amb el cap de files. Veiem els egos, els problemes
de direcció i coordinació, la rudesa i baixesa d'alguns elements.
Veiem uns engranatges quasi rudimentaris per l'equip que acaba
guanyant la classificació per equips de les tres grans voltes.
COL·LECCIÓ DE RETRATS

'El día menos pensado' acaba sent un sensacional àlbum de retrats
perquè pràcticament tothom qui compareix a escena en surt
esquitxat. Et poses les mans al cap de decisions i expressions dels
seus manaires -Unzué, Lastras, Arrieta i Acosta– de la mateixa
manera que les personalitats dels seus líders o segons espases
acaben per combustir la seva pròpia imatge. Veus com Valverde
és l'amo i senyor o com el nostre Marc Soler s'equivoca. Repasses
peripècies i acaba amb la diàspora que deixa l'equip nu. Com el
ciclisme d'ara, que no hi és. I només tenim antigues repeticions o
aquest joc dels disbarats en perfecta producció.
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som tot l'altre esport
Una vintena d'esportistes donen suport a la Fosbury en ple confinament

E

n ple confinament i després que la Fosbury
anunciés que com a projecte es cooperativitza,
una vintena d'esportistes de primera línia
del nostre país van voler participar del vídeo
promocional 'Som tot l'altre esport' difós aquest mateix
mes d'abril.
Laia Sanz, Ander Mirambell, Tita Llorens, Marina
Chavarria, Pau Capell, Queralt Casas, Marina González,
Txell Mas, Anna Quintana, Toni Ponce, Marta Bach,
Núria Vilarrubla, Sergi Mingote, Jordi Morales, Ana
Puertes, Montse Alcoba, Anna Casarramona, Albert
Español i Laia Talarn apareixen en aquesta píndola
audiovisual en la que es fan seus els valors que hi
compartim des de la revista de tot l'altre esport.
Des de La Fosbury volem agrair públicament el cop de
mà de tots els esportistes per fer possible aquest vídeo
des de casa seva, així com la seva bona predisposició
habitual a l’hora d’atendre’ns i respondre preguntes de
tota mena. Al vídeo hi apareixen medallistes olímpics i
paralímpics, de campionats del món, de copes del món i
de campionats d’Europa, autors de reptes “impossibles”

i proses de primera fila internacional, pioners i pioneres
i gent que, en general, demostra que tot l’altre esport
arreu del nostre país compta amb referents brillants. Una
mostra prou àmplia i alhora incompleta de la diversitat i
el talent esportiu que tenim ben a prop de casa.
L’actriu i cantant Martina Tresserra posa la veu
al vídeo, que esperem que us agradi i ens ajudeu a
difondre’l per totes bandes.

ENS COOPERATIVITZEM
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Soci Fosbury
Paquet Bàsic (Anual)
30,00 €

SÒci PROTECTORA
Paquet Prèmium (Anual)
50,00 €

ENTITAT SÒCIA
Suport Institucional (Anual)

100,00 €

WWW.FOSBURY.CAT

La Fosbury és un producte de Valentí 92 , SCCL
Contacte: salta@fosbury.cat

