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DE COP SE'M VA
ENCENDRE LA LLUMETA DE
LA CONSCIÈNCIA DE
GÈNERE en l'esport
TEXT Roger Castillo i Cugat Comas

La Gàlia Dvorak té 32 anys i en un país amb coneixement esportiu transversal el
seu nom hauria de ser familiar. És la jugadora número 78 del món en una disciplina
tan asianocèntrica com el tennis de taula. La mataronina ha estat durant més d'una
dècada la jugadora més destacada del país, ha competit en tres Jocs Olímpics però és
que a més s'ha posicionat dins el món del seu esport i l'olimpisme com a persona amb
moltes coses a dir, lluitadora per allò que creu que ha de canviar i incansable tant dins
com fora de la pista.
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UAN FEM AQUESTA ENTREVISTA LA PRIMERA PREGUNTA ÉS OBLIGADA: COM VA EL CONFINAMENT?

Al principi ho vaig portar molt bé perquè venia d’una època en que havia viatjat moltíssim,
d’estar a molts països i mil competicions. No tenia ningú a la família que estigués malalt,
no m’estava tocant de prop, i unes setmanes a casa em van anar súper bé. Però la situació
és la que és i la cosa està fatal. A mesura que anaven passant les setmanes i no veies el
final, ni sabies com acabarà tot plegat, els ànims van començar a decaure.
HAS POGUT MANTENIR-TE ACTIVA? TENS UNA TAULA DE TENNIS DE TAULA A CASA?

Visc en un pis que és força espaiós però no tinc cap estança prou gran per posar-hi una
taula. En les primeres setmanes del confinament va ser realment difícil aconseguir-ne
alguna, entre que els enviaments estaven aturats i que molts jugadors van pensar en
comprar taules i robots i no en quedaven enlloc. Com deia, tampoc sé on l’hauria posat.
La Federació em va enviar una bici estàtica i l’he utilitzat combinant-la amb molts
exercicis, suposo que com tothom que ha estat fent esport, des de sentadilles a flexions.
Afortunadament, també tenia unes peses i físicament m’he pogut mantenir bastant bé, però en taula no
podem fer res.
ENCARA NO POTS ENTRAR A LES TEVES INSTAL·LACIONS HABITUALS?

Ara podria entrenar al CAR de Sant Cugat, atès que ja han obert les instal·lacions, però la situació no
és senzilla perquè els meus entrenadors estan afectats per un ERTO i no podrien ser-hi, i només estem
validats per anar-hi els esportistes d’alt nivell de manera que en tota la província de Barcelona en tennis
de taula només complim els requisits jo i un esportista paralímpic, encara és complicat entrenar amb
regularitat. En fase 1, després de passar un test del covid-19 amb la federació i fer unes proves mèdiques,
ja podria començar a entrenar al CAR.
UNA DE LES GRANS NOTÍCIES DEL CONFINAMENT HA SIGUT L’AJORNAMENT DELS JOCS OLÍMPICS. COM HO VAS VIURE? TE’N
VAS ASSABENTAR PER LA PREMSA O TENIES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ?

Formo part de diferents associacions d’esportistes i la informació m’arriba una mica més d’hora. Ja feia
temps que quan parlava amb directius o amb esportistes implicats en associacions del COI el missatge
era que els Jocs no se celebrarien el 2020. Però hi havia informacions de tota mena. La decisió no em
va sorprendre perquè era impensable que es tirés endavant un esdeveniment de la magnitud dels Jocs.
Em va fer una mica de pena, perquè portava uns mesos on havia començat a jugar molt bé i que amb
el meu lloc al rànquing ja veia la classificació molt a prop després d’un any molt molt dur. Un cop s’han
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La Gàlia ens va
atendre per
vídeo-conferència,
tal i com s'han hagut
d'acostumar a fer
totes les esportistes
i periodistes de mig
món.

posposat un any, ara tinc la incertesa de no saber què faran amb el sistema de classificació, les
competicions prèvies que hi haurà… sembla que la feina que he fet durant el darrer any no ha
servit de gaire.
UNA ALTRA INCERTESA ÉS LA CELEBRACIÓ DELS JOCS EL 2021?

La meva sensació és que ara mateix hi ha un 50% d’opcions que es facin, perquè al cap i a la fi els
Jocs són un esdeveniment immens i crec que ningú pot assegurar res a més d’un any vista. Seria
una llàstima que no es fessin, però també és cert que jo ja he viscut tres Jocs Olímpics i estic en
un moment de la meva carrera en que potser no m’afecta tant una possible cancel·lació. Una
noia jove que esperi fer el seu debut olímpic a Tòquio segur que està vivint aquest incertesa amb
molts més alt-i-baixos i si es cancel·len s’enduria un gerro d’aigua freda molt important.
ESTÀS PARLANT AMB GENT JOVE COM LA SOFIA-XUAN ZHANG SOBRE L’AJORNAMENT DELS JOCS I COM HO ESTAN
VIVINT?

Sí, cada setmana parlo amb les meves companyes per vídeo trucada i les meves joves estan
una mica confoses. En un esport com el nostre, que és tan tècnic i mil·limètric, estar un mes
sense entrenar quan ets jove t’afecta molt més. A mesura que et vas fent gran i tens més anys
d’experiència, no notes tant una aturada com la d’aquests mesos. Jo crec que elles no pensen
en els Jocs: estan més preocupades per saber com reaccionaran quan tornin a jugar, amb
molts dubtes sobre quan de temps els costarà tornar a agafar el nivell que tenien abans del
confinament.
TU VAS DEBUTAR ALS JOCS OLÍMPICS A PEQUÍN 2008 QUAN TENIES 20 ANYS. QUINS RECORDS TENS D’AQUELL
MOMENT?

Estava en un estat de xoc, tot era nou i ho vivia amb una intensitat que no és comparable amb
cap altra cosa. La classificació em va arribar de cop, no havia tingut temps per preparar-me i de
fet quan tenia 20 anys jo pensava que els meus Jocs serien els de Londres 2012. Va ser tot molt
ràpid i increïble. Si penso en la Maria o en la Sofia, que sembla que ho tenen a tocar i et diuen
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que t’has d’esperar quatre anys, et sembla una eternitat. Després veus que no, que el temps
passa volant i per mi ara és com si Rio hagués estat l’any passat i ja en fa quatre dels Jocs del
Brasil!
ALS JOCS DE RIO DE JANEIRO TAMBÉ HI VAS ARRIBAR A ÚLTIMA HORA. T’HAS ACOSTUMAT A AFRONTAR
SITUACIONS INESPERADES?

AMB QUIN RECORD ET QUEDES DE LES TEVES (FINS ARA) TRES PARTICIPACIONS OLÍMPIQUES?

Sobretot Pequín, perquè va ser molt especial. A més hi havia el factor xinès, de jugar uns Jocs
a la Xina, el país on el tennis de taula és molt important. Hi anàvem amb un equip molt fort i
vam estar a punt de passar als quarts de final. Recordo que ens ho vam jugar contra el Japó,
que anàvem 2 a 2 i jo jugava contra l’Ai Fukuhara, que és una estrella al Japó i era la número
6 del món en aquell moment i és més famosa al seu país que la Mireia Belmonte aquí. És una
autèntica estrella asiàtica i jo estava allà, tenint opcions de guanyar-la i aconseguir diploma
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Dvorak vol seguir
vinculada a la seva
disciplina un cop
acabada la seva etapa
de jugadora, des de
l'àmbit federatiu i
per a la promoció de
l'esport femení.

És cert. Als que vaig anar més tranquil·la van ser als de Londres que em vaig classificar al
preolímpic, al maig, d’una manera “normal”. L’any de Rio tinc la sensació que és el que he
jugat a un nivell més alt, sobretot a la lliga francesa, on vaig fer uns números espectaculars.
Anava als campionats internacionals i la cosa no sortia: o tenia mala sort o pecava de cercar
les victòries amb massa ansietat. Tot va anar malament. I quan treure l’últim rànquing i jo
sortia com a primera reserva, no m’ho volia creure. Després de tot el que havia fet aquell any,
era incomprensible. I quan em van trucar cinc dies abans de començar als Jocs dient-me que hi
aniria, que una noia s’havia trencat el braç, tampoc em va sorprendre molt. És com si dins al
meu cap mai m’hagués cregut que em perdria aquells Jocs.
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l’olimpisme ha format part de tota la
meva vida perquè sempre t’estàs preparant
i el fet de ser olímpic és per a tota la vida
olímpica. Va ser una experiència única. Vaig perdre i la derrota feia mal i estava una mica trista
per no haver aconseguit guanyar, però alhora era conscient d’haver jugat de tu a tu amb gent
que en realitat està a un altre nivell. Un altre gran record és a Londres, durant la cerimònia
inaugural. Jo era a l’estadi com a atleta i de cop i volta Sir Paul McCartney apareix amb l’Hey
Jude! i és d’aquelles coses que dius: “ja ho he fet tot a la vida!”.
CADA EDICIÓ DELS JOCS ÉS ESPECIAL
EN SI MATEIXA O SÓN EXPERIÈNCIES
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SIMILARS?

Et diria que vistos uns Jocs,
vistos tots. I ara que també he
anat a Jocs Europeus o Jocs
Mediterranis el concepte és molt
similar en quant l’experiència
que vius. Cadascun, però, té
les seves coses i veus també
com la tecnologia va avançant
i cada any vius una història
nova, però per als esports
petits l’experiència sempre és
molt especial. Estàs a la Vila
Olímpica i tens una sensació
de pertinença, de formar part
d’un gran grup, que és poc
habitual. En el tennis de taula
tenim mundials o europeus,
però sempre et sents una mica
com un “bitxo raro”. En canvi,
quan vas a uns Jocs te n’adones
que formes part d’una cosa
molt gran. Al mateix temps,
la grandiloqüència dels Jocs
m’esgota. Quan arribo a casa
no puc més, perquè entre les
mesures de seguretat, d’agafar
un bus que trigarà una bona
estona, que tot està planificat,
que no pots entrenar quan
vols… tot plegat és molt cansat.
Conec a jugadors que odien
estar als Jocs, que malgrat que es
preparen tota la vida per anar-hi,
quan hi són no els gaudeixen.
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TU HAS ESTAT ESCOLLIT COM A ESPORTISTA REFERENT DEL COI PER ALS JOCS DE LA JOVENTUT DE 2018. QUÈ ELS
VAS EXPLICAR ALS JOVES TALENTS DEL FUTUR QUE VAS CONÈIXER A BUENOS AIRES?

Quan vaig estar a Buenos Aires les activitats que vaig haver de fer estaven molt centrades
en els valors de l’olimpisme. Els vaig recalcar que els Jocs no són només el fet de disputar-los
i l’experiència que hi vius, sinó tot el que implica. Potser he anat a tres Jocs Olímpics, però
l’olimpisme ha format part de tota la meva vida professional de forma constant, perquè sempre
t’estàs preparant i el fet de ser olímpic és per a tota la vida, ja sigui perquè potser t’obre portes
com per la satisfacció personal d’anar-te’n a dormir sabent que has participat a uns Jocs. Per la
gent que som d’esports minoritaris, que no tenim gaire ressò ni a la premsa ni entre la gent del
carrer, veus com les cares canvien quan expliques que has estats als Jocs Olímpics. La història
canvia de cop i la gent et pren seriosament.
QUANTA CORDA OLÍMPICA ET QUEDA?

Ostres, dependrà de molts factors. A Tòquio, si es fan, m’agradaria dir-te que segur que hi seré.
Més enllà ja dependrà de la meva vida personal o de lesions. A París 2024 tindré 36 anys i un
jugador de tennis de taula ja comença a estar de baixada, però encara és possible mantenir el
nivell. També és cert que jo acostumo a estar al límit per entrar-hi i potser d’aquí a quatre anys
ja estaré en el grup de les jugadores que es queden sense el bitllet.

Després de
jugar vull fer
feina a nivell
federatiu, sobretot a
desenvolupar el tennis
de taula femení

LA TEVA TRAJECTÒRIA LA VOLS VINCULAR SEMPRE AL TENNIS DE TAULA, MÉS
ENLLÀ DE LA FACETA COM A JUGADORA?

És la meva aposta principal, sí. No sé si em sortirà bé perquè
malgrat que és un esport que està creixent molt, sobretot en l’àmbit
internacional, no deixa de ser un esport petit. Les possibilitats
que tinc de dedicar-me al tennis de taula no són especialment
grans. Jo no vull ser entrenadora, perquè també és el que he vist
amb els meus pares i estic una mica cansada d’aquest estil de
vida, i m’agradaria més fer feina a nivell federatiu, sobretot a
desenvolupar el tennis de taula femení. Les opcions d’aconseguir
una feina d’aquest tipus són molt reduïdes. Ja estic intentant
posicionar-me i conèixer les persones adequades de manera que
quan surti una oportunitat la pugui agafar, però mai se sap.

FEIES L’ACCENT EN EL TENNIS DE TAULA FEMENÍ I PRECISAMENT TU T’HAS MULLAT PER LA IGUALTAT DE GÈNERE
EN L’ESPORT. QUINES ACCIONS ES PODEN FER PER MILLORAR LA SITUACIÓ ACTUAL?

La consciència de gènere i el feminisme per a mi és nou. Fa cinc anys creia que el feminisme eren
quatre boges i que tot anava bé, però quan obres els ulls i comences a analitzar-ho tot des d’un
altre punt de vista tot canvia. Quan vaig començar la meva trajectòria anava als campionats,
hi havia menys noies i m’era m’és fàcil guanyar. Pensava que era molt bona i ja està. Després
te n’adones que a mi em semblava fàcil perquè era la millor, però que ningú t’ho posa fàcil ni
aquí ni en clau internacional. Si ets una noia i et vols dedicar al tennis de taula és molt difícil
perquè no tens entrenadors, no tens clubs, ningú inverteix en tu, no pots anar a competicions…
és realment complicat. Quan vaig compartir el que passava aquí amb companyes d’altres països
vaig veure que era una situació que es repetia a tot Europa. Sueques o alemanyes també em
deien que la seva federació portava no-sé-quants nois a les competicions internacionals però
cap noia. No pot ser que estiguem al segle XXI i que ningú faci res per solucionar-ho. Es parla
molt de feminisme i d’igualtat, però si mires les federacions esportives de tennis de taula a
Europa només el 15% de les directives són dones. En el cas de les entrenadores, només un 8%. És
normal que en aquest context només el 20% de les llicències a Europa siguin de dones. Veient tot
això a mi se m’encén la llumeta: sempre ha sigut així, però no té per què seguir sent així. Si no
mpulsem polítiques des de les federacions internacionals i treballem en clau local per fer créixer
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La jugadora
maresmenca és un
puntal de les
formacions de la
selecció des de fa més
de 10 anys, competint
a un nivell que
semblava vetat a les
palistes europees.

el tennis de taula femení, això no canviarà. Per això vull orientar el meu futur cap
aquí.
LA PREGUNTA ÉS OBLIGADA: QUÈ ES POT FER MILLOR PER AL TENNIS DE TAULA A CASA NOSTRA?

És molt important tenir referents, i jo aquí he fallat una mica. Al CN Mataró em
tenien a mi i no vam saber aprofitar la meva figura, d’ensenyar a les noies el que
pots aconseguir fent esport. I no parlo només dels èxits, d’anar a Jocs i guanyar
títols, sinó la confiança que guanyes quan practiques un esport, la sensació de fer-ho
bé, la quantitat de portes que t’obre practicar un esport al màxim nivell. A Mataró
ho hem desaprofitat, perquè em coneix tothom però no he anat mai a fer xerrades
a les escoles i a motivar les nenes per començar a jugar. S’hauria de fer. A Espanya
ara hi ha equips que ho estan fent molt bé amb les noies. És fonamental que en els
grups d’entrenadors com a mínim hi hagi una noia, ja no només per comunicar-se
millor, sinó perquè sigui referent. Si una nena entra en un club i veu que jugadors i
entrenadors són nois, se sent fora de lloc. Si veuen que l’entrenadora és una noia i
també sap jugar, es poden sentir més identificades. Hem d’aprendre del què s’està
fent, dels models d’èxit i intentar copiar-los. S’ha de fer molt treball local i al mateix
temps hi ha d’haver ajudes institucionals.

10

ENS CONSTA QUE HI HAVIA UNA APOSTA SINGULAR A ANDORRA PEL TENNIS DE TAULA, AMB UNA PROPOSTA
PER ESDEVENIR UNA SEU DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL. SAPS SI POT TIRAR ENDAVANT?

La Federació Internacional volia obrir una delegació a Europa per fer tasques de recerca,
tenir una sala d’entrenaments, etcètera. Hi havia diversos països que havien presentat el
seu projecte i teòricament per aquestes dates havien de comunicar la decisió, però amb el
tema del covid-19 la Federació Internacional està en un mal moment. A hores d’ara només
ha ingressat un 20% del previst aquest any perquè ha perdut el mundial de Corea i diversos
torneigs asiàtics que s’han cancel·lat. Han perdut molts diners pel camí, per exemple, en
drets televisius. No sé si el projecte de les oficines i instal·lacions seguirà endavant. Ara està
completament aturat.
SI EL REPRENGUESSIN I ES FES A ANDORRA, ENS EN PODRÍEM BENEFICIAR?

Sí, segur que sí. Seguríssim, vaja. Hi ha exemples reals. Les oficines de la Federació
Internacional actualment estan a Singapur i des que es van plantar allà el tennis de taula
va créixer una barbaritat en aquest país.
ENS QUEDA CLAR QUE REALMENT ESTÀS IMPLICADA EN EL TENNIS DE TAULA I QUE CONEIXES A FONS EL TEU
ESPORT. QUIN PAPER HI JUGA LA TEVA PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS D’ATLETES INTERNACIONALS?

Les tasques de representació que faig en aquestes comissions em va arribar sense
pretendre-ho. Jo sóc una mica “freak” i sóc una persona que li agrada llegir-se bé les coses.
I sóc una de les poques jugadores que s’ha llegit el reglament, que déu n’hi do. Si surt una
El Tennis Taula
Tramuntana de
Figueres ha
anunciat el fitxatge
de Dvorak com "la
millor jugadora
de la història de
l'entitat" esperant
que atregui
patrocinadors i es
pugui pujar a primera categoria.
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per revertir l'actual situació És
fonamental que en els grups d’entrenadors com
a mínim hi hagi una noia, ja no només per comunicar-se millor, sinó perquè sigui referent

circular nova, n’estic al corrent. Els meus companys sempre feien broma: “si no saps alguna cosa, preguntali a la Galia”. Després vaig passar a ser la Galia que es queixa de les coses que no funciona, perquè enviava
mails a qui fos indicant que organitzaven competicions sense complir el que deien. Quan ja era la Galia la
reivindicativa em van demanar que em presentés a la comissió d’atletes, i la gent em va votar i vaig sortir
escollida sense fer campanya. La teva tasca és d’intermediari entre jugadors i federació, però una cosa que
funciona molt és estar atenta a normatives i rànquings i sondejar els jugadors per saber si val la pena obrir
batalla per canviar coses. Ja hem aconseguit moltes petites victòries per tenir un sistema més just per tothom.
EN CLAU DE REGLAMENT, EL TENNIS DE TAULA HA VISCUT UNA EVOLUCIÓ IMPORTANT EN ELS DARRERS ANYS?

Déu n’hi do els canvis que s’han fet! Quan jo vaig començar jugàvem amb pilota de cel·luloide de 38
mil·límetres i jugàvem els sets a 21 punts. Ara la pilota té 41 mil·límetres, és de plàstic i juguem fins a onze
punts. A Europa s’està introduint un darrer set a cinc punts amb un punt d’or final i millores per agilitzar el joc
per evitar que com passa ara en competicions per equips hi hagi enfrontaments que durin més de tres hores,
cosa que allunya públic i televisions del nostre esport. També es busca un esport més espectacular i més fàcil
d’entendre per un ull no entrenat, per exemple amb els efectes, que amb el canvi de material de la pilota no n’hi
hagi tants i sigui un simple intercanvi de cops.
HAS JUGAT COMPETICIONS INTERNACIONALS AMB GRANS RESULTATS EN DOBLES MIXTES I SEMBLA QUE L’ESPORT MIXT ÉS UNA
APOSTA GENERALITZADA. ÉS AIXÍ TAMBÉ EN EL TENNIS DE TAULA?

En realitat no. L’aposta pels dobles mixtes ve del COI i del president Bach, que s’ha posicionat moltes vegades a
favor de l’esport mixt. En el tennis de taula és una competició menor que en els dos últims anys ha guanyat pes
per la cursa olímpica, especialment perquè la Xina no és tan dominant. Però per als jugadors, pel pes econòmic
i per la visibilitat continua sent una disciplina minoritària. De fet, el calendari de 2021 en clau internacional no
inclou la disciplina mixta.
DURANT ANYS MOLTES JUGADORES D’ALT NIVELL HEU MANTINGUT DUALITAT DE LLIGUES AQUÍ I A FRANÇA. ÉS VIABLE PENSAR EN
UNA PROFESSIONALITZACIÓ DEL TENNIS DE TAULA FEMENÍ SENSE FER FILIGRANES?

En teoria és la direcció cap a on ens movem. De fet la Federació Internacional vol que els jugadors top no
disputin lligues i es concentrin en el circuit internacional, perquè com passa en el tennis o en el bàdminton els
premis d’aquest circuit siguin suficients per dedicar-te exclusivament a la competició, i que les lligues siguin
una qüestió menor i per a gent amateur. Jo porto 20 anys jugant a tennis de taula i sóc una mica escèptica, és
un canvi lent. Crec que ho veurem, però no sé quan aquesta idea serà una realitat.
ACABEM. FA POCS DIES ENS HA SORPRÈS EL TEU FITXATGE PEL TRAMUNTANA DE FIGUERES. COM HEM D’ENTENDRE AQUEST
FITXATGE? QUIN ÉS EL TEU OBJECTIU?

Tenia molt clar que no volia jugar tants partits com l’última temporada i si podia ser, no viatjar tant, ja que
compaginant-ho amb els compromisos amb la selecció, al final no tenia temps per estar a casa ni entrenar.
El Tramuntana té un projecte molt maco i m'agrada la idea d’ajudar-los a pujar a la màxima categoria. Em
van oferir la flexibilitat de jugar només una part dels partits, així que ho puc combinar sense problemes amb
el calendari internacional, que cada cop és més exigent. Jugaré alguns partits a una lliga estrangera i alhora
disposaré de temps per preparar bé les competicions i seguir entrenant al CN Mataró i al CAR.
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el picadero:
més que un club
de barri
TEXT Ferran Àngel

el picadero
El Picadero va ser un
club pioner, sense el
potencial econòmic
del futbol masculí,
convertint un club de
barri en la principal
entitat poliesportiva
de l’estat. Pioners
en la contractació de
jugadors estrangers
o en posar publicitat
a les samarretes per
aconseguir la viabilitat
econòmica necessària.

S

i ha existit un club Fosbury a Catalunya al llarg de la història
aquest és el Picadero Jockey Club. Nascut el 1951 de la mà de
Joaquim Rodríguez Rosselló com a hereu de l’antic Picadero
Andaluz a la Diagonal de Barcelona. El seu escut era ben
descriptiu amb la vessant poliesportiva de l’entitat: sota la
paraula Picadero hi apareixien un bat de beisbol, una pilota de
voleibol i una sella de muntar a cavall, tot sota fons vermell.
Curiosament, tot i tenir el terme Jockey al nom i la sella de muntar a l’escut de la institució,
el Picadero no va ser mai un club amb secció d’hípica. Una circumstància que no va impedir
que el Picadero es va convertís ràpidament en un dels clubs poliesportius més importants
del principat i, sabent de la proliferació del futbol arreu, va optar per potenciar altres esports
on va aconseguir èxits importants, principalment al bàsquet -masculí i femení-, però sense
desmerèixer l’handbol, el beisbol, el voleibol, el ciclisme, l’hoquei patins, el patinatge de
velocitat o el rugbi.
El febrer de 1953 es va mudar per primer cop des la Diagonal a la Carretera de Sarrià (número
161), on va inaugurar la seva nova pista, però no va ser fins el 1965 que va comprar la masia
de Can Taner, un indret que havia renunciat a caure amb la construcció del Camp Nou només
uns metres al seu costat.
Al solar hi va construir un edifici de 8 plantes on hi establiria la nova pista coberta de
l’entitat i la seu social del club, inaugurada el 1968, fins al dia de la seva venda, precisament, al
Futbol Club Barcelona un lustre més tard.
L’ÈPOCA DAURADA DEL BÀSQUET MASCULÍ

El bàsquet de l’estat espanyol i europeu dels anys 60 i 70 es va caracteritzar per la terrible
tirania que exercia el Real Madrid de Pedro Ferrándiz, amb jugadors mítics com Brabender,
Emiliano, Luyk o Lolo Sainz.
Si va existir un equip que va arribar a fer una mica d’ombra al conjunt blanc, aquest va ser el
Picadero Jockey Club. Durant la dècada dels 60, els barcelonins van sumar 4 subcampionats de
lliga -1964, 1965, 1966 i 1970- i un títol de la Copa del Generalísmo el 1964, derrotant als blancs
per 40 punts a les semifinals (una gesta històrica per l’època), i un altre el 1968, derrotant al
Joventut de Badalona a la final.
Josep Maria Jofresa, Joaquim Enseñat, Miquel Albanell, Chus Codina, Alfonso Martínez i
Víctor Escorial eren la base d’aquell equip -entrenats durant dotze anys per Josep Esteve-,
però el Picadero també va destacar per ser un dels primer equips que va contractar jugadors
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Si va existir un equip que va arribar a fer
una mica d’ombra al MADRID DELS 60 I ELS 70,
aquest va ser el Picadero Jockey Club

dels Estats Units. La seva situació econòmica
ho permetia i, sumat al fet que no disposava
d’una estructura de categories inferiors com la
d’altres clubs catalans, feia que la seva forma de
mantenir-se competitiu fos a través de fitxatges.
ELS ÈXITS DE LES ALTRES SECCIONS

Com a bon club poliesportiu, el Picadero no
només vivia dels bons resultats en el bàsquet.
Els èxits també arribaven de la mà de les altres
seccions de l’entitat que, tot i no tenir el mateix
impacte mediàtic que gaudia el bàsquet de
l’època, constituïen una part importantíssima
del teixit social del club.
En primer lloc cal destacar el paper del rugbi,
la secció que va aconseguir els primers èxits de
l’entitat entre el 1955 i el 1960, amb noms com
Jaume Quesada o Fidel Castells. Curiosament, la
secció es va avançar al tancament generalitzat
del club un any abans, quan va desaparèixer

el 1972 atès que la Federació Espanyola de
Rugbi no acceptava equips amb patrocinadors
comercials.
L’handbol femení es va convertir en el
gran dominador d’aquest esport als anys 60
després de fer-se amb el gruix de l’equip del
Club Medina de Barcelona, que tot just acabava
de guanyar la lliga el 1963. Així doncs, fins al
1970 va aconseguir 5 títols de lliga -quatre de
consecutius entre el 64 i el 67, i després el de
1970- amb jugadores com Mercè Arqué, Maria
Dolors Gimbernat, Montserrat Martí i Núria
Granados. L’equip masculí va assolir l’ascens a
Divisió d’Honor el 1968 i s’hi va mantenir fins
a la desaparició de les seccions el 1973. Durant
aquell període va arribar a dues semifinals
de la Copa del Generalísimo i va aconseguir
un subcampionat de lliga el 1973 amb figures
destacades com Gregorio López i José Manuel
Tauré.

A la zona de Les Corts
i Sarrià hi va haver un
club poliesportiu que
era el més important
del bàsquet català, a
més de tenir equips en
altres disciplines.
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La secció de voleibol masculina també va fer grans aportacions a l’èxit col·lectiu de
l’entitat aconseguint dues Copes d’Espanya -1963 i 1965- i el campionat de les dues
primeres edicions de la Lliga de la divisió d’honor -1965 i 1966-, on van destacar els
germans Jordi, Diego i Santiago León
De tota manera, si hi va haver una secció que va destacar per sobre les altres
aquesta va ser la de beisbol masculí. Amb jugadors com Antonio Detrell, Manuel
García o Licesio Fernández no només van aconseguir tres campionats de lliga
espanyola -1957, 1962 i 1964- i set campionats de Catalunya, si no que també van
exercir el seu domini per tot el continent europeu, amb la consecució de la Copa del
Mediterrani de 1965 i de la Copa d’Europa de 1963 i 1968.
A nivell individual és important destacar la figura de Pepita Cuevas en patinatge
de velocitat. A finals dels anys seixanta aquesta esportista era una de les gran
dominadores mundials de l’especialitat i el seu palmarès ho resumeix perfectament:
campiona del món en la prova de 500, 3.000 i 5.000 metres el 1967 i dels 3.000 el
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EL RETORN A L’ELIT DEL
BARÇA I LA PENYA VA
FAGOCITAR LES AFICIONS
QUE HAVIA DESPERTAT EL
PICADERO

1968, també va sumar nombrosos títols europeus i estatals al
llarg de la seva trajectòria.
INICI DE LA CAIGUDA

Tota història té el seu final i aquest va arribar als 70 quan
el retorn a l’elit del Barça i la Penya va fagocitar les aficions
que havia despertat el Picadero a l’entorn de Barcelona.
Sobretot pel que fa al conjunt blaugrana, amb una proximitat
geogràfica que feia pràcticament impossible la viabilitat de
dos clubs de primer nivell.
La secció va entrar en dificultats econòmiques, i sense
l’estructura per poder generar talent des de les categories
inferiors, la impossibilitat d’aconseguir fitxatges de nivell
va comportar la desaparició de totes les seccions del club,
excepte el bàsquet femení, al final de la temporada 1972-73.
Finalment, al 1974, el mateix Barça que havia absorbit
completament el potencial del Picadero al món del bàsquet
va acabar comprant les seves instal·lacions situades a pocs
metres del Camp Nou i el Palau Blaugrana per 40 milions de
pessetes. El Palau, per cert, tot just s’havia inaugurat 3 anys
enrere.
A partir d’aquell moment la pista del Picadero es va
convertir en el Palau Blaugrana 2, on anirien a jugar les
categories inferiors del club culer. El Palau Blaugrana 2
va desaparèixer el mes de març de 2013 quan el Barça va
inaugurar la nova seu social de l’entitat al seu lloc després
de completar unes obres que van ascendir a un total de 2,7
milions d’euros.
EL BÀSQUET FEMENÍ RECUPERA LA GLÒRIA

Després de la desaparició de la majoria de seccions el Picadero
encara mantenia la seva activitat en bàsquet femení, finançat
gràcies als diners dels patrocinadors i la sala de bingo pròpia
de l’entitat. No tot eren males notícies per al club de les Corts,
perquè aquesta secció de bàsquet femení, lluny de només
existir, es va convertir en el buc insígnia de l’esport de la
cistella a l’estat.

Rosa Castillo, Anna Junyer i Roser Llop eren algunes
de les seves jugadores més destacades. Sota nombroses
denominacions (PICEFF Barcelona, Evax, Intima, Comansi
o Natural Cus) en funció del espònsors que el club anava
trobant, les noies del Picadero van aconseguir entre 1975
i 1983 un total de sis lligues espanyoles i set copes, fent el
doblet a les temporades 1975, 1978, 1980 i 1983.
La temporada 1984/85 el club ja no jugava a les Corts
després de fusionar-se amb el Masnou Basquetbol,
traslladant-se a la pista de la població maresmenca. Aquella
mateixa temporada arribaria l’últim èxit esportiu amb la copa
de 1985. Amb aquest títol es va acabar el gran domini que
havia exercit el club durant l’última dècada al bàsquet femení
de l’estat espanyol.
La secció aguantaria fins l’any 1989, quan finalment es
desfaria i, amb ella, es perdia l’última manifestació de vida de
l’històric Picadero Jockey Club. Bona part de la massa social
que quedava va decidir integrar-se al Club Esportiu Laietà,
encara actiu a l’actualitat, i que s’ubica a pocs metres d’on
residia el Picadero JC.
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l'esport català
es blinda davant
els efectes del
coronavirus
TEXT La Fosbury

quest 2020 l’esport mundial ha viscut un dels sotracs més bèsties de
la història. L’aturada de competicions, les instal·lacions tancades
i els entrenaments confinats són algunes de les conseqüències
més visibles del coronavirus, però la debacle econòmica promet
ser força més greu i generar problemes de viabilitat tant a curt
termini com en els propers anys per a tots els estaments de
l’esport. A Catalunya, com passa a tot arreu, les entitats esportives
han viscut amb preocupació els mesos de confinament i fan mans
i mànigues per garantir la seva activitat en els propers mesos
i anys. Ningú és capaç de preveure amb exactitud l’abast de la
tragèdia econòmica d’un sector punter que representa el 2,1% del
PIB i el 3,2% de l’ocupació a Catalunya i que integra, entre altres,
a més de 600.000 esportistes federats, 450.000 esportistes escolars, més de 40.000 instal·lacions
i equipaments esportius, més de 18.000 clubs i entitats desplegats arreu del territori, una potent
indústria esportiva i una àmplia oferta formativa.
Davant d’aquest context d’incertesa i de necessitats econòmiques, la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) de la Generalitat de Catalunya ha liderat l’elaboració d’un

A
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L'activitat esportiva
s'ha convertit en
protagonista en temps
de confinament i s'ha
buscat com ajudar a
les diferents realitats
esportives a
sobreviure davant
l'aturada general.

Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física a Catalunya, una eina de
treball viva que compta amb la implicació de tot el sector esportiu del país. Els acords
presos en aquest document són la base del paquet de mesures que la SGEAF ha anat
aprovant en els darrers mesos per tal que ningú del sector es quedi enrere pels efectes
del covid-19.
INJECCIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA

Des del punt de vista econòmic i financer, la SGEAF destinarà directament més de 61
milions d’euros al conjunt del teixit esportiu català durant el 2020, dels quals 51 milions
i mig es repartiran a través de programes i subvencions a través del Consell Català
de l’Esport i del Centre d’Alt Rendiment i 10 milions més a través de crèdit directe a
entitats esportives entre el Consell Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances.
Aquests recursos van adreçats a esportistes, clubs, federacions, consells esportius,
universitats, ajuntaments i organitzadors d’esdeveniments esportius i podrien créixer
en el cas que s’assoleixin nous ingressos per a destinar a política esportiva durant la
tramitació pressupostària.
El govern català ha autoritzat el Consell Català de l’esport a realitzar una despesa
pluriennal per donar suport específic a l’acció de les federacions esportives catalanes
(amb un import total de 9,5 milions d’euros) i als programes d’esport escolar dels
consells esportius de Catalunya (amb una xifra de 5 milions d’euros). La finalitat és
subvencionar les activitats portades a terme, les que no s’han pogut celebrar a causa de
la Covid-19 però que han generat algun tipus de despesa, així com les ajornades que se
celebrin fins al desembre d’enguany. D’altra banda, amb l’objectiu de subvencionar les
activitats fetes abans de la pandèmia, les despeses compromeses amb les activitats que
no s’han pogut realitzar i el funcionament de les entitats durant el confinament, també
ha aprovat augmentar la convocatòria d’IMPACTE fins als 3,5 milions d’euros, una xifra
molt superior al milió d’euros pressupostat fa un any amb aquest programa.
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En clau econòmica, una altra mesura clau és
la línia de finançament directe entre l’Institut
Català de Finances i el Consell Català de l’Esport
amb 10 milions d’euros per a operacions d’entre
20.000 i 300.000 euros amb carència del primer
any i termini de retorn màxim de cinc anys. A
més, es garanteix l’aval del 80% dels préstecs
que atorguin les entitats financeres, que
assumeixen el 20% restant del risc.
S’ALLARGA EL CICLE OLÍMPIC

Una de les grans notícies esportives del
confinament ha estat l’ajornament dels Jocs
Olímpics i Paralímpics de Tòquio previstos per
aquest estiu. El COI i el Japó van anunciar fa
unes setmanes que els Jocs es disputaran de
forma excepcional l’any 2021 i els esportistes
han hagut de refer plans i recalcular el
calendari. Atès que el Programa d’Alt Rendiment
Català (ARC) estava previst pel cicle 20172020, la SGEAF ha reaccionat al canvi de dates
olímpiques prorrogant el programa ARC fins el
2021 amb una aportació econòmica addicional
de nou milions d’euros. D’aquesta manera, els
530 esportistes catalans inclosos en aquest
programa tindran les mateixes condicions que
en els darrers anys per intentar accedir als Joc
Olímpics de 2021.
En clau d’esport d’elit la SGEAF també ha
anunciat que treballarà per poder crear una
línia d’ajuts a esportistes d’alt nivell d’acord
amb la disponibilitat pressupostària i sol·licita
al Consejo Superior de Deportes que destini

Les instal·lacions de
Centre d'Alt
Rendiment esportiu
de Sant Cugat van
obrir per a
professionals d'elit
just abans de l'entrada
a la fase 1.

partides pressupostàries per compensar als
clubs que cedeixen els seus esportistes a les
seleccions nacionals.
En clau d’activitat física, el mes de març es
va impulsar una campanya per mantenir hàbits
saludables durant el confinament amb el lema
«Gent Activa des de Casa».
ELS TRÀMITS
FLEXIBILITZATS

DE

LES

SUBVENCIONS,

Una de les grans preocupacions del sector era
disposar de líquid econòmic real per fer front
a pagaments obligats i tensions de tresoreria.
Per aquest motiu la SGEAF ha prioritzat donar
la viabilitat màxima a les actuacions objecte de
subvenció o ajut que s’han vist afectades pel
context generat pel covid-19 o per les mesures
preses per combatre’l. De fet, malgrat la
suspensió de terminis i tràmits administratius,
ha resolt una convocatòria de subvencions
i ha impulsat la publicació de tres noves
convocatòries.
La SGEAF ha aprovat agilitzar les
convocatòries de subvencions i els procediments
de les subvencions nominatives previstos a
l’avantprojecte del pressupost de 2020 sense
haver d’esperar a l’aprovació definitiva dels
comptes per part del Parlament. També ha
optat per finançar despeses realitzades pels
beneficiaris encara que no hagin assolit de
forma total o parcial l’objecte i finalitat de la
subvenció o ajut atorgat.
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L’IVA REDUÏT, UN CLAM DE L’ESPORT CATALÀ

Una proposta unitària per minimitzar els efectes del covid-19 és l’aplicació
immediata de la rebaixa de l’IVA a l’activitat esportiva, una reivindicació que
no és nova però que en el context actual ha esdevingut urgent. Els tancaments
d’instal·lacions han comportat una pèrdua notòria d’ingressos i l’IVA reduït és
una via per ajudar clubs i entitats a mantenir-se al peu del canó. La proposta de
passar del 21% al 10% és una de les mesures econòmiques que el president de
la Generalitat de Catalunya Quim Torra ha fet arribar al president del govern
espanyol Pedro Sánchez en una de les reunions de presidents autonòmics.
Diversos grups parlamentaris ja fa temps que treballen en l’elaboració d’una
Proposició no de Llei al Congrés dels Diputats per aconseguir aquesta reducció.
LA VIA TELEMÀTICA

El Govern ha aprovat un Decret llei amb diverses mesures excepcionals per
facilitar l’activitat del sector esportiu arran de la situació creada per la Covid-19.
Inclou l’autorització de reunions telemàtiques
de les entitats esportives, així com l’agilitació
dels procediments d’absorcions i fusions entre
aquestes per optimitzar-ne l’estructura
Es busca que els òrgans col·legiats de les
entitats esportives de Catalunya es puguin reunir
i adoptar acords per mitjà de videoconferència
o d'altres mitjans de comunicació, sempre que
resti garantida la identificació i la participació
dels assistents. Les juntes directives de les
entitats i les seves comissions delegades
també queden habilitades per poder adoptar
acords sense reunió i també s’autoritzen les
assemblees generals de les entitats esportives
només amb l’objectiu d’aprovar aspectes bàsics
que garanteixin el funcionament excepcional de
l’entitat esportiva.
D’aquesta manera, les juntes directives de
les federacions esportives podran adoptar
les mesures que estimin necessàries sobre el
calendari de competició esportiva corresponent
a la temporada 2019/2020.
ALTRES MESURES

Més enllà de totes les mesures de suport
econòmic per no deixar ningú enrere, la Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física ha atès una petició del sector per evitar embolics legals i
formals en temps de confinament i ha suspès la realització d’assemblees
generals presencials de les entitats esportives, a excepció dels casos esmentats
anteriorment, també ha suspès la facultat de convocar procediments
electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva i ha prorrogat
automàticament el mandat dels òrgans directius que havien d’expirar durant
la vigència de l’estat d’alarma.
La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha habilitat al seu
web un espai de preguntes freqüents sobre els tràmits i les mesures en relació
a l'impacte de la COVID-19. Per acompanyar tot aquest paquet de mesures
també farà un estudi exhaustiu de l’impacte real en termes econòmics, socials
i laborals d’aquesta pandèmia en la globalitat del sector.

Les reunions
telemàtiques com
la d'aquesta imatge,
presidida pel Secretari
General Gerard Figueras, s'han convertit en
l'eina de coordinació
primordial durant la
crisi.
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observatori crític dels mitjans en l'esport

mundo deportivo

5% d'esport femení
Analitzem les portades de Mundo Deportivo durant el
2019 en clau de gènere i diversitat esportiva

M

undo Deportivo va ser la
capçalera esportiva en paper
més llegida a Catalunya durant
el 2019 segons l’EGM. A principis
de 2020 aquest mitjà va adherir-se a la campanya
“T’ho estàs perdent” per comprometre’s en
visibilitzar l’esport femení. A la Fosbury ens
fixem en les portades publicades pel diari del
Grup Godó durant el 2019 com a punt de partida.
Ho fem en clau de gènere i també de diversitat
esportiva. No ens fixem, per tant, en el conjunt
de notícies publicades a l’interior del diari.
Mundo Deportivo va editar 363 diaris durant
el 2019. Hem comptabilitzat fins a 1.939 notícies
diferents en portada (una mica més de 5 de
mitjana cada dia), 1.230 de les quals tenien una
foto associada. En tots els casos també ens
hem fixat en quina és la principal notícia de la
portada.
GÈNERE

Una primera lectura ràpida ens indica allò que
tots ja sabem: l’esport masculí té molt més
protagonisme que el femení, tal com passa en
pràcticament tots els mitjans esportius del
nostre país i d’arreu del món. Més del 94% de les
notícies publicades en portada la protagonitzen
homes i la resta s’ho reparteixen les dones (5%)
i l’esport mixt (menys de l’1%). En el 100% dels
diaris editats hi ha informació sobre esport
masculí a la portada. Per contra, només el 27,8%
de portades fan alguna referència a l’esport
femení o mixt, de manera que en 262 ocasions
la portada l’invisibilitzava completament.
La notícia principal de portada va encara
més enllà en el diferencial de gènere: en el
97,25% dels casos el protagonista és l’esport

Aquest 2020 hem
donat sortida a
l’Observatori Crític
dels Mitjans esportius
en clau de gènere per
aportar una mirada
crítica al periodisme
esportiu del nostre país. Després
d’analitzar mitjans
com Fosbury.cat, TV3
o TVE, arriba el torn
de Mundo Deportivo
a través de les seves
portades.

masculí i només en el 2,20% de les ocasions el
protagonisme és femení. De fet, hem detectat
fins a 15 imatges principals de portada amb
presència de dones, però en dues ocasions
es tracta d’una jugadora acompanyada per
diversos jugadors i en cinc casos més la dona
que apareix en portada és la dona d’un jugador
sense cap interès esportiu per si mateixa. Així
doncs, una de cada tres dones que van aparèixer
en la imatge principal de portada hi figurava
únicament com a “dona de”.
Si ens fixem en el conjunt d’imatges
publicades en portada en detectem 81 amb
protagonisme femení i 1.169 amb protagonisme
masculí (en algunes d’elles el protagonisme és
compartit). D’aquestes 81 imatges n’hi ha 18 que
no corresponen a una esportista, 11 de les quals
mantenen el criteri de “dona acompanyant” que
explicàvem en el paràgraf anterior. La dona de
Leo Messi, amb sis aparicions, apareix més en
portada de Mundo Deportivo durant el 2019 que
qualsevol dona esportista excepte les jugadores
del FC Barcelona.
També cal dir que no en tots els casos que
ens referim a dones esportistes la notícia és
estrictament esportiva. Un exemple d’això
són les cinc notícies de portada dedicades a
la desaparició, recerca, mort i funeral de la
malaurada Blanca Fernández Ochoa. La mort
de l’esquiadora és una de les vuit notícies
d’esport femení que han aconseguit endur-se
el principal protagonisme de portada. També
n’hi ha quatre del FCB femení de futbol, de la
selecció espanyola de futbol femení i una de la
selecció espanyola femenina de bàsquet com a
campiona d’Europa.
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DIVERSITAT ESPORTIVA

Com bé sabem el Mundo
Deportivo és un diari pensat per
a l’aficionat del Barça i fins a 319
notícies de portada tenen com a
motiu principal el primer equip
de futbol masculí de l’entitat
blaugrana, ja sigui amb el resultat
o la prèvia d’un partit, amb
estadístiques, amb fitxatges o
amb rumorologia sobre fitxatges.
Unes quantes més fan referència
al Real Madrid i s’expliquen per
la seva condició de rival número
1 en l’imaginari culer. La selecció
espanyola, el FCB de bàsquet i
Marc Gasol, l’equip espanyol de
Copa Davis i Rafa Nadal o Marc
Márquez també obtenen aquest
honor que curiosament també
s’endú el golfista Tiger Woods, en
l’única concessió d’aquest rang
que fa el diari cap a un esportista
que no forma part de l’estat
espanyol.
Més enllà de la notícia més
destacada de la portada el
predomini del futbol és evident
en el segon nivell de lectura.
Pràcticament 3 de cada 4 notícies
de portada són sobre futbol, a anys
llum de la resta de disciplines
esportives. El segon esport més
popular a Mundo Deportivo és
el bàsquet (175 notícies), seguit
del tennis (88), el ciclisme (42), el
motociclisme (41), l’handbol (38),
l’automobilisme (28), l’atletisme
(16), el futbol sala (13) i els ral·lis
(11). Durant el 2019 apareixen
27 esports diferents en portada,
encara que la meitat d’ells ho fan
en menys de cinc ocasions.
En clau de diversitat esportiva
sorprèn l’absència total de
notícies sobre natació, curses
de muntanya, vela o surf de neu
malgrat els èxits de primera
fila internacional assolit per
esportistes d’aquestes disciplines.
També sobta l’absència de
notícies en portada dels World
Roller Games més enllà de l’or de
la selecció espanyola femenina
d’hoquei sobre patins.

22

LA PROMESA

vicKY jiménez
la irrupció
Amb només 14 anys ha guanyat l'Open d'Austràlia júnior

jugadora del CT Barcino té potencial per ser una nova
Garbiñe. O una Coco Gauff pirinenca.
D'ella en sabem que és una obstinada practicant de
tennis, que li ve de família i que de la mateixa manera
que li corre per les venes juga amb naturalitat. Que
és perseverant i tenaç, que mostra una maduresa en
moments decisius –quan es juguen les garrofes– que van
destacar les cròniques del seu triomf austral. Sabem que
parla cinc idiomes –català, castellà, anglès, francès i rus,
d'on prové la seva família materna– i que té com a ídols
a Rafa Nadal i la txeca Petra
Kvitova.
EL REFERENT PATERNAL

Als 14 anyets tot és tendresa.
No deixa de ser una jugadora
en formació, filla del seu propi
entrenador pel que el referent
parental és important en cada
moment. Joan Jiménez guia el
desenvolupament de la seva
filla i compta amb la complicitat
de Jordi Arrese, un dels grans
noms del tennis català.
Si ens n'anem al dia en què
quasi tothom va descobrir a
Vicky Jimémez val a dir que
el seu somriure emocionat
en entomar la copa del Grand
Slam júnior era sincer però
també se li entreveia l'ambició
de que el xou, en aquest cas, tot
just acaba de començar Menys
a ella, aparteu les criatures.

FOTO: Cedida

M

entre la sensació mundial relacionada
amb el tennis –abans del maleït virus i
la seva cesura completa a la competició–
era una nord-americana de 15 anys, Coco
Gauff, que captiva titulars, protagonitza campanyes
i és l'abanderada de la nova època del tennis femení
resulta que tenim, amb només un any menys, una 'Coco'
nostrada. És probable que el seu nom hagi passat per alt
en l'època de formació, però alguna gent coneixedora del
tennis andorrà ja advertia del que podia ser. A l'Open
d'Austràlia júnior ho va
confirmar. Campiona. Es diu
Victòria Jiménez Kasinteva
i és promesa per l'edat però
quasi realitat pel que ja ha
demostrat.
Amb el seu èxit a l'altra
punta del món, la jove Vicky
Jiménez donava a Andorra,
el país dels Pirineus, el seu
major èxit amb una raqueta a
la mà en molt de temps. Diu
la claca experta del tennis
que els talents precoços es
deixen veure, tan sols s'han
de detectar. Es pot dir que la
joveníssima ho té tot per no
desaparèixer del radar. El camí
pot ser sinuós, però la catifa
cap al calendari WTA, un
circuit mundial procliu a les
sorpreses, coral, emocionant
i disputat –no com l'ATP dels
tres gegants del Big-3– on la
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L’HOME ARANYA
AL DESCOBERT
Alain Robert
My next challenge: un documental curt de 40 minuts
sobre la figura de l’spiderman francès

E
El documental de Cyril
Eberle està disponible des de
mitjans de maig a Amazon
Prime Video.

l passat 4 de març Alain Robert va escalar per quarta vegada
la Torre Agbar de Barcelona. En aquesta ocasió va aprofitar
l’efecte crida que sempre generen les seves ascensions per
demanar més responsabilitat governamental davant el
coronavirus. Deu dies després arribava l’estat d’alarma a Espanya
i l’inici d’un confinament que encara perdura en una forma ja més
difusa. Precisament en temps de confinament mundial s’ha estrenat
“My next challenge”, una sèrie documental que ha nascut amb un
únic episodi dedicat a Alain Robert.
El director Cyril Eberle condensa en poc més de 20 minuts la
trajectòria vital i la filosofia del francès i ens regala al final una gran
ascensió a Manila (Filipines) amb càmera subjectiva inclosa lligada
al front de Robert. Observar com beu calmadament una ampolla
d’aigua dalt d’un gratacels no té preu. L’spiderman de carn i ossos ja
acumula més de 160 ascensions a 70 països diferents en els darrers
25 anys i ens anuncia d’entrada que el seu gran repte és fer créixer la
xifra d’edificis escalats fins els 200 abans de retirar-se.
Una entrevista feta a casa d’Alain Robert (viu com un jubilat a
Bali, Indonèsia) és el fil conductor del primer tram de documental.
El francès s’explica des de la infància fins als projectes més recents
amb una pinzellada més breu del què hauríem volgut sobre les seves
extraordinàries ascensions sense cordes en roca que el van portar a
ser un dels escaladors més reconeguts del món abans de fer el salt
cap als gratacels. De fet, s’agraeix la presència fugaç del llegendari
Alex Honnold per validar que el que feia Alain Robert als anys 80 i
90 era simplement extraordinari.
El documental val la pena per endinsar-se en la ment d’Alain
Robert i és una llàstima que no detalli més l’equip que l’envolta
quan afronta un repte, amb un petit incís interessantíssim sobre
els advocats, ni tampoc la manera de sustentar econòmicament els
viatges i les multes més enllà de les televisives estades a presó.
“No saber si al final del dia estaré viu o no és la forma que tinc de
gaudir la vida”. Aquesta és una de les perles que deixa anar Robert,
que també parla de renéixer després de cada ascensió i deixa clar el
seu menyspreu per l’esport de competició. El seu leitmotiv és evitar
una vida avorrida i reconeix obertament que s’ho passa millor fent
escalades il·legals per poder escandalitzar el sistema.
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L'EVANGELI SEGONS
SANT JORDAN
the last dance
El documental de l'ESPN i Netflix sobre la trajectòria
del millor jugador del món ha estat el gran reclam en
matèria esportiva durant el confinament

É
El cèlebre darrer tir de
Jordan a la final contra
Utah, després del qual amb
sis anells de campió es va
retirar el millor jugador del
món.

s impossible no establir relacions directes entre l'edat
de qui se l'hagi mirat i l'efecte que 'The Last Dance' hagi
provocat en el seu organisme de persona aficionada a
l'esport. El gran fenomen de l'any a nivell de documental
esportiu –una producció de l'ESPN basada en un material guardat
durant més de 20 anys, això té mèrit– s'ha convertit en temps
de confinament en una mena d'exercici de culte que l'aproxima
més al món mitològic o religiós que no pas referencial o esportiu.
Michael Jordan no és un home corrent. És un paio superdotat, el
millor jugador de la història i també una fàbrica precisa de tots els
components exactes que convergeixen en convertir-lo en únic. Un
guanyador arrogant, un competidor compulsiu, un ric ostentós... el
que vulgueu. És el Déu del bàsquet. I en aquesta ocasió ha volgut fer
i tutelar ell mateix l'evangeli que li fa de prèdica.
The Last Dance enganxa. Enganxa molt. I reconforta quan te'l
mires. És plaent com pocs altres documentals esportius .Traça una
línia memorialística entre l'actualitat i els temps i èpoques que
explica. Els que van viure els noranta grans, se'n recordaran del
que va ser. Els qui ho van viure de petits, es reconciliaran amb tota
l'iconografia del 23, l'home volador, el merxandatge i entendran
la tramoia esportiva de tot. Els qui no el van veure jugar tenen
l'oportunitat única d'entendre què va fer d'aquells, els millors anys
de totes les vides.
El documental està cuidat fins el darrer detall perquè cap núvol
tapi l'estrella principal del firmament. Té tota la col·lecció de rivals
il·lustres disposats davant de la tele i un sentit de l'equip que, en
l'univers Jordan, són al·liats secundaris en la major part de casos. El
missatge és clar i s'acarnissa amb Jerry Krause a qui culpa de que la
dinastia no fos més guanyadora i permet presència a la vora del pare
a un Phil Jackson, Socttie Pippen o Dennis Rodman com apòstols de
la cosa. És un documental sensacional, que ens fa sentir persones
més velles però que, a mig confinament, també ens ha fet ser més
felices. I només per això ja val la pena. I segurament totes plegades
hi tornarem a veure'l.
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renovem la revista
A finals de mes sortirà a la venda la nova Fosbury, renovada per complet i sobre 'Esport i franquisme'

N

o cal que ningú torni a dir que 2020 serà un
any diferent a tots. Però des de La Fosbury ho
podem dir amb força motius. Vam començar
l'any amb un canvi d'etapa, cooperativitzantnos tota la redacció i canviant la revista. Ens hem
confinat i treballat des de casa. Però arriba juny i en
el decurs d'aquest mes veurà la llum el fruit de bona
part de la nostra feina. I ens fa il·lusió que siguis de les
primeres persones a saber-ho.
Hem canviat per complet la revista, la Fosbury en
paper, la que arribarà ben aviat a totes les nostres sòcies.
Una renovació de concepte, de mida, de número de
pàgines, de maquetació. Força més que quatre retocs:
una revista nova. Apostem per la periodicitat semestral
i apostem per revistes monogràfiques. Monogràfics no
vol dir monolítics. Mantenim i incrementem la nostra
manera de fer periodisme però li donem més profunditat,
majors col·laboracions i ho acompanyem d'una aposta
estètica renovada. La redacció està entusiasmada i ja
estem enllestint la maquetació de la que serà la Fosbury
36, que anirà sobre l'Esport al Franquisme.

Creiem que és un salt qualitatiu. I seguim necessitant
que el màxim de gent el faci amb nosaltres. Recomana
la Fosbury, fes-la créixer. Siguem tots plegats tot l'altre
esport. Sortirem del confinament amb la revista canviada
i volem arribar al màxim de gent. Serà una revista molt
especial i és per això que us volem ensenyar en primícia
les primeres proves de la portada

ENS COOPERATIVITZEM

1

2

3

Soci Fosbury
Paquet Bàsic (Anual)
30,00 €

SÒci PROTECTORA
Paquet Prèmium (2020)
50,00 €

ENTITAT SÒCIA
Suport Institucional (2020)

100,00 €

WWW.FOSBURY.CAT

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

