SOM TOT L'ALTRE ESPORT - JULIOL 2020

CAPITANA
CONTRA EL RACISME
www.fosbury.cat

ENTREVISTA A

KABA GASSAMA

“
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EM MIREN I
DIUEN: "UNA
NEGRA PARLANT
CATALÀ"

”

AMB NOMÉS VINT-I-DOS ANYS, KABA GASSAMA ÉS UN DELS
PILARS DEL KH-7 BM GRANOLLERS. NASCUDA A LA
CAPITAL DEL VALLÈS ORIENTAL, LA KABA JA ÉS LA CAPITANA
DE L’EQUIP I CONTRIBUEIX AMB FERMESA DES DEL CENTRE DE
LA DEFENSA I AMB UN IMPONENT OLFACTE GOLEJADOR DES
DE LA DURA BATALLA DELS SIS METRES A LA CONSOLIDACIÓ
DEL PROJECTE GRANOLLERÍ A L’ELIT DE L’HANDBOL FEMENÍ.

Text VÍCTOR G. NUÑEZ
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TERCER TEMPS

La Kaba representa com ningú el planter
més exitós de l’handbol català. Nascuda a Granollers de pares senegalesos,
va iniciar-se amb l’handbol als dotze
anys en el mític Torneig CoAliment, una
trobada escolar on més d’un miler de
nenes i nens d’entre sis i dotze anys fan
el primer contacte amb aquest esport. Va
ser el cas de la Kaba, que va ser 'descoberta' per un dels entrenadors de la base
vallesana que la va convèncer per fitxar.
Era en Robert Cuesta, actual entrenador
del primer equip.

força acostumar-m'hi però amb els
dies ho vaig anar païnt, vaig aprofitar el
temps i vaig informar-me d'assumptes
relacionats amb el racisme.
Durant aquest confinament hem vist
com utilitzaves les xarxes socials
per significar-te en la denúncia del
racisme que es viu arreu, també a
casa nostra. Com valores el fet que
esportistes d’elit com tu pugueu utilitzar l’altaveu que teniu amb milers
de seguidors?
Des del primer moment em vaig preguntar com podia contribuir des de la meva
posició a la lluita contra el racisme.Com
podia ajudar? Penjant missatges amb
contingut a l'Instagram i de seguida vaig
veure que ajudava, que feia efecte. Hi
va haver molta gent que reaccionava i
em deia "“ostres, això no ho sabia!” i era
la manera de saber que estava fent bé
la meva feina. Gent que no em coneix o
que no tenia ni idea de coses que passen
potser ara aniran amb més cura en el dia
a dia per exemple amb expressions que
són recistes.

Amb el regust agredolç de no haver
pogut disputar les semifinals de la
Challenge Cup davant l’Aula Valladolid,
la pivot granollerina atén la trucada
de la Fosbury ràpidament i amable per
explicar-nos, entre altres coses, com ha
utilitzat la seva posició de figura pública
per defensar els drets civils de les persones racialitzades.
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Bona tarda Kaba, després d’haver
remuntat el Juro Unirek holandès i
haver-vos classificat per a les semis
de la Challenge Cup, us heu quedat
amb la mel als llavis, oi?
Hola! Doncs sí, l’equip estava molt il·lusionat. Crec que teníem opcions d’arribar
a la final i seguir fent història. Però bé,
al final no ha pogut ser, ens hem quedat
amb bones sensacions. Hem acabat amb
el partit aquí al Palau que vam guanyar:
va ser espectacular més val que recordem això.

T’has sentit algun cop discriminada,
Kaba?
Oi tant que sí! Ara mateix, per exemple
estic al carrer tornant cap a casa i hi
ha gent que se sorprèn de sentir-me
parlar català. I jo penso, per què em
miren? Em miren perquè diuen “una
negra parlant català?” i se sorprenen.
Això també és discriminació. O una altra
situació habitual: en un supermercat on
s'hi està parlant català a mi em veuen
i se m'adrecen directament en castellà
perquè donen per fer que els negres no
sabem parlar la nostra llengua. És clar
que parlem català! Els negres parlem
la llengua dels nostres països, siguem
catalans, espanyols o d'on sigui.

Com ha estat el vostre dia a dia
durant el confinament?
Teníem entrenaments cada dia menys
els diumenges, i el nostre entrenador, el
Robert, ens posava cada dia exercicis per
fer a casa. Anàvem fent la nostra i ell ens
anava preguntant com estàvem.
Com has viscut personalment tot això
que ha passat?
Al principi val a dir que em va costar una
miqueta, perquè em semblava surrealista. L'inici del confinament em va
enxampar amb la selecció i va ser sortir
d'allà i anar directament a tancar-se a
casa. La veritat que va ser un canvi de
xip una mica gran per a mi. Em va costar

Una persona es pot sentir vinculada a
més d’un lloc?
Evidentment! Jo mateixa puc dir-te que
em sento del Senegal i de Catalunya: tinc
coses d'allà i coses d'aquí i això és la mar
de bonic. Al final pots agafar les coses
bones d’aquí, les del Senegal i ja està, no
hi ha cap problema.
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MIA ORDEIG

La pràctica esportiva ajuda a la
integració social de les persones
d’origen estranger?
Sí, hi ajuda. De fet jo sempre dic que si
no hagués estat per l’handbol, jo segur
que no tindria tanta gent propera ni
tantes amigues del meu entorn que no
fossin d’origen africà.
Vas tenir alguna dificultat o barrera
per acomodar-te als codis de la
cultura esportiva?
En part sí. Haig de dir que quan vaig
començar i era petita era una nena
molt tímida i em va costar una mica
adaptar-me. A casa els pares ens havien
educat en la cultura senegalesa i sortir
de casa, anar al pavelló, i tenir la cultura
d’aquí, en aquells temps m’era una mica
més difícil. Essent tímida encara em costava més relacionar-me amb altra gent.
Una timidesa que has vençut molt bé.
Que t’ha aportat la pràctica esportiva
com a persona?
Els valors que he après com el treball en
equip o la responsabilitat. Jo he crescut
jugant a handbol, és un esport d’equip i
això m'ha ensenyat a no pensar només
en mi. Si vols guanyar partits, has de
vèncer sent un equip. Aquests valors
són complicats de veure en el dia a dia,
i fent un esport d’equip és més fàcil de

comprendre.
En clau emocional, has après alguna
cosa que després apliquis en altres
vessants de la teva vida?
Sí. Quan ets més petita et costa més fer
aquesta extrapolació però a mesura que
et vas fent gran te n’adones que no tot
és guanyar, que s’ha d’aprendre de les
derrotes i la manera d’afrontar-les. T'ho
prens d’una altra manera amb el pas
dels anys.

“

A MESURA QUE
VAS CREIXENT
TE N’ADONES
QUE NO TOT
ÉS GUANYAR
I S’HA
D’APRENDRE DE
LES
DERROTES

”
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Tornem a parlar de victòries i derrotes: quins objectius té l’equip per a la
temporada vinent?
L’objectiu ha de ser seguir la dinàmica
que teníem la temporada passada: hem
pogut renovar gairebé el bloc sencer de
l’equip i això fa que tinguem un any més
d’experiència, un any més juntes que
és molt important. També han arribat
fitxatges que de ben segur ens poden
ajudar a l’objectiu de lluitar per recuperar aquesta plaça europea.
Has tingut ofertes per marxar?
Sí, he tingut ofertes. Però al Granollers
estic molt bé. Estar a casa per a mi ara
mateix és més important que no pas
sortir a fora. El Balonmano Granollers
m’ha tractat sempre súper bé i no en tinc
cap queixa.
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PER ACABAR DE CONÈIXER LA KABA MÉS
PERSONAL, UNES QUANTES PREGUNTES
PICADETES..

El teu millor moment com a jugadora
d’handbol:
El meu debut a Divisió d’Honor.
Una jugadora referent:
En diré dues: la Marta Mangué i la Xandri
Barbosa.
Una persona referent fora de l’handbol:
Ma mare.

Una pel·lícula?
“Milagro en la celda 7”.
Una sèrie?
“Como defender a un asesino”.
Un llibre?
“El odio que me das”.
Una cançó que tinguis ara mateix al
cap?
“MMM”, de Naza.
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EL RACISME EN L’ESPORT
MÉS ENLLÀ DE LES MOBILITZACIONS
DE 'BLACK LIVES MATTER'
trobar aquesta solució, el futbolista va
denunciar al costat de l’activista antiracista Nogay la negativa dels hotelers de
la ciutat a acollir els treballadors malgrat
la seva predisposició de pagar-los l’allotjament: «Estem en un sistema desagradable en què el color de pell o ser d’un
altre país et crea un problema per llogar
un habitatge».

El moviment Black Lives Matter ha
tornat a emergir amb força als EUA i
arreu del món després de l’assassinat de
George Floyd a Minnesota. Als EUA grans
estrelles com Steph Curry, Simone Biles,
Mikaela Shiffrin o Colin Kaepernick
s’han manifestat o expressat de forma
contundent contra el racisme i diversos jugadors i clubs del nostre país han
seguit les seves passes. Els NBA Ricky
Rubio o Pau Gasol ràpidament van donar suport als manifestants, però també
ho han fet projectes petits com el Club
de Bitlles Siuranenc del barri barceloní
d’Horta, que culpa les «forces polítiques
amb ideologies clarament feixistes»
d’afavorir el racisme que «també patim
en el nostre país».

EL RACISME MÉS ENLLÀ DELS INSULTS

La jugadora mataronina de tennis de
taula Gàlia Dvorak denunciava fa uns
mesos els prejudicis que sovint reben jugadores com ella, que sempre ha viscut
a Catalunya, en el tractament informatiu
que reben com a esportistes: «Sempre
escolto l’aclariment que sóc «ucraïnesa
nacionalitzada», però he viscut tota
la vida aquí, la meva mare ni tan sols
era d’Ucraïna i no sé parlar la llengua
d’aquest país. Imagineu com se senten
les meves companyes que han nascut
aquí però que com que són racialitzades
per a molta gent mai no seran prou del
país. A veure si sortim de la caverna».

No cal gratar gaire per detectar casos
recents de racisme a l’esport català
essent el futbol el que concentra bona
part dels casos, també per la major
exposició pública que té aquest esport.
Més enllà del futbol, el racisme també
l’han patit jugadors de bàsquet com Kibi,
del CB Hospitalet, en un partit de LEB
Plata a Ávila de fa un parell de temporades, o l’olotina Hatou Jabby Dukuray
i el brasiler César Augusto Oliveira de
Almeida en el darrer lustre a les files del
BM Granollers d’handbol.

La gran estrella de l’atletisme català per
als propers anys és María Vicente, filla
de mare castellana i pare cubà. L’esportista de L’Hospitalet de Llobregat s’endú
elogis pel seu talent increïble en les proves combinades des de ben jove, però ha
explicat en diverses ocasions que el seu
color de pell era objecte de crítica quan
era més petita: «Com que guanyava i
era alta, quan era cadet alguns deien
que mentia en la meva data de naixement i altres es burlaven del meu color
de pell. Mai em va afectar». El racisme
té múltiples cares en l’esport que van
des dels prejudicis a les agressions. Un
simple reflex del que passa al conjunt
de la societat més enllà de manifestos,
mobilitzacions i lleis.

EL FUTBOL I EL CAS DE BALDÉ

Un dels jugadors que ha viscut el
racisme des del camp és Keita Baldé.
L’arbucienc de l’AS Mònaco, que com a
jugador del Lazio va veure com la seva
afició insultava jugadors rivals pel seu
color de pell, va decidir portar la solidaritat antiracista a la pràctica i va llogar
un edifici per acollir una seixantena de
temporers que estan en plena campanya de recollida de fruita i que estaven
dormint als carrers de Lleida. Abans de
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MARGOT MOLES, D'OBRIR EL CAMÍ
OLÍMPIC A ACABAR RECLOSA A
CASA PEL FRANQUISME
HAN HAGUT DE PASSAR MÉS DE 80 ANYS DES QUE VA
COMPETIR PER ÚLTIMA VEGADA EN UN ESDEVENIMENT
ESPORTIU PERQUÈ S’HAGI PUBLICAT UNA BIOGRAFIA
SOBRE UNA DE LES ESPORTISTES PIONERES DE L’ESTAT,
MARGOT MOLES (1910-1987).
Text LAURA GALAUP - ELDIARIO.ES
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questa dona va ser la primera espanyola, amb la seva companya Ernestina de
Herreros, en participar als Jocs Olímpics
d'Hivern el 1936. Aquell any va ser en la
campiona d'Espanya d'esquí femení.
La seva versatilitat va provocar que durant la dècada
dels anys 30 destaqués també en l'atletisme, l'hoquei
i la natació. Abans que esclatés la Guerra Civil va ser
campiona d'Espanya de llançament de disc, de pes i
plusmarquista mundial de martell, aquesta marca va
ser vigent fins a 1975. En natació va ser campiona de
Castella de 100 metres braça i amb l'Athletic Club de
Madrid, equip de què era capitana, alçà en tres ocasions el títol nacional d'Espanya d'hoquei per a dones.
Tots aquests èxits van desaparèixer durant el franquisme. La seva vinculació i la de la seva família amb la
segona República la van recloure a casa. Va passar de
guanyar-se la vida com a professora d'educació física a
l'Institut-Escola - un centre educatiu liberal, innovador,
laic i mixt - aviure brodant roba per tirar endavant la
seva filla durant la dictadura.
És senzill trobar en els anys previs a la Guerra Civil
rastre del seu historial esportiu i el de la seva germana,
Lucinda, a les hemeroteques dels diaris de l'època. El
16 de gener de 1934 ella i el seu marit, Manuel Piña, que
també esquiava, van protagonitzar la portada del diari
ABC després de guanyar una cursa de parelles mixtes a
la neu organitzada pel club Peñalara.

Saber què va ser d'ella una vegada que la dictadura
la va reconvertir en una dona anònima no és fàcil, i per
aconseguir.ho val destacar la tasca que el periodista
Ignacio Ramos ha fet i recollit al lllibre “Margot Moles,
la gran atleta republicana”, publicat gràcies a crowfunding. El testimoni d'una de les nétes de Moles ha estat
fonamental per accedir als àlbums familiars i conèixer
com va anar la seva vida en aquells anys foscos.
"Durant el franquisme va tenir una vida súper discreta, encara sort que va veure la democràcia de nou. De
la seva època esportiva no en parlava a la família. No
volia recordar el passat", explica l'escriptor, recordant
que aquesta dona va morir el 1987 sense haver rebut un
homenatge per la seva carrera esportiva.
L'ambient familiar de Margot va contribuir a què ella
es reivindiqués com a dona esportista. Els seus pares
eren professors en entorns pedagògics liberals i un dels
seus oncles, Juan Moles, va ser ministre de Governació
durant la Segona República. "Ni ella ni el seu marit eren
polítics però quan va començar la guerra els dos van
prendre partit pel bàndol republicà. La família Moles
estava molt compromesa, quan va acabar la guerra
tots van anar a l'exili. La seva germana va anar a Estats
Units, el seu germà i els seus pares se'n van anar a
Mèxic", explica Ramos.
Margot no es va exiliar, es va quedar a Madrid amb
la seva filla perquè el seu marit va ser detingut. Segons
explica Ramos, després del cop d'estat, Manuel Piña
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s'uneix a el batalló alpí lluitamt a Guadarrama. "Després d'estar a la serra el van enviar a València i van detenir a Alacant. Va intentar escapar al vaixell Stanbrook,
el van atrapar i d'aquí el van portar a Màlaga, acusat de
col·laborar amb la República. Ella es va quedar atrapada
a Espanya", ressenya. Va enviduar als 32 anys.
A més a més de brodar, Moles guanyava una mica
de diners rebent a estudiants nord-americans a casa
seva. Durant la criança de la seva filla cal destacar com
es va vincular a la pedagogia progressiva. La seva filla
Lucinda va estudiar al Col·legi Estudi, "únic centre amb
educació més o menys liberal que hi havia durant el
franquisme", ressenya Ramos.
El franquisme va vetar l'atletisme femení, "es va
dir que no era bo per a les dones", i es va convertir en
religiós el col·legi en el qual feia classe. "No la deixaven
treballar, no podia fer esport, tenia el trauma que havien matat el marit. Per això no parlava d'aquesta història
amb la seva família", apunta Ramos.
"Va ser una dona totalment realitzada, empoderada i
que feia el que li agradava. És un exemple claríssim de
com [a la dictadura] es va reprimir la personalitat de les
dones", incideix. De fet, la néta amb la qual va contactar
per reconstruir la història li ha reconegut que desconeixia "moltes de les anècdotes" que ha reflectit al llibre.
VA COMENÇAR ALS 17 ANYS A ENTRENAR
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El primer contacte de Moles amb l'atletisme va ser a
Madrid. Amb 17 anys, el 1927, la seva família va arribar

a la capital procedent de Terrassa. El seu pare va començar a treballar com a professor de Ciències Socials
a l'Institut-Escola, ella i la seva germana van acudir a
aquest centre com alumnes i un docent va proposar
que s'unissin al club al veure que tenien bones condicions físiques. "Així va començar l'atletisme femení
a Espanya. Fins llavors mai s'havia realitzat", incideix
l'escriptor.
"Van obrir camí a la resta. Quan elles van començar
a fer atletisme a Madrid, a Barcelona un altre grup d'atletes es van animar i així es va realitzar el primer campionat d'Espanya que enfrontava esportistes de les dues
ciutats", afegeix. Moles també va destacar en la natació,
un entorn en què Ramos assegura que també hi havia
poques dones, "a les piscines sobretot hi acudien dones
estrangeres no espanyoles".
Aquesta dona "va ser la millor esportista dels anys
30", conclou el biògraf. En aquella dècada l'esport no
estava professionalitzat per això a nivell amateur es
practicava una varietat àmplia de disciplines. Al llibre
destaca que Moles no solament va ser trencadora per
la seva habilitat esportiva, també per l'estètica que
va defensar amb les seves companyes d'equip. "Hi ha
fotos en les que surten sense sostenidor, amb pantalons i samarreta curta. En una entrevista seva germana
Lucinda va explicar que quan anava a nedar, li deien de
tot", ressenya.
En les entrevistes Moles reivindicava el seu dret a
practicar esport destacant que era "important per a la
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formació d'una persona". Ramos recorda que en aquella
època quan les dones es casaven, deixaven de practicar
i anar a competicions. Aquesta pionera s’hi va negar: "Li
va dir al seu marit que no, que li encantava i que no ho
deixaria. Els dos van guanyar el campionat d'Espanya
d'esquí del 36".
En relació amb una de les seves grans marques que
va obtenir el 1932, un rècord mundial de llançament
de martell que va ser imbatible fins a 1975, l'escriptor
recorda que "té truc" perquè en aquella època "en cap
indret més del 'món les dones ho feien" i es va començar a practicar internacionalment a la dècada dels 60.
L'última competició de la qual va formar part va
tenir una clara vinculació política i es va celebrar en
un moment clau, les Olimpíades Obreres d'Anvers el
1937. Els assistents de la delegació eren republicans i
a l'arribar a Bèlgica el públic els va rebre amb crits de
joia deixant clara la seva oposició a el feixisme. Ramos
ha trobat algunes fotos en les quals Margot "surt amb el
puny en alt".
La dictadura la va allunyar completament de l'esport,
l'escriptor no ha localitzat cap documentació amb la
qual pugui acreditar que aquesta dona va continuar
practicant alguna disciplina durant la dictadura. "Només vaig trobar un carnet del club esportiu Canal però
la família em va dir que segurament era per la seva
filla", apunta.
Sembla, però, que Moles sempre va recordar en
soledat aquella època d'èxits que va compartir amb el
seu marit. Ja gran, va demanar al seu entorn que quan
morís les seves cendres fossin escampades a la Bola de

el Món, un cim de la serra de Guadarrama el 1987.
PARTICIPACIÓ AMB DIFICULTATS ALS JOCS DE 1936

Moles i Ernestina de Herreros van ser les primeres representants espanyoles en uns Jocs Olímpics d'Hivern.
Va participar en la combinada d'esquí alpí. "Encara que
amb discrets resultats causa de l'escassa preparació
amb la que van arribar a la competició", apunten en un
informe sobre l'esport femení espanyola als Jocs editat
pel Consejo Superior de Deportes.
La participació de les espanyoles no va ser senzilla,
en aquest document expliquen que Moles "va completar el recorregut amb moltíssims problemes en
un temps superior a deu minuts, a més de cinc de la
primera classificada, com a conseqüència de diverses
caigudes, fins i tot en una d'elles va acabar en un petit
rierol ". Pitjor sort va córrer la seva companya que va
ser l'última a "travessar la línia d'arribada" després
de patir nombroses caigudes. De Herreros tenia una
ideologia contrària a Moles: era falangista, de fet, va
aprofitar que la dictadura va apartar a la republicana
de les pistes per proclamar-se campiona d'd'Espanya,
recorda l'autor de la seva biografia.
La divisió política que va travessar Espanya també
va estar present a la delegació que va acudir a aquests
jocs que es van celebrar a l'Alemanya nazi, a la ciutat de
Garmisch-Partenkirchen. "Abans de desfilar a la inauguració hi va haver una discussió entre els membres
espanyols per veure si havien de sortir amb la mà en
alt, saludant. Ho va explicar l'altra dona que va competir amb Margot, que era falangista", explica Ramos.

"DURANT EL FRANQUISME VA TENIR UNA VIDA SÚPER
DISCRETA, PERÒ AFORTUNADAMENT VA VEURE LA
DEMOCRÀCIA DE NOU. DE LA SEVA ÈPOCA ESPORTIVA NO EN
PARLAVA A LA FAMÍLIA. NO VOLIA RECORDAR EL PASSAT"
Fosbury.cat

CRÍTICA CULTURAL
ATHLETE A: UN DOCUMENTAL
IMPRESCINDIBLE
Més enllà dels abusos sexuals a l’equip
de gimnàstica artística dels EUA

F
El documental s’ha estrenat a
finals de juny a Netflix

a uns quants anys vam saber que el metge de la selecció
nord-americana de gimnàstica artística Larry Nassar va
abusar sexualment de desenes d'esportistes adolescents
durant dècades. La presència entre les víctimes d'aquests
abusos d'una súper estrella de l'esport mundial com Simone Biles
va ajudar que el cas tingués volada internacional, però probablement hem perdut la perspectiva de la magnitud de tot plegat.
"Athlete A" és imprescindible per la seva capacitat de resseguir el
cas a fons. A partir del testimoni de Maggie Nichols, el film acompanya la investigació en profunditat liderada pels periodistes de
The Indianapolis Star.
Posar en valor el periodisme sense arribar a fer un Spotlight és un
encert perquè és la feina de The Indianapolis Star el que permet a
les gimnastes que opten per denunciar en primer terme que la seva
veu sigui escoltada. Alhora és un canal excel·lent per què moltes
més víctimes decideixin explicar el seu testimoni. A més, l'equip de
reporters lidera els nous fronts que es van obrint amb el cas fins a
destapar un greu cas d'encobriment institucional.
El context que acompanya l'èxit esportiu de les gimnastes és el gran
èxit del documental. El clima d'exigència majúscula i poca humanitat és evident, i és allò que sovint es ven com el preu de l'èxit a
l'esport d'elit. Les esportistes van patir abusos físics i emocionals
des de ben petites sempre perseguint el somni de la glòria olímpica com a justificant de tot. Un ambient trastornat que en part ens
recorda un altre documental sobre la selecció espanyola masculina
de waterpolo dels anys 90. És en aquest context de sobreexigència
i abús d'autoritat quan l'abús sexual esdevé un pas més en el maltractament cap a nenes i adolescents.
L'opacitat de la federació de gimnàstica estatunidenca demostra
de forma obscena que un cop més és més important la marca i la
imatge que no pas el benestar i les cures cap a les persones. Un
món ple d'horrors que no s'atura fins que algunes de les víctimes
supervivents decideixen jugar-se la intimitat i la reputació per evitar que els abusos es perpetuïn. El documental és un cop de puny a
l'estómac i té elements per ajudar a sacsejar consciències entre els
amants de l'esport. Ens convida a reflexionar si l'esport d'elit que
sovint admirem és realment saludable i garanteix la dignitat de les
persones que el practiquen.
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EL RAMIRO DE MAEZTU:
EL LLOGARET QUE RESISTEIX
CONEGUDA PEL SEU EQUIP DE BÀSQUET,
L’ESTUDIANTES, AQUESTA ESCOLA PÚBLICA DEL BARRI
MADRILENY DE TETUÁN VA SER UN REDUCTE DE LA
REVOLUCIÓ CULTURAL REPUBLICANA

Text VÍCTOR G. NUÑEZ
Fosbury.cat

T

al com ens explicaven Uderzo i Goscinny a
l’inici de les històries d’Astèrix i Obèlix on
ens parlaven d’un petit llogaret que resistia
la invasió romana de la Gàl·lia, al Tetuán madrileny una escola va resistir les urpes del franquisme.
Tot i patir una tímida vigilància per part del règim, el
Ramiro de Maeztu, l’escola planter del CB Estudiantes i
on Pedro Sánchez va passar bona part de la seva joventut, va poder seguir aplicant una pedagogia basada en
la Institución Libre de Enseñanza (ILE)
Aquest va ser un projecte creat el 1876 per Giner de
los Ríos i que, juntament amb l’Escola Nova o l’Escola
Moderna de Ferrer i Guàrdia, va ser un pilar de la nova
educació que volia promoure la Segona República. De
la ILE en van derivar nombroses llavors, essent la Residencia de Estudiantes la més coneguda, atès que allà hi
van estudiar els Lorca, Alberti, Ramón y Cajal, Buñuel,
Dalí etc.

DEBAT, ESPORT, NATURA I MÚSICA

ANTONIO MARGARIÑOS, “EL PROFE DE LATÍN”

El 1948, el professor de llatí i cap d’estudis de l’escola
inscrivia per primer cop l’equip a la tercera divisió de
de Castella, seguint l’herència del Instituto-Escuela, on
tenien el conjunt de bàsquet des de finals dels anys 20.
L’any següent li donarien el nom d’Estudiantes i s’iniciaria la història d’un equip que tal com defineix Pablo
Borrás, el seu actual director de les categories inferiors,
és avui a l'estat espanyol “el primer equip de molts i el
segon equip de tots". Un club que consta d’un masculí
que ha participat en totes les edicions de la màxima
categoria des de la seva creació el 1957 i que ha tret
noms tan emblemàtics com els d’Aito Garcia-Reneses,
Nacho Azofra, Fernando Martín, Alberto Herreros, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez o Pepu Hernández, i d’un
femení que liderava la segona màxima categoria estatal
abans de l’aturada per la Covid-19.
En aquests gairebé 75 anys d’història, l’Estu s’ha
convertit en un referent pel que fa al seu model esportiu: un club que manté els valors d’educar a través del
bàsquet, en el qual els jugadors del primer equip esperen asseguts que els nens i nenes de l’infantil acabin el
seu entrenament per poder entrar a la pista. El club de
bàsquet del Ramiro també ha servit com a embrió de
diversos grups polítics clandestins que entre d’altres
coses fèien servir la Demencia, la grada d’animació de
l’Estu i un dels primers grups d'aquestes característiques, per dotar d’altaveu reivindicacions expressades
amb les conegudes disfresses de l’aiatol·là Khomeini
o de Joana la Boja que portaven els seus membres als
anys 70. Anys més tard, aquesta consciència segueix
ben viva. “Primero aprender, después vencer”, la màxima d’aquell profe de llatí.

FOTO: VICENTE RAMOS

Aquests eren els quatre eixos que guiaven una escola
basada en l’aprenentatge a través de les experiències
directes de les seves alumnes, per estimular la seva
creativitat i espontaneïtat. Així va ser en el cas del
Instituto-Escuela creat el 1918 i que anys més tard es
convertiria en el Ramiro: una escola amb una innovadora concepció espacial i en la que cada aula tenia tant
la seva pròpia zona de jocs exterior com el seu propi
hort. L’única intervenció destacada del nou Gobierno
Nacional va ser eliminar-ne la coeducació, considerada
un dels pilars en l’educació republicana i que va fer del
Ramiro un centre exclusiu per a nois des de l’any 1939 i
fins al 1984.
No sembla doncs casualitat que d’aquest centre
educatiu n’hagi sortit un dels clubs de bàsquet més

brillants del panorama nacional d'aquest esport.
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NOMÉS EL 20 PER CENT DELS 1.200
ESDEVENIMENTS CANCEL·LATS PODRAN
RECUPERAR-SE EN ALTRES DATES
EL SECTOR ESPORTIU CATALÀ EN GENERAL I EL DELS
ESDEVENIMENTS EN CONCRET PODRIEN FER ÚS DEL
FAMÓS SOLILOQUI DE SEGISMUNDO A LA VIDA ES SUEÑO
PER DEFINIR L'ESTAT AMB EL QUAL ENTREN EN LA 'NOVA
NORMALITAT'.
Text CUGAT COMAS

16

R

esa el conegut lament escrit per Calderón
de la Barca allò de "¡Ay mísero de mi, ay
infelice!, apurar cielos pretendo ya que
me tratáis así, ¿qué delito cometí contra
vosotros naciendo?" i poc més pot afegir el món de
l'esport que surt del confinament i l'estat d'alarma amb
un quadre clínic econòmic proper al coma.
Les xifres de l'afectació que l'aturada per la pandèmia ha suposat per al sector esportiu són immenses
i existeix entre els principals dirigents del sector la
preocupació que alguns índexs no poden revertir-se.
Un estudi de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) eleva el recompte d'esdeveniments
esportius cancel·lats des del mes de març a 1.200. Les
pèrdues d'ingressos s'eleven més enllà del milió d'euros
i s'estima que en el millor dels casos un 20 per cent
de les cites suspeses podran ser reprogramades al
calendari.
Encara hi ha més. ERTO s'ha convertit en la paraula
de moda en el sector esportiu (a l'igual que en gairebé
tots els àmbits econòmics) amb set de cada deu treballadors d'aquest àmbit acollint-se a aquest expedient
laboral. El càlcul de l'impacte econòmic en termes de
valor afegit brut és aclaparador: s'han deixat de generar
1.000 milions d'euros per a l'economia catalana. Gairebé res.
RECUPERAR EL 80% DELS USUARIS

intenta agafar-se a les possibilitats de recuperació:
l'objectiu és recuperar abans de final d'any el 80 per
cent dels usuaris d'unes instal·lacions esportives que
han estat tancades amb pany i clau durant tres mesos.
En totes elles hi ha ara protocols i restriccions d'ús i
aforament de manera que des del sector trobar una recuperació gairebé completa es percep com un objectiu
ambiciós. Com en tota norma, hi ha excepció manifesta
i aquesta són les empreses comercialitzadores de roba
esportiva i fitness. La demanda en temps de confinament ha estat altíssima.
La preocupació pel sector és compartida per tots els
alts estaments de l'esport català. El secretari general de
l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, qualifica de
"duríssim" l'impacte i apel·la a unir "el màxim d'esforços
tant públics com privats per ajudar el sector a recuperar-se". Des del Govern es demanen "polítiques fiscals
valents com un IVA reduït per a l'esport" sabedors que
la presa de decisió al respecte no és a la plaça de Sant
Jaume sinó a Madrid. L'altre Gerard [Esteva] de l'esport
català, capitost de la UFEC, es mostra preocupat per la
"debilitat de les entitats ja que en l'última crisi van tancar el 23 per cent dels clubs i aquest cop pot ser pitjor".
APOSTA PER MANTENIR ELS ESDEVENIMENTS

En el cas dels esdeveniments esportius puntuals, d'un o
diversos dies la problemàtica pot ser fins i tot més dràstica, ja que la cancel·lació ha estat l'única sortida de la

Davant un panorama de tan gran magnitud, el sector
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majoria. Regidor d'Esports a l'Ajuntament de Barcelona
i diputat de el mateix ram a la Diputació, David Escudé,
aposta per intentar salvar el màxim d'esdeveniments
amb ajudes i abusant de l'agenda d'una segona meitat
d'any en què podria donar-se un rebrot de virus, segons
no paren de recordar els experts sanitaris. "Hem de
ser capaços de salvar-ho absolutament tot, també els
esdeveniments. La viabilitat dels propis esdeveniments
és important i com a administració ens tocarà ajudar
en el que puguem", assegura el regidor. La marató
de Barcelona, per
 exemple, va ser reprogramada per
aquesta tardor.
NOVES FÓRMULES

L'OBJECTIU ÉS RECUPERAR ABANS
DE FINAL D'ANY EL 80 PER CENT
DELS USUARIS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES QUE
HAN ESTAT TANCADES

FOTO: ZURICH MARATÓ BARCELONA

"S'haurà de buscar per a cadascuna de les disciplines
esportives les fórmules que els facin viables i possibles.
Hem de canviar la mentalitat: si pensem de la mateixa
manera que pensàvem abans de la pandèmia no serà
possible. Haurem de trencar els esquemes que teníem
en l'hora d'organitzar esdeveniments fins ara. Hi haurà
una nova manera de fer.

Hi ha esdeveniments que són realment inimaginables amb una nova normalitat que consagra la mascareta o la distància entre persones però Escudé és
optimista: "T'asseguro que és possible fer-ho. Si no hi
ha una autoritat sanitària que ens indiqui que no es pot
fer un esdeveniment per un rebrot, no hi ha d'haver cap
problema perquè se celebri ", afegeix. La pregunta és, si
arribada la tardor, nombroses entitats i organitzadors
tindran suficient múscul perquè aquest propòsit pugui
ser real.
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CRÍTICA CULTURAL
QUAN LA VIDA ÉS MÉS POTENT
QUE EL FILM
“El límite infinito” ressegueix la memorable història de
superació de Jean Maggi

J
18

El documental s’ha estrenat a
finals de juny a Netflix

uan Jose Campanella és un dels grans talents del cinema argentí. El director va saltar a la fama mundial amb
“El secreto de tus ojos” i disposa d’una filmografia plena
d’encerts en què ha demostrat ser capaç d’emocionar-nos
amb qualsevol història. La seva firma com a responsable d’un
documental de tres quarts d’hora sobre un esportista amb discapacitat que ha assolit grans reptes en els darrers anys és un al·licient, d’entrada, innegable. Malauradament, el documental sobre
la potentíssima història vital de Jean Maggi és fallit i només ens
meravella per la vida del protagonista. Una estructura clàssica, un
metratge excessivament curt en esport i llarg en vida familiar, una
música redundant i la sensació de presentar un personatge amb
qui no ha congeniat ens deixa una sensació de fredor, d’oportunitat
desaprofitada.
Jean Maggi va entrenar durant tres mesos i mig per afrontar
un gran repte: l’ascensió en bicicleta handbike al punt més elevat
possible de l’Himàlaia, a 5.600 metres d’altitud, en un recorregut
d’onze dies i 480 quilòmetres. És en aquest camí de pura superació
personal a través de l’esport que gaudim dels millors moments del
film i on veiem en imatge un dels leitmotivs de Maggi: “La bicicleta
per a una persona amb discapacitat és llibertat. Passes a descobrir
el moviment. Hem de perseguir els somnis”.
El recorregut del documental toca moltes tecles: discapacitat,
discriminació a l’escola, tecnologia biònica, malaltia o família, però
el millor arriba al final amb el meravellós projecte empresarial
de marcat accent solidari. En un brevíssim resum descobrim de
forma retrospectiva com s’obre pas Maggi a través de l’esport amb
la primera gran marató a Nova York i queda com una anècdota la
seva polivalència esportiva i el seu pas per reptes potentíssims com
uns Jocs Paralímpics d’hivern o un ironman. Ens hauria agradat
gaudir d’una història esportiva d’algú que té guió real per donar i
per vendre, però l’esport, a “El límite infinito”, és una crossa de la
vida de Maggi. Com acostuma a passar en aquests casos, l’economia que fa possible els seus reptes desapareix de l’equació i amaga
el que seria un dels debats més interessants que podrien sorgir
del documental: com podria accedir a reptes esportius de tanta
envergadura una persona amb discapacitat que disposés de menys
recursos materials?
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LA PROMESA
JÚLIA SOLER
EL TIMÓ JOVE DE L'UNI

É

LA NOVA MARTA XARGAY

Soler és la desena jugadora confirmada per a la
plantilla de l’Spar Citylift Girona per a la temporada vinent, juntament amb Paola Ferrari, Sonja
Vasic, Chelsea Gray, Laia Palau, María Araújo,
Helena Oma, Frida Eldebrink, Julia Reisingerová i
Adaora Elonu. S'espera d'ells que segueixi l'estela
de les Eva Bou, Marta Xargay o Èlia Ros.

s probable que de l'Uni Girona darrerament
n'hagin transcendit bàsicament il·lustres marxes. A mitja jornada se n'anava la
capitana Rosó Buch i després de l'aturada
de la pandèmia eren dos referents com Marta Xargay i
Núria Martínez les que, aparentment descapitalitzaven
l'equip. Però per sort el relleu que ve per darrera no és
una promesa encara que l'haguem col·locat en aquesta
secció. Se la pot considerar una senyora realitat. Júlia
Soler, recordeu el seu nom.
Soler és una aler de 181 cm nascuda a Banyoles el
20 d’agost de 2001, i amb només 18 anys s’ha convertit
en una peça clau als esquemes de Joan Pau Torralba
durant el debut del Citylift Geieg-Uni a Lliga Femenina
2.Soler, que va iniciar la temporada aconseguint l’or a
l’europeu U18 de 3×3, juntament amb les seves companyes d’equip Laura Méndez i Laia Moya, ha acabat la
seva primera campanya com a amateur amb 9,7 punts,
37,6% d’encert en tirs de camp, 3,5 rebots i 4,9 de valoració en 20 minuts de mitjana.
El seu debut amb el primer equip va arribar al setembre a la Final de la Lliga Catalana, Copa que l’equip
va alçar a La Seu d’Urgell. A Lliga Femenina 1 va debutar l’1 de març davant Nissan Al-Qázeres. La seva estrena europea va arribar en la 13a jornada de l’Euroleague
Women, davant de Famila Schio a Fontajau.

UN TRIOMF DE TOT EL BÀSQUET GIRONÍ

Independentment de com acabi la seva trajectòria que
tot just ara es consolida al primer equip, la sola irrupció
de Soler a primera escena d'un equip que competirà
amb les màximes ambicions a l'Estat i a nivell continental és una bona notícia per la renovació, des de la
base, de l'equip més granat del bàsquet català. La Júlia
és un producte de la casa forjat durant molts anys i on
hi ha treballat molta gent pel que el seu èxit serà el de
tot el bàsquet gironí.
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La Fosbury 36 ja està de camí a casa teva

Aquest juliol arribarà a casa de les nostres sòcies, als
punts de venda habituals i a l'extensa xarxa de biblioteques que confien en La Fosbury el número 36 dedicat a
l'Esport i el Franquisme.
Creiem que és la millor revista que hem fet mai i ens fa
molta il·lusió que ens ajudeu a difondre-la, compartint-la
i fent créixer el projecte en aquesta nova etapa

Fosbury.cat

@laFosbury

Suma't al projecte periodístic de tot l'altre esport

FES-TE SÒCIA!
SÒCIA

SÒCIA
PROTECTORA

ENTITAT
SÒCIA

Subscripció bàsica

Paquet prèmium

Suport institucional

La Fosbury és de les seves sòcies,
que fan possible aquesta manera d’entendre el periodisme. Pel
fet de ser-ho rebran a casa en
primícia els nous números de la
revista Fosbury, estaran al dia amb
el butlletí de novetats i podran
participar aportant la seva opinió
amb interactuació regular amb
la redacció. També entraran en
sortejos i promocions exclusives
per la comunitat Fosbury.

Una aposta com la de la Fosbury
és possible gràcies a les persones
que no només volen formar part
del projecte sinó que a més a més
fan una aposta reforçada per la
seva qualitat
Són les sòcies protectores i pel fet de
ser-ho tindran una sèrie de serveis
exclusius, continguts en primícia,
promocions i participació del consell
editorial.

La Fosbury no només l’integren
persones sinó que també està
oberta a entitats de tota mena
que vulguin aportar el seu granet
de sorra a fer possible el projecte. Per a les entitats que vulguin
formar-ne part hi haurà tots els
serveis de les sòcies protectores
amb l’afegit de la possibilitat de fer
presentacions o actes especials,
al territori, per tal de fer créixer
plegades la comunitat.

30 €

50 €

100 €

Selecciona el teu model de subscripció!

www.fosbury.cat/botiga-online

Periodisme cooperatiu.
Esport i compromís
La Fosbury és possible gràcies a totes les seves sòcies: persones que creuen
en un model diferent de periodisme esportiu que es resumeix en cinc valors.
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DE TOT L'ALTRE ESPORT
Desminoritzem l’esport. Obrim una porta comunicativa
a protagonistes diversos.

DELS PAÏSOS CATALANS AL MÓN
Posem en valor l’esport arrelat al territori. Els Països
Catalans, com a marc de referència.

L'ESPORT QUE TRANSCENDEIX L'ESPORT
Tot allò que hi ha més enllà de la competició i l'actualitat.
Història, cultura, fet social, solidaritat i lluita.

CONTRA LES DISCRIMINACIONS
Periodisme compromès amb la perspectiva de gènere,
l'esport és divers i cal desmasculinitzar-lo.

MIRADA SINGULAR
Sense presses, busquem la mirada relaxada i el matís,
buscant un periodisme de valor afegit.

www.fosbury.cat · salta@fosbury.cat · @lafosbury

