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ENTREVISTA A

RICARDO TEN

“

NO PODEM
CAURE EN EL
DERROTISME

”

2

EL DE TAVERNES BLANQUES HAURIA DE SER UN DELS
ESPORTISTES MÉS CONEGUTS I RECONEGUTS DEL NOSTRE
PAÍS. A PUNT DE FER 45 ANYS, RICARDO TEN CONTINUA SENT
UN DELS MILLORS DEL MÓN EN LA SEVA DISCIPLINA EN UN
EXEMPLE DE LONGEVITAT I ÈXIT ESPORTIU INCREÏBLE.
CAMPIÓ A LA PISCINA, AL VELÒDROM I A LA CARRETERA, EL
VALENCIÀ COMPTA AMB UN EXTENS PALMARÈS ON BRILLEN
LES MEDALLES PARALÍMPIQUES I ELS MÚLTIPLES TÍTOLS
MUNDIALS I EUROPEUS.

Text ROGER CASTILLO
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El confinament et va enganxar a
Tavernes?
Sí, venia d’una lesió que vaig patir el mes
de febrer, després del mundial de pista,
en una concentració que precisament
vaig fer aquí al CAR de Sierra Nevada.
Eren quinze dies i al darrer minut em
vaig fer una luxació a l’espatlla i em vaig
trencar els lligaments, de manera que
m’estava recuperant quan vam haver de
tancar-nos a casa. Però vaja, és cert que
els ciclistes ho teníem força fàcil per entrenar a casa. Jo tinc un corró intel·ligent
i el principal objectiu era no perdre la
forma. Procurava fer entrenaments curts
en bicicleta, una hora al matí i una altra
hora a la tarda, a part d’altres exercicis
físics. Al final es va fer una mica pesat tot
plegat.

Q

uan tenia vuit anys va patir
un accident i va patir tres
amputacions que mai han
aconseguit qüestionar la seva
passió per l’esport. Gran candidat a pujar
al podi dels Jocs de Tòquio que s’haurien
d’haver celebrat aquest estiu, Ricardo
Ten haurà d’esperar com a mínim fins
al 2021 per demostrar que canviar la
natació pel ciclisme als 42 anys no l’ha
allunyat del camí del podi. És un talent
únic.
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Aquests dies estàs fent una estada
al CAR de Sierra Nevada enmig de la
incertesa d’aquest estiu...
És una concentració que ja teníem planificada amb anterioritat per preparar els
Jocs de Tòquio abans que s’ajornessin.
Després del confinament vam pensar
que seria una bona manera de tornar
a agafar la forma i d’estar motivats
per continuar entrenant fort i estar bé
mentre esperem que s’anunciï un nou
calendari de curses.

T’ha afectat a la butxaca aquesta aturada? Tu fas altres feines més enllà de
competir dalt la bicicleta...
He tingut sort perquè la majoria dels
grups que em donen suport han mantingut el seu compromís, però també
n’hi ha hagut alguns que han patit molt
les conseqüències econòmiques de l’aturada i és comprensible que hagin decidit
reduir l’acord que teníem. Però no em
puc queixar. Hi ha gent que realment
ho està passat molt malament arran
de la Covid-19 i de no poder fer la seva
feina. En clau esportiva estem intentant
ser el més actius possibles per tal que
els patrocinadors continuïn confiant
en la nostra feina. La gran esperança,
evidentment, passa pels Jocs Paralímpics
de 2021: seria una clatellada enorme que
ens quedéssim sense Jocs.

Teniu alguna prova confirmada per als
propers mesos?
D’oficial només sabem que es disputarà
una prova de la Copa d’Europa a Cáceres
el 16 i 17 d’octubre. Potser s’aprofitarà
per fer-hi coincidir el campionat d’Espanya en ruta, però això encara és dubtós.
Com gestiones la situació actual des
de la vessant més emocional?
És complicat, perquè els esportistes
estem acostumats a tenir sempre diferents objectius a curt i llarg termini i ara
mateix hi ha una incertesa absoluta al
voltant de les competicions. Per nosaltres és important seguir concentrats en
el gran objectiu que tenim, que són els
Jocs de l’any vinent. L’objectiu d’estar en
la millor forma possible també és poder
rendir al màxim nivell quan hi hagi
competicions. No caure en el derrotisme
és el millor que podem fer. Venim del
confinament, d’entrenar des de casa i és
clau poder recuperar el ritme d’abans de
manera que el cos no oblidi ni què són
els grans esforços ni els entrenaments
exigents.

Creus que es faran?
Soc dels que pensa que si no hi ha vacuna, no hi haurà Jocs. Això ho tinc força
clar. Ara surten les primeres informacions que indiquen que la majoria dels
japonesos estan en desacord amb la celebració dels Jocs, i tots sabem que quan
hi ha pressió social sobre un tema els
polítics tendeixen a fixar-se en allò que
demanen els seus votants... és evident
que no es poden donar per segurs.
Sense voler jubilar-te: si es cancel·lessin
els Jocs de Tòquio et replantejaries la
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continuïtat de la teva carrera esportiva?
En principi no. Físicament em trobo
bé i fa molt poc que gaudeixo d’aquesta etapa com a ciclista paralímpic. La
natació em va regalar molts èxits, però
el ciclisme no es queda enrere, estic
molt content de com està anant aquesta
aposta. És una manera diferent de gaudir
de l’esport. A la piscina estava acostumat
a estar tancat en una instal·lació i ara
entreno molt a l’aire lliure. Aquesta nova
experiència m’està omplint molt.
Vaja, que ningú et descarti a París
2024 prop de la cinquantena!
Home, encara no m’ho plantejo, sempre
procuro anar temporada a temporada i
queden molt lluny. Pel cap no em passa
la retirada, però de l’àmplia experiència
que tinc com a esportista sé que qualsevol circumstància et pot deixar fora
de joc i de les competicions. Qualsevol
lesió, que eliminin les proves de la teva
categoria en el programa paralímpic,
que irrompin amb força quatre o cinc rivals molt forts i et quedis sense opcions
de lluitar pels podis... pot passar de tot.
En un món sense pandèmia quedarien
poques setmanes pels Jocs Paralímpics i nosaltres pronosticaríem la teva

“

SERIA UNA
CLATELLADA
ENORME QUE
ENS QUEDÉSSIM SENSE
ELS JOCS DE
2021

”
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condició de favorit a Tòquio. Amb quines
sensacions afrontaves aquesta temporada i què et veies capaç de fer al Japó?
Estàvem molt molt il·lusionats! Des
que vam fer el canvi de disciplina totes
les temporades anaven en progressió
ascendent, amb resultats increïbles
que ens costaven de creure a nosaltres
mateixos... hauria sigut perfecte viure els
Jocs aquest any, i mira que jo venia de
la lesió del febrer, potser hagués arribat
una mica just i potser l’ajornament no
m’ha anat del tot malament, però és que
també tinc una edat i un any més comporta una mica més de llast: cada cop les
recuperacions són més lentes i tot costa
una mica més. A més hi ha la incertesa
que comentàvem abans, que si es cancel·len els Jocs el 2024 queda molt lluny
i potser se m’escapa el pic de forma que
tinc clar que hagués tingut aquest estiu.
A Granada aquests dies has coincidit
amb ciclistes d’elit com Sebastián
Mora o Ángel Madrazo. No et veuen al
World Tour?
Imagina’t-ho! (riu) Aquesta gent són d’un
altre planeta, quan es posen a escalar
oblida’t de seguir-los. La gent no té ni
la més remota idea de la diferència que
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hi ha entre un ciclista professional i un
amateur, fins i tot un sub-23. Els pros
són una barbaritat. Coincideixo molt
amb Tomasz Marczynski, que viu aquí
i no para, i fa il·lusió compartir estones
amb gent com ell, però no hi ha color.
Moltes vegades, però, em diuen que els
serveixo d’inspiració, que aprenen de mi
i se sorprenen per exemple de com faig
un descens amb la bicicleta.
Anem al principi. Abans de l’accident
feies esport? Eres un nen inquiet i
actiu?
Sí, molt actiu, però en un àmbit molt
amateur, sense estar federat. Feia esport
escolar, amb companys, però sense
formar part d’un club: futbol al carrera,
tennis de taula als recreativos o anar en
bicicleta, que sempre ha format part de
mi. Sempre explico que això és el que
m’ha permès adaptar-me tan ràpid al
ciclisme, que ja hagués practicat BTT,
per exemple, abans de convertir-me en
nedador.

Què et va portar a no caure en el
derrotisme i fer esport després de
l’accident i la llarga recuperació a
l’hospital?
Quan estava ingressat el que més em
preocupava era si podria tornar a anar
en bicicleta, imagina’t! De petit tenia la
sensació que la bici era llibertat, el meu
mitjà de transport, l’opció d’anar on
volgués. Quan estava a l’hospital estava
realment preocupat, però el meu pare i
el meu germà van adaptar una bicicleta i
vaig recuperar les sensacions. Allò va ser
clau. Vaig pensar que si havia aconseguit
tornar a anar en bicicleta podia aconseguir tot el que em proposés. A més he
tingut molta sort de sentir-me estimat
pels meus amics, que m’han tractat com
un més, sense fer diferències, i seguíem
practicant tota mena d’esports. Fins i
tot era competitiu amb ells! Pensa que
aconseguia que a l’hora de fer equips no
m’escollissin l’últim, i en alguna ocasió
havia estat capaç de guanyar-los.
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Ricardo Ten va
excel·lir durant
21 anys com a
nedador amb
múltiples medalles i triomfs
en campionats
internacionals i
cinc participacions als Jocs
Paralímpics

“

L’ESPORT PARALÍMPIC ABANS NO EL CONEIXIA PRÀCTICAMENT NINGÚ. ARA ÉS ESTRANY QUE ALGÚ AMB DISCAPACITAT NO
SÀPIGA QUE TÉ L’OPCIÓ DE FER ESPORT

”

Com vas anar a parar a l’esport paralímpic?
En aquella època jo sabia ni que existia,
no tenia cap tipus d’informació. Quan
vaig saber que es podia fer, després de
llegir un article a la premsa sobre una
noia que estava preparant el campionat
d’Espanya, vaig tenir clar que ho volia
provar, perquè si podia competir en
igualtat de condicions estava convençut
que ho faria bé, perquè ja era capaç de
ser competitiu amb els meus amics sense discapacitat. Vaig descobrir la natació
i aquí va començar tot.

ció ja era absoluta... i em vaig passar 21
anys nedant arreu del món!
En aquests 21 anys què ha canviat?
La natació paralímpica ha evolucionat
moltíssim. A València hem tingut molta
sort perquè en l’època en què jo he
estat esportista la Federació d’Esports
Adaptats s’ha bolcat molt amb l’esport
base i hem tingut com a referents la
mateixa gent de la federació, que tenien
una llarga trajectòria com a nedadors
adaptats. Gent que havia participat als
Jocs Paralímpics de 1988 a Seül i fins i
tot un president que havia competit el
1984 a Nova York. La directora de la instal·lació havia competit el 1988, el meu
primer entrenador a Barcelona 1992...
en aquest sentit vaig tenir molta sort
d’estar envoltat de gent que tenia molta
experiència al màxim nivell en la natació
adaptada. Però vaja, més enllà d’això
l’evolució ha sigut enorme, especialment
els darrers anys. Els mitjans de comunicació donen cada cop més visibilitat a
l’esport adaptat, es va crear el Pla ADOP
per dedicar-te d’una manera exclusiva a
l’esport, l’explosió d’internet ha facilitat
que puguem interactuar també a través
de les xarxes socials... tot és molt més
visible i fàcil. L’esport paralímpic abans
no el coneixia pràcticament ningú, no
hi havia informació, i ara és estrany
que algú no sàpiga que es pot practicar
esport quan tens una discapacitat.

Vas renunciar a fer algun esport en
algun moment?
Sí. De petit veia com el meu germà
competia com a pilot de motos i anàvem amunt i avall quan feia el circuit
autonòmic valencià o els campionats
d’Espanya en circuits de velocitat, ja fos
a Calafat, a Tarragona, com a Jarama o
Jerez. Aquesta etapa de petit la vaig viure
amb molta intensitat. La meva passió
per la competició i l’esport ve de veure
el meu germà dalt la moto. Volia notar la
sensació de velocitat i això és el que mai
he pogut fer: córrer amb una moto de
velocitat.
Quan comences a nedar, quan trigues
a adonar-te que ets bo, que pots guanyar a qualsevol?
No va ser de cop i volta. La noia que
nedava i també tenia una discapacitat
era d’un club que estava a prop de casa
meva, així que em vaig presentar allà,
vaig sol·licitar informació i vaig començar a entrenar. Llavors jo sabia nedar,
però no dominava els estils. Vaig aprendre’n i tot va anar força ràpid. Em van
proposar anar als campionats autonòmics i vaig fer la mínima per a l’estatal.
Allà vaig fer la mínima per al campionat
d’Europa i en veure que podia anar a
competicions internacionals la motiva-

Què t’ha aportat la natació, que a la
pràctica ha estat una feina estable
durant dues dècades?
Vaig començar l’any 1993 o 1994 en un
club gestionat per la Federació d’Esports
Adaptats i quan l’esport paralímpic era
totalment amateur això em va permetre
assumir un lloc de treball allà mateix i
créixer com a persona. Poder treballar
per a la Federació m’ho ha donat tot,
com conèixer la meva dona i mare dels
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és competir davant el públic que
omple una piscina, perquè sovint en
europeus o mundials pràcticament no
hi ha ningú. És així?
Sí, i quan et toca competir al costat d’un
nedador local és una bogeria. La passió
que hi posa la gent que està a les grades
és una meravella. Recordo uns 400
lliures que va guanyar l’Ellie Simmonds,
que és una nedadora britànica que és
molt coneguda allà i que va ser rècord
del món, i va ser una cursa molt disputada contra una nord-americana (Victoria
Arlen) i era súper emocionant veure
com s’atacaven a cada viratge i al final
va guanyar ella amb rècord del món i la
piscina esclatava de joia amb una cridòria brutal... als Jocs canvia tot!

nostres dos fills. He pogut viatjar per tot
el món gràcies a la natació, tenir moltes
experiències... i d’això va la vida, de viure
experiències. I gràcies a això ser una
persona realista i molt oberta. La natació
m’ha ajudat a entendre que hi pot haver
persones que tenen millors condicions
que les teves però que n’hi ha moltes altres que fan el mateix que tu amb menys
condicions.
Els viatges t’han aportat de ben segur
experiències vitals molt interessants
més enllà de l’esport...
Buf, i tant! Recordo per exemple anar a
Nova Zelanda i sorprendre’m molt de la
cultura de l’esport que tenen, que és brutal, molt més rellevant que la del nostre
país. També llocs on les condicions són
força pitjors, és clar. Hem viatjat molt a
Brasil o Argentina i al final el que veus
és que allò que ens uneix realment és la
passió que compartim tots els esportistes. És bonic que d’aquestes experiències
en surtin amics i puguis mantenir-hi el
contacte amb el pas dels anys.

T’ha quedat algun repte pendent a la
piscina?
En clau esportiva diria que ho he aconseguit tot, perquè sóc campió paralímpic, del món i europeu! Però tinc una
espineta clavada en creure que encara
tenia marge de millora. La meva sensació per exemple a Rio de Janeiro és que
podria haver nedat més ràpid. De vegades no tens el dia més fi quan arribes
a una final i saps que podries haver-ho
fet millor. No molt, eh? Però potser una
mica més ràpid.
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Vas debutar als Jocs Paralímpics
a Atlanta 1996 i has seguit participant-hi, de moment, fins a Rio 2016.
Han sigut experiències molt diferents
entre elles?
No vaig tenir la sort de participar a
Barcelona 1992, que va ser un abans i un
després per a l’esport paralímpic espanyol. Des d’Atlanta només m’he perdut
els Jocs d’Atenes de 2004 i recordo amb
especial estima els Jocs de Sydney 2000,
amb milers de persones a la piscina que
havien pagat una entrada per veure’ns.
Els Jocs de Pequín van ser immensos
en tots els sentits, però allà on van fer
una aposta per la inclusió com cap altre
lloc va ser a Londres 2012. La Gran
Bretanya té molt present l’esport per a
discapacitats des de fa molt de temps i
això es nota. El tracte que hi havia entre
la gent, des de les grades... notaves que
els esportistes paralímpics d’allà eren
veritables estrelles i que tenien molts
seguidors, que la gent els seguia i els
admirava.

El teu palmarès és esplèndid, però
hem de reconèixer que una dels
factors que ens al·lucina més de tu
és la decisió presa després de Rio:
amb 42 anys decideixes començar
de nou dalt la bicicleta i continues a
un nivell brutal. A qui se li acut amb
42 anys començar una nova carrera
esportiva?
Després dels Jocs de Rio de Janeiro vaig
decidir que els mundials de natació
de 2017 serien la meva darrera gran
competició i que em retiraria. S’havien
de disputar a Mèxic, però un terratrèmol
va obligar a ajornar-los i jo ja tenia una
cirurgia programada per a les noves
dates de manera que em vaig quedar
sense mundial de comiat. Vaig tenir una
conversa amb la meva dona i li vaig dir
que l’alta competició s’havia acabat,
però que volia seguir competint i provar
altres coses. Havia participat en esquí

Fa uns mesos el Toni Ponce ens deia
que el gran tret diferencial dels Jocs
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Són molt diferents les dinàmiques
d’entrenament respecte la teva etapa
com a nedador?
Hi ha molta similitud entre els entrenaments que feia a la piscina amb la
preparació que faig en ciclisme en pista.
Són molt intensos però breus, a base de
sèries. El ciclisme en ruta i les contrarellotges són totalment diferents. Jo estava
acostumat a obrir gas i quan s’acabava la
gasolina és que ja havia arribat o estava
a punt de fer-ho, i ara amb el ciclisme en
ruta he après a dosificar molt l’energia
per evitar que arribi un defalliment i
començar a perdre molt de temps.

alpí i tenia moltes ganes de fer ciclisme,
de manera que al cap de pocs mesos
vaig participar als campionats estatals
d’esquí alpí i de ciclisme en pista i en
carretera. La sorpresa va ser descobrir
que tenia un gran nivell en ciclisme i de
seguida el seleccionador va contactar
amb mi... i aquell 2017 vaig acabar competint al campionat del món de ciclisme
adaptat de Sud-àfrica. Va ser tot molt
ràpid!
T’ho esperaves?
No, tot i que sabia que podia ser competitiu. Sempre m’havia xocat que en
la meva etapa com a nedador, durant
la pretemporada, feia triatlons per
posar-me a punt i el sector que millor
em sortia era la bicicleta, molt millor
que nedant! Així que sí que pensava
que si entrenava fort exclusivament
en ciclisme podia ser un bon corredor.
Tenia la il·lusió de provar-ho i de veure
fins on era capaç d’arribar. Ha sigut una
passada, perquè des del principi els resultats m’han acompanyat. També amb
gran dosi de sort, perquè el meu podi
de debut internacional va venir marcat
per caigudes d’altres rivals. Després sí
que he anat evolucionant molt bé i cada
cop estic més preparat per lluitar per les
victòries.

“

EL QUE VISC
ARA ÉS UN
REGAL. TOT EL
QUE HAVIA DE
DEMOSTRAR
JA HO VAIG FER
COM A NEDADOR

”

Fosbury.cat

Amb el pas dels anys ha canviat la
teva manera d’afrontar les competicions?
Jo vaig decidir penjar el banyador, deixar
la natació i provar-me en altres esports.
Tenia molt clar que el que vingués a
partir d’aquest moment seria un regal.
De cap manera em volia posar pressions,
perquè tot el que havia de demostrar
ja ho havia fet com a nedador. Aquesta
etapa la visc amb ganes de gaudir de
l’experiència i dels èxits que arribin. El
punt més fort que tinc com a ciclista és
l’experiència acumulada com a nedador.
Encara que vingui una gran competició,
ja sé com afrontar-la: els nervis de principiant ja fa anys que van quedar enrere.
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trasllado les eines que tinc com a esportista i que estan directament relacionats
amb el funcionament d’una empresa:
la feina per objectius, assumir que si no
compleixes els objectius no obtindràs
la remuneració econòmica desitjada,
la idea que pot ser una passió però que
d’aquesta passió també en depèn el
benestar de la teva família... molts cops
se sorprenen de les similituds que hi ha
entre l’esport i l’empresa.
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Has pogut transmetre la passió esportiva als teus fills?
No, no ho he aconseguit. El meu fill va
començar fent bàsquet i li agradava
molt, però va decidir deixar-ho. La meva
filla fa karate i li agrada i és molt competitiva, però bé, l’objectiu ara és que
es diverteixin i s’ho passin bé facin el
que facin. Jo m’he criat d’una manera en
què vaig decidir que l’esport m’aportava
moltíssim i tenia clar que volia competir.
En cap cas em plantejo obligar els meus
fills a competir. Ha de sortir d’ells.
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El teu palmarès ens diu que ets un
dels millors esportistes del país. Et
sents reconegut com a tal?
Em reconec com algú que ja és molt
gran i que tothom espera a veure quan
aquest pesat deixa de donar la tabarra!
(riures). El cert és que sí que em sento
molt reconegut i molt ben tractat, també
des dels mitjans de comunicació. Suposo
que tenir una trajectòria tan llarga et fa
ser més reconeixible per a tothom. Si fas
un cicle paralímpic curt i no estàs en un
esport top, pots passar desapercebut,
però porto massa anys perquè la gent
no em conegui. No sé si soc un referent
i tinc clar que hi ha gent amb un llegat i
un palmarès més important que el meu
al nostre país, però jo estic content. Com
a mínim, de seguir en actiu i d’haver
vist com s’ha anat retirant molta gent i
d’haver competit amb moltes generacions diferents.
El teu testimoni com a ponent, com
a conferenciant, deu captivar al
públic...
Sí, es tracta d’identificar quin públic
tens i què vols transmetre. A la gent
jove m’agrada explicar-los que la vida
et planteja molts problemes però que
amb bona actitud pots sortir-te’n, que
no s’acaba el món encara que la vida
ens ho posi difícil. En clau empresarial,

“

EL MÓN NO
S’ACABA ENCARA QUE LA VIDA
ENS HO POSI
DIFÍCIL

”
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Quin és el teu moment Fosbury, aquell
que recordis especialment durant la
teva carrera esportiva?
Hi va haver un moment crucial als meus
primers Jocs Paralímpics. Era l’any 1996
i vaig aconseguir una medalla de plata
als 100 metres braça, però per diferents
circumstàncies no la vaig gaudir. A les
sèries matinals vaig aconseguir el rècord
del món i a la tarda estava molt nerviós
a la final, em van prendre el rècord del
món i vaig acabar segon. Per a mi allò va
ser un fracàs. La lliçó que vaig aprendre
a posteriori és que cal gaudir de cada
moment, perquè si no se t’escapa i ja no
el pots recuperar. Tinc el record de viure
aquella experiència com una derrota.
Els quatre anys següents fins als Jocs de
Sydney 2000 vaig viure obsessionat en
aconseguir aquella medalla d’or que jo
sentia que havia deixat escapar i la natació va passar per davant de qualsevol
altra cosa. No m’importava res més que
nedar, nedar i continuar nedant. També
et dic que els Jocs de Sydney van ser
molt especials després d’aquells quatre
anys entrenant com un boig i d’aconseguir la victòria. Però el meu moment
Fosbury és l’altre, la plata que em va
servir per endur-me una lliçó per a tota
la vida.

PEDALAR EN GRUP PER
EMPODERAR-SE A LA CIUTAT
EL MOVIMENT CICLISTA MASSA CRÍTICA FA APARICIONS
EFÍMERES RODANT EN GRUP UN DIVENDRES AL MES
Text CUGAT COMAS

É

s probable que a algun barceloní o barcelonina l’hagi sorprès, un divendres al vespre,
de trobar-se un grup nodrit, d’entre 300 i
500 ciclistes, rodant en grup i gaudint de
la seva ciutat. No és una manifestació, ni una concentració, ni un grup tancat ni un grup polític o social. És,
senzillament, la Massa Crítica. Cada primer divendres
de mes es troben a l’Arc de Triomf, en una convocatòria
oberta, feta pública a les xarxes. I un cop hi són, roden,
circulen, gaudeixen. Es fan amos i senyors -en grup, en
massa- d’espais de circulació que durant la resta d’hores són massa cops zona d’automòbils, massa cops un
camp de mines pel ciclista. La Massa també es manifesta es altres municipis dels Països Catalans.
El de Massa Crítica és un nom que va de perles
a aquest moviment. Prové de la física, i ve a ser la
quantitat d’una força o material necessari per provocar
un moviment. S’utilitza per exemple per explicar les
explosions o fissions atòmiques. Com arriba un tecnicisme com aquest -que pot resultar fins i tot indigest
a les persones més de lletres- a batejar un moviment
mundial d’empoderament ciclista? Doncs gràcies al
poder del cinema, podria dir-se. El moviment de Massa
Crítica té en la pel·lícula Ted White l’origen del nom i en
el documental We are traffic una mena de bíblia. A la
primera veiem el fenomen que es dona a la Xina on sovint els ciclistes esperen a ser un grup per poder creuar
una via per l’alta quiantitat d’automòbils. Quan hi ha
prou ciclistes, quan són una massa crítica, els ciclistes
poden creuar. La gènesi del moviment és aquesta: units
en grup els ciclistes s’imposen.

MILITÀNCIA EFÍMERA

Una altra de les peculiaritats del moviment és que no

té estructura, ni líders, ni portaveus. Pots parlar amb
membres de Massa Crítica, però la base del moviment
és la naturalesa de militància efímera de les seves
accions. Un dels veterans de la Massa de Barcelona
ens explica que “som Massa Crítica només quan estem
en acció, quan ens movem. Hi ha interactuació entre
nosaltres durant l’estona que compartim però el nostre
és un moviment en el qual només ets activista quan
t’actives, és una manera molt pura de ser activista
perquè reclames un espai simplement en el moment en
què l’ocupes, aquesta és la bellesa de Massa Crítica”.
És tot tant d’un moment a l’altre que, la majoria de
mesos, els recorreguts que farà la Massa barcelonina
no estan decidits, quasi que s’improvisen. En un dels
últims divendres d’acció, esperonats també pel desconfinament, Massa Crítica Barcelona va recòrrer el Túnel
de la Rovira -zona prohibida al trànsit en bicicletasumant-se al moviment que reclama que sigui hàbil
sempre a aquest vehicle. L’acció els va donar major visibilitat tot i que la nostra font assegura que és “la quarta o la cinquena vegada que hi passem, és una sensació
especial passar pel túnel, et dona sensació de la força
del moviment”. La Guàrdia Urbana de Barcelona coneix
i fins a cert punt tolera les accions d’un moviment que,
a més, practica la pedagogia envers els conductors de
vehicles motors que, ho entenguin o no, s’han d’esperar
a que acabi de passar el pilot de ciclistes per reprendre
la marxa.
Quanta gent forma part de Massa Crítica? És una
pregunta incerta. Entre 300 i 500 persones, segons el
mes. “No és qüestió de quants siguem sinó de la consciència de grup que es crea, formar part de la Massa és
meitat oci meitat militància, a Barcelona té un compo-
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nent lúdic, fins i tot d’oci amb activistes turistes d’un dia
mentre que en altres punts del món és més ideologitzada”, explica el veterà membre del grup.
UN MOVIMENT INTERNACIONAL

Massa Crítica és a Barcelona i a desenes de ciutats més
de Catalunya. N’hi ha prou amb cercar-los a les xarxes
per trobar els punts de trobada. De fet no és un moviment en xarxa però a vegades es troben. “Hi ha el que
diem ‘les criticones’ que són trobades a nivell català o
la Massa galàctica, en què ens trobem activistes d’altres
països. La clau és passar-ho bé circulant per la teva ciutat, amb la creença d’estar fent el que fas, que estàs fent
el que cal fer”, explica el membre del grup a Barcelona.
Massa Crítica a nivell global va néixer als Estats Units
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el 1992. Diu la llegenda real del moviment que a San
Francisco es van reunir una cinquantena de ciclistes
per protestar per les condicions del trànsit i van causar
problemes a la circulació motoritzada. Als participants
els va agradar l'experiència i van decidir convertir-la en
un costum. No hi va haver cap necessitat d'organització
ni de repartir publicitat: la cita ja estava programada.
Passa igual a Barcelona: cada primer divendres de mes,
a les vuit del vespre, a l’Arc de Triomf.
EL BACC, AMB VOCACIÓ DE LOBBY PERMANENt
Algunes de les persones que van aconseguir que Massa
Crítica es tornés a fer regular a Barcelona després
d’uns anys més desapareguda formen l’espina dorsal
del Bicicleta Club de Catalunya, el consegut com “el
RACC de les bicicletes” fins al punt que els promotors el
van anomenar com a BACC. Es tracta d’una associació
ciclista que defensa la bicicleta com a mitjà de transport a les ciutats que, més enllà de la pròpia bicicleta,
no té res a veure amb la Massa: “Massa Crítica és un
moviment espontani, sense lideratge, fins i tot un punt
anàrquic, apolítica, sense organitzacions al darrere, que
flueix sola: nosaltres som un lobby i mirem de pressionar en favor de la bicicleta” explica Carles Benito,
president del BACC.
El club, doncs, recull la perseverança i la feina permanent de fiscalitzar administracions i altres actors de
la mobilitat. El BACC per exemple, aplaudeix algunes
de les accions empreses amb el desconfinament a les
ciutats catalanes: “Estem veient coses que semblaven
impensables en l’època de l’urbanisme tàctic, més
zones per vianants i més protagonisme per la bicicleta,
però hi hem d’estar a sobre perquè les dinàmiques de
fons no han canviat i premien el cotxe”, explica Benito.
El BACC és un actor amb interacció directa amb l’administració, sempre atent de que es compleixi el promès
i es faci el signat. Un dels seus cavalls de batalla és que
s’atengui al document ‘Estratègia catalana de la bicicleta’ que, admeten, “és un d’aquells documents que sense
pressupost al darrere pot quedar amb un brindis al sol”
De fet, és com si part del moviment que es manifesta espontàniament a la Massa Crítica adquirís cos
permanent al BACC, una entitat propositiva, atenta a la
intencionalitat de les polítiques públiques de mobilitat i
que té en grans projectes compartits com els de Bici Via
que ha de connectar tota l’àrea metropolitana en carrils
bici o les vies blaves seguint el Llobregat i el Besòs els
projectes amb més per fiscalitzar i exigir. Un altre element que qualsevol cicilista urbà repararà en dignificar
és el de l’aparcament: “Volem aconseguir aparcament
segur a tot Catalunya, la bicicleta ha de tenir un lloc
adient en origen i en destí i ara no hi ha cap estratègia
al respecte”, explica el President.
Si la Massa Crítica és l’onada que puja, de cop, un
cop al mes, altres actors com el BACC són el gota a
gota. L’anar fent. Pedalada a pedalada.
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LIDIA ALEKSEIEVA: LA DONA QUE
SEMPRE GUANYAVA
JUGADORA I ENTRENADORA DE BÀSQUET, VA SER UN
DELS NOMS ESTEL·LARS DE LA HISTÒRIA DE L’ESPORT
SOVIÈTIC.

Text ROGER CASTILLO

L

a selecció espanyola és el millor equip europeu de bàsquet femení del segle XXI. Guanyadora de tres dels quatre darrers eurobàsquets
i en posició de medalla en nou dels darrers
deu campionats continentals, l’equip ibèric ha comptat durant les dues darreres dècades amb actuacions
brillants de jugadores del nostre país com Íngrid Pons,
Laia Palau, Alicia López, Marta Xargay, Alba Torrens,
Anna Cruz, Sílvia Domínguez, Lucila Pascua o Anna
Montañana. Malgrat la successió d’èxits recents, és
pràcticament impossible que aquest combinat arribi a
igualar els èxits majúsculs de la Unió Soviètica, el millor
equip europeu de la història.
La URSS va competir a tots els eurobàsquets entre
1950 i 1991 amb un botí extraordinari: 21 medalles d’or
i una medalla de plata. 21 títols de 22 possibles i una
successió de victòries que semblava interminable. Les
soviètiques eren altes, robustes, ràpides, bones defensores i brillants a l’ofensiva. Durant una pila d’anys
van demostrar estar sempre un pas per davant de la
resta de seleccions, inclosa la nord-americana, que
també va quedar subjugada davant el seu potentíssim
joc interior. Probablement el nom que s’ha endut més
reconeixements d’aquelles generacions de jugadores
guanyadores ha sigut el d’Uliana Semiónova, una pivot
de la república de Letònia que media 2,14 metres i que
era impossible d’aturar per a defensores sovint vint
centímetres més baixes que ella. La seva trajectòria es
pot resumir amb una dada impactant: va guanyar tots

els partits internacionals que va disputar amb la selecció en una carrera al màxim nivell que va començar el
1968 i va concloure el 1985. Semiónova és la indiscutible estrella del bàsquet femení arreu del món als anys
70 i 80, però ja feia anys que hi havia compatriotes que
l’havien precedit en l’èxit. Una d’elles era Lidia Alekseieva, que per molts motius l’acompanya al saló de la
fama des de 2012.
Lidia Alekseieva va néixer l’any 1924 a Moscou.
Marcada per la segona guerra mundial en la seva adolescència i primera joventut, va haver d’esperar a finals
dels anys 40 per començar a destacar com una de les
millors jugadores de bàsquet del seu país. Casada amb
Evgeni Alekseiev, que la va precedir guanyant el títol de
la lliga soviètica l’any 1939 i de l’eurobàsquet el 1947, la
russa va aconseguir el seu primer gran triomf col·lectiu quan ja tenia 24 anys a les files del MAI Moscou, el
club amb qui assoliria fins a cinc títols de lliga i un altre
de copa a la Unió Soviètica. El seu talent no va passar
desapercebut i el 1950 va ser una de les integrants de
la selecció comunista que va debutar a un campionat
d’Europa amb un ple de victòries. Alekseieva repetiria
medalla d’or en tres ocasions més (1952, 1954 i 1956)
abans de retirar-se amb 32 anys i rebre, pocs mesos
després, l’Orde de Lenin per la seva excel·lència esportiva defensant la samarreta de la URSS.
Alekseieva mai va poder disputar un campionat del
món, atès que l’únic que es va celebrar durant la seva
curta trajectòria com a jugadora es va disputar a Xile
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el 1953 amb l’absència del combinat soviètic. El seu
rol als europeus va ser desigual: va anotar 19 punts en
el partit inaugural de la cita de 1950 i com a jugadora
titular va erigir-se en una bona segona espasa tant el
1950 com el 1952. A la cita de 1954 Alekseieva només
va poder sumar un punt en el primer partit i ja no va
poder ajudar més a l’equip, obtenint un or agredolç
que dos anys més tard es va convertir en un or més
que poderós convertint-se en la màxima anotadora
del campionat anotant 17,8 punts per partit amb un
espectacular percentatge d’encert superior al 80% en
tirs de camp. Aquells torneigs sovint oferien duels molt
desiguals i un bon exemple és els dos primers partits
disputats a l’eurobàsquet de 1956 per la URSS: primer
un 153-25 davant Suïssa i l’endemà un 121-30 davant
Àustria. Aquella vocació de destrossar el rival sense
pietat sempre que fos possible quedaria gravada a la
pell d’Alekseieva.
DE LA PISTA A LA BANQUETA
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A casa dels Alekseiev el bàsquet era passió, ofici i
desfici i tant bon punt va concloure la seva etapa com a
jugadora la tetracampiona europea va decidir seguir els
passos, un cop més, del seu company de vida. Evgeni
Alekseiev va debutar com a tècnic el 1953 i ràpidament
va assolir amb èxits de tota mena especialment als anys
60, quan va liderar el CSKA de Moscou cap al triomf a
l’eurolliga en dues ocasions i va exercir de tècnic assistent de la selecció soviètica masculina subcampiona

als Jocs Olímpics de Roma. Poc s’imaginava llavors que
la seva dona superaria, de llarg, el cúmul d’èxits que
ostentava com a seleccionador, tal com ja havia fet en
la seva etapa de jugadora.
Després de guanyar certa fama des de la banqueta
Alekseieva va convertir-se en la seleccionadora de
l’equip femení de bàsquet de la Unió Soviètica l’any
1962. Aquell equip era el vigent campió del món (1959)
i campió d’Europa (1960) i el relleu anava acompanyat
de l’obligació de seguir guanyant títols per a una dona
de tot just 38 anys. Malgrat l’impacte dels ors, convé esmentar que el 1958 la URSS va perdre el títol europeu a
la pròrroga davant la Bulgària de Vania Voinova i que el
1960 la victòria a la final davant Txecoslovàquia havia
estat ajustadíssima, per 58 a 56.
Imprimint un fort caràcter a un equip que ja era potentíssim Lidia Alekseieva va conduir la URSS a establir
una hegemonia indiscutible en el bàsquet mundial.
Amb un equip construït des de finals dels anys 60 a
partir del domini del joc interior de Semiónova, i ja des
d’uns anys abans amb jugadores altes, fortes i ràpides
que combinaven el talent amb una intensitat elevadíssima, la Unió Soviètica va guanyar 12 eurobàsquets de
forma consecutiva entre 1962 i 1983. Un cop va plegar
Alekseieva, la ratxa va continuar fins el 1991 i només es
va acabar amb la dissolució del projecte soviètic. Cal
ressaltar que durant l’etapa d’Alekseieva la URSS va
guanyar els 86 partits que va disputar als campionats
d’Europa. De fet, en diversos torneigs totes les victòries
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del combinat soviètic van ser pallisses de més de 30
punts de diferència i el domini era tan avassallador que
entre 1968 i 1983 només hi va haver un únic partit en
què la diferència final al marcador va ser menor de 20
punts.
La URSS d’Alekseieva era un engranatge perfecte i
ho va confirmar més enllà del continent europeu. Entre
1964 i 1983 va guanyar els cinc campionats del món
que va disputar encadenant victòries i exhibicions sense límits. Tal com va passar a Europa, els 43 partits disputats en aquest període van concloure amb victòria.
Les xifres podrien haver sigut encara més contudents si
la URSS hagués participat al mundial de 1979 disputat
a Corea del Sud, però el país comunista va optar per fer
boicot a la cita i deixar pas a l’or dels EUA.
Els duels entre la URSS i els EUA eren el plat estrella
del bàsquet femení als anys 70 i 80 malgrat boicots
i absències que de vegades deixaven els aficionats
sense l’enfrontament anhelat. On es va viure de forma
més evident aquestes cites discontínues va ser als Jocs
Olímpics, amb l’absència nord-americana de 1980 i
la soviètica de 1984. Va ser en l’olimpisme, però, on es
va viure el campionat més demolidor de la URSS. Era
l’estrena del bàsquet femení al programa dels Jocs.
ELS JOCS IMPARABLES

L’anunci del debut olímpic va portar els responsables
del bàsquet soviètic a establir un pla de preparació per
als Jocs de Montreal i promoure petites gires als EUA
per adaptar-se millor a l’entorn que es trobarien a la
ciutat canadenca. D’aquesta manera, als anys 70 la
selecció de la URSS va fer diversos viatges en territori
“enemic” en plena guerra freda i malgrat tractar-se de
partits amistosos van seguir mostrant la seva cara més
temible a la pista. El 1974, per exemple, van programar
una sèrie de cinc partits contra la selecció estatunidenca i van afegir-hi alguns enfrontaments més de menys
volada, com el que va portar la potentíssima URSS al
petit poble d’Elon, llavors de tot just 2.500 habitants, en
un cara a cara amb una selecció de joves universitàries
que van sortir escaldades de la pista (41-114). Algun
cronista de l’època explica que prop de 500 persones van assistir a l’entrenament previ al partit i que

la gent present al pavelló no dubtava en animar a les
soviètiques. Eren, a la pràctica, un atractiu enorme: no
només com a “enemic”, sinó com a contrapunt social i
cultural. La barrera idiomàtica era infranquejable però
en aquelles gires les estrelles de la URSS sempre eren
convidades a menjar en alguna casa particular local on
també s’hi reunien algunes jugadores nord-americanes.
Les soviètiques impressionaven a tothom amb la seva
alçada més enllà del cas extrem de Semiónova i no
dubtaven a tastar els menjars que els oferien, ja fossin
hamburgueses, gelats o fruita, encara que certs costums com prendre la beguda en temperatura ambient
eren inalterables.
Aquelles gires deixaven un pòsit impressionant:
l’esport com a aliança natural més enllà de la batalla política. Sovint els amfitrions nord-americans es
desvivien per tal que l’experiència de les soviètiques
als seus pobles i ciutats fos rodona i la presència d’un
intèrpret a l’equip del bloc comunista, a la pràctica, era
menys útil que la manera de fer i els somriures locals.
El 1976, pocs mesos abans dels Jocs, la URSS va programar una altra gira, aquest cop amb molts més partits
contra rivals universitaris i únicament dos cara a cara
amb la selecció sènior dels EUA. Malgrat unir jugadores
d’equips diferents (com les esportistes d’Illinois que
van desplaçar-se a Quincy), les pallisses d’aquell mes
d’abril encara van ser més bèsties. En aquest partit, per
exemple, el marcador va concloure amb un inapel·lable
135 a 23 i amb les jugadores locals desarmades davant
la pressió defensiva i l’encert constant en atac de les
soviètiques. Llavors l’equip ja era una màquina perfecta
i Alekseieva era implacable des de la banqueta amb la
lliçó apresa com a jugadora: cal guanyar sempre donant-ho tot i mai s’ha de tenir pietat dels rivals. La gira
primaveral la van tancar amb un 116-44 de mitjana en
cada partit disputat. Malgrat tot, els dos partits contra la
selecció dels EUA van donar esperances als aficionats
locals: van perdre els dos enfrontaments amistosos,
però si bé un resultat va ser força ampli (92-69) l’altre
va ser molt ajustat (60-56).
Poques setmanes després els Jocs Olímpics van
demostrar que aquells partits no eren extrapolables al
millor escenari possible. La URSS va exhibir-se dia rere

ÉS UNA DE LES POQUES JUGADORES O ENTRENADORES
RECONEGUDES EN GUARDONS DELS EUA PER LA SEVA
INESBORRABLE APORTACIÓ AL BÀSQUET DURANT DÈCADES I
DÈCADES D’ÈXITS BRUTALS
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dia al Quebec i van acabar guanyant la medalla d’or guanyant les rivals per més de 30
punts d’avantatge de mitjana i van destrossar els EUA com si fos un equip de segona
fila, amb un escandalós 112 a 77 que durant
anys va pesar com una llosa entre les jugadores nord-americanes. Aquell dia Uliana
Semiónova, que va acabar el torneig amb 19
punts i 12 rebots de mitjana, va endossar 32
punts i va capturar 19 rebots en només 23
minuts al parquet. Uns registres sensacionals per a una mestra d’escola reconvertida
en una autèntica estrella olímpica. Prop de
5.000 espectadors van presenciar aquell
partit en què la URSS va estrenar-se amb
un parcial de 15 a 0 i en què la crònica del
New York Times es rendia a la superioritat
soviètica més enllà de la seva pivot: “Fins i
tot sense la seva gegant l’esquadra soviètica
era massa hàbil per a les americanes. I la
seva substituta, Nel·li Feriabnikova, gairebé
era tan alta i formidable com ella”
Quatre anys més tard la URSS no va tenir
cap problema en allargar la ratxa triomfal
a Moscou. Semiónova va anotar encara
més punts que a Montreal i en el partit
teòricament més igualat del torneig, davant
Bulgària, els 27 punts i 21 rebots de la pivot

Uliana Semiónova
intercanvia un present
amb una jugadora
universitària de Quincy
durant la gira de la
URSS als EUA l'any
1976
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només van ser la cirereta del pastís d’un joc
coral i abusiu amb un marcador final de
104 a 73, en el matx més ajustat del campionat per a les soviètiques. Malauradament,
el món es va perdre l’anunciat duel de Los
Angeles 1984, que hauria arribat amb una
selecció dels EUA ja molt més consolidada
i una URSS encara pletòrica. Un altre cara a
cara perdut pels boicots que hauria d’esperar fins a Seül 1988, ja sense Alekseieva a la
banqueta, on les soviètiques caurien amb
claredat davant les nord-americanes.
Entre 1962 i 1983 la selecció dirigida per
Lidia Alekseieva va guanyar tots els partits
disputats en europeus, mundials i Jocs
Olímpics. 140 victòries i 0 derrotes. Si hi sumem la seva etapa com a jugadora, la xifra
s’enfila per sobre les 160 victòries sense
conèixer la derrota. Un domini brutal d’un
esport que ha canviat molt des d’aquelles
dècades però que manté el llegat inesborrable del conjunt soviètic al palmarès. Lidia
Alekseieva va morir el 2014 com a membre
de tots els Hall of Fame possibles, essent de
les poques jugadores o entrenadores reconegudes en guardons dels EUA per la seva
inesborrable aportació al bàsquet durant
dècades i dècades d’èxits brutals.

BTV ESPORTS I
L’EFECTE CORONAVIRUS
REPRENEM LA TASCA D’ANÀLISI DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AMB UN NOU INFORME DE L’OBSERVATORI
CRÍTIC DELS MITJANS ESPORTIUS.
17
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quest 2020 hem aportat dades i context
sobre el TN Esports, l’Informatiu de La 1,
Fosbury.cat i Mundo Deportivo en clau de
gènere i diversitat esportiva. En aquesta
ocasió ens fixem en BTV Esports, un programa informatiu de to distès que s’emet els dissabtes i diumenges
a Betevé, la televisió pública de proximitat de la ciutat
de Barcelona. Hem optat per prendre una àmplia
mostra de referència, revisant tots els programes
emesos durant el primer semestre de 2020. La tria no
és a la babalà: el programa va comptar amb dos mesos
d’interrupció arran dels efectes de la Covid-19 i l’anàlisi
ens permet aportar una mirada crítica en dues etapes
diferenciades: la informació esportiva fins el mes de
març i els canvis viscuts en el retorn del BTV Esports a
partir de maig. En total, analitzem 16 hores d’informació esportiva repartides en 33 programes diferents.
El programa, en el seu format habitual, compta amb
una durada de més de 40 minuts i dues parts diferenciades: un primer tram llarg informatiu i una secció final
variable liderada per alguna persona col·laboradora. En
l’anàlisi del BTV Esports no tenim en compte el contingut de les seccions, atès que entenem que s’escapa de
la informació d’actualitat que és present des del sumari
i durant aproximadament la primera mitja hora de

“notícies”. Malgrat això, en farem algun esment durant
el text.
15% D’ESPORT FEMENÍ

Dels mitjans externs analitzats per la Fosbury fins ara,
el BTV Esports és el que presenta un millor equilibri
informatiu en clau de gènere. Malgrat això, la diferència
de quota de pantalla entre homes i dones esportistes
és molt significativa: un 84,94% correspon a l’esport
masculí i un 15,06% al femení. Aquest 15% de quota
de pantalla per a l’esport femení és, alhora, una xifra
sensiblement inferior al 25% de llicències esportives
que tenen les dones al nostre país, una xifra que des
d’aquest informe tindrem ben present a l’hora de fer els
informes de l’Observatori.
En tots els programes analitzats l’esport masculí
ha comptat amb més minuts que l’esport femení, que
ha tingut presència en pantalla pràcticament en tots
els programes emesos (31 de 33). El dia que ha tingut
menys minuts l’esport masculí ha comptat amb més
de 15 minuts d’informació al BTV Esports. El dia que
l’esport femení ha arribat al seu topall màxim s’ha
enfilat fins als 10 minuts i mig. Convé dir aquí que les
xifres canviarien sensiblement si tinguéssim en compte
que cada quinze dies (abans de l’aturada pel confina-
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ment) el BTV Esports ha destinat més de deu minuts de
mitjana a la secció “BTV Esports en femení”, liderada
per Laia Pujolassos i amb informació exclusiva sobre
dones esportistes. Aquesta secció és una petita joia per
complementar un programa informatiu com aquest i
canvia la percepció del telespectador de forma evident,
ja que en alguns casos el programa sencer mostra un
equilibri del 50% en informació d’homes i dones. És un
exemple, sens dubte, de bones pràctiques en l’àmbit del
periodisme esportiu. Les altres seccions del programa
majoritàriament o exclusivament tracten d’esport masculí (una en clau humorística, una d’e-sports i una altra
de futbol amb els companys de la revista Panenka), de
manera que hi ha altres dies en què el desequilibri de
gènere en pantalla s’accentua.
En clau de jerarquia informativa el programa no té
cap problema en prioritzar la informació sobre esport
femení per davant de l’esport masculí si així ho considera oportú, encara que no és un fet habitual.
Un dels punts febles en clau de gènere del BTV Esports són les declaracions dels protagonistes de l’esport
(esportistes, àrbitres, aficionats, directius…). El pes dels
homes aquí s’enfila pràcticament fins al 90% i el de les
dones cau fins al 10%. Malgrat una altra bona pràctica
que detectem en proves mixtes (sempre donen veu a
dones i homes en la mateixa proporció), el programa
paga la major presència d’homes que ostenten llocs

de responsabilitat en l’esport mixt o l’esport femení i
que, en funció del seu càrrec, sovint són els responsables d’atendre els mitjans. És el cas dels entrenadors
homes en equips de dones (el tècnic del FC Barcelona
de futbol), dels presidents de clubs que compten amb
equips femenins i masculins (tot homes amb una única
excepció) o dels càrrecs públics vinculats a l’esport. Dit
d’una altra manera: el programa reflecteix la realitat
però alhora té la responsabilitat de donar més veu a
les protagonistes per tal que les dones siguin les que
expliquen l’esport que practiquen. Sens dubte, aquest
és un dels reptes compartits pels mitjans de comunicació esportius amb sensibilitat de gènere. D’altra banda,
és imprescindible remarcar que tots els protagonistes
que tenen continuïtat davant del micròfon en diferents
programes (i que en conseqüència són més reconeixibles per a l’audiència) són homes.
Un altre indicador que considerem remarcable és
l’absència de notícies d’algunes disciplines esportives
que són practicades de forma majoritària per dones
al nostre país. És el cas del patinatge o la gimnàstica, i
ben a prop hi queda el voleibol, amb un reportatge d’un
club però sense actualitat informativa. D’altra banda,
com passa en tots els informes realitzats, l’àmplia quota
del futbol perjudica l’equilibri de gènere: en aquest
esport, el majoritari en pantalla, el pes informatiu de
les dones cau fins al 8,30%.
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EL FUTBOL ACAPARA LA INFORMACIÓ ESPORTIVA

L’EFECTE CORONAVIRUS

El futbol és l’esport que en qualsevol informe a mitjans
externs lidera la quota de pantalla. El BTV Esports no
n’és l’excepció. De fet, en fa un seguiment molt ampli
amb la primera divisió i la tercera divisió masculines i
la primera divisió femenina, presents pràcticament a
cada programa. La quota de pantalla del futbol s’enfila
fins al 68,5%. Més de dos terços de la informació,
doncs, corresponen a una sola disciplina esportiva i
principalment a sis equips masculins (Barça, Espanyol,
Europa, Sant Andreu, Horta i Sants) i dos femenins
(Barça i Espanyol), amb protagonisme també per al
Barça B i l’Espanyol B masculins. En 31 dels 33 programes analitzats el futbol és l’esport amb més quota de
pantalla. Els altres dos casos corresponen a l’handbol
(amb una extensa entrevista a Entrerríos) i al futbol
sala (amb un especial sobre la fase final de la lliga amb
l’opinió de Javi Rodríguez).
El domini del futbol en pantalla és enorme i de fet el
següent esport en importància és el bàsquet, que s’endú
un 6,75% de quota de pantalla. Cap altre esport supera
el 5% de protagonisme al BTV Esports. El tercer en
pes informatiu és el futbol sala (3,48%), exclusivament
masculí, que correspon al seguiment de la secció del FC
Barcelona. Sorprèn en aquest sentit el pes d’aquest esport davant l’handbol (1,56%) o l’hoquei patins (0,49%),
també amb secció blaugrana i altres equips en lligues
prou rellevants a la ciutat.
Hi ha esports, però, que no s’expliquen per la pertinença a l’entitat blaugrana. És el cas de l’atletisme
(3,44%), amb una àmplia presència de curses populars i
amb major pes per a les dones que per als homes, o del
waterpolo (2,12%), amb seguiment dels diversos equips
de la ciutat i també força equilibrat en clau de gènere.
El BTV Esports també compta amb espai per al pàdel, el
rugby, la boxa, el tennis, el tennis de taula, l’alpinisme,
el surf d’estel, l’hoquei herba, el bàdminton, el trial, els
ral·lis, la natació o l’hípica, per citar alguns dels esports
presents al programa durant els sis mesos analitzats.

Un dels aspectes més singulars d’aquest informe és
l’aturada del programa BTV Esports entre el 14 de març
i el 16 de maig. El BTV Esports viu dues etapes diferenciades abans i després d’aquesta aturada. Un exemple
clar són les seccions, que triguen unes setmanes en
recuperar la seva presència habitual al programa, que
queda reduït en la seva durada. Més enllà d’aquest
efecte visible ens fixem en l’abans i el després en clau
de continguts, l’absència total de competicions esportives es va viure durant l’absència del programa, però en
la represa molts esports ja havien tancat temporada.
La perspectiva de gènere difereix lleument en els dos
períodes i el postconfinament dona més pes a l’esport
practicat per dones, que passa del 13,81% al 16,32%.
Aquest creixement en la quota de pantalla es deu, principalment, a les notícies mixtes, amb un pes rellevant
tant dels directes als carrers de Barcelona per copsar
com es practica esport des de l’àmbit individual i més
popular (un contingut de proximitat informativa excel·
lent), així com dels reportatges per donar veu a l’experiència dels clubs barcelonins durant la primavera.
El que canvia completament és l’anàlisi en clau de
diversitat esportiva. Malgrat el retorn de la lliga de futbol professional masculina i la preparació dels playoffs
d’ascens a segona divisió b, el pes del futbol s’ensorra
després del confinament al BTV Esports. Abans de l’aturada aquest esport s’enfilava a una quota de pantalla
del 78,81% i perd més de 25 punts de quota de pantalla
entre maig i juny per caure fins al 53%. És especialment
significativa aquesta davallada, que de nou s’explica
en bona mesura per una major informació relativa a
l’esport popular i amateur com a eina informativa imprescindible en un context de canvis de fases i de normatives constants. També pels reportatges a fons amb
entrevista inclosa a esportistes com les jugadores de
pàdel Lucía Sainz i Gemma Triay o el jugador d’handbol
Raúl Entrerríos. Sense tanta actualitat informativa, hi
ha més espai per a aquest tipus de formats.
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BETEVÉ, LA TELEVISIÓ DE BARCELONA

El marc territorial del BTV Esports prioritza l’esport de
Barcelona però no renuncia a explicar allò que passa
arreu de l’estat espanyol i del món. Un element que
queda clar és que el programa no vol ser el referent
informatiu d’esports de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Malgrat alguna connexió esporàdica al Vallès
(i justificada en clau d’interès informatiu barceloní), la
cobertura informativa és sobre l’esport que es practica
a la capital catalana. Per aquest motiu, la informació
que es dona sobre equips com el Joventut de Badalona
és equiparable a la que es rep del Baskonia o el Madrid,
en tant que són equips que comparteixen lliga amb
el Barça de bàsquet, o hi ha una apagada informativa
sobre futbol sala femení que no seria tal si el Penya
Esplugues (d’Esplugues de Llobregat) fos d’algun barri
de Barcelona. És un criteri lògic que alhora podria ser
diferent atenent a l’elevada mobilitat entre els municipis de l’AMB i perquè en diversos municipis de la zona
es pot sintonitzar perfectament Betevé. El BTV Esports,

en tot cas, es deu a la gent de Barcelona i és una finestra oberta idònia per descobrir històries esportives de
la capital invisibilitzades en mitjans de comunicació
d’abast nacional o estatal.
METODOLOGIA

Per definir la quota de pantalla la Fosbury computem el
temps destinat a cada notícia i la cataloguem d’esport femení o masculí, amb una disciplina esportiva
associada. En alguns casos la notícia no correspon a
un gènere determinat i repartim el temps total de la
notícia a parts iguals entre esport femení i masculí. De
la mateixa manera, hi ha notícies que no corresponen
a un esport concret. En aquests casos, distribuïm el
temps a cada esport en funció de la seva presència en
pantalla o bé la cataloguem en un calaix de sastre tipus
“esport popular”. Pel que fa a les declaracions, comptabilitzem com a màxim una declaració per protagonista
en un mateix espai informatiu, encara que aquesta
persona intervingui a càmera en diverses ocasions.

*A L'OBSERVATORI CRÍTIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ S'AUDITA LA TASCA PERIODÍSTICA
PER A CONTRIBUIR A LA MILLORA COL·LECTIVA DE TOT EL GREMI
Fosbury.cat

CRÍTICA CULTURAL
COSSOS QUE FAN EQUIP

L

“Gender Derby” és una
web-sèrie que pivota sobre la
identitat de gènere amb una
incursió notable a les vicissituds del Roller Derby..

' Atlàntida Film Fest ens apropa aquest estiu
al cinema europeu d’autor amb desenes
de film plens de contingut social que es
poden veure fins el proper 27 d’agost a
través de Filmin. Una de les peces del programa és
una web-sèrie francesa de set capítols de vuit minuts
de durada que val la pena més enllà del seu contingut
esportiu. De fet, tres dels set capítols obvien completament el Roller Derby, l’esport que practica la
protagonista de “Gender Derby” i que podem gaudir
a bon nivell competitiu especialment al sisè capítol
amb la participació de “Les Nasty Pêcheresses” al
campionat Derbyland.
El tema central d’aquesta proposta de Camille
Ducellier és la identitat de gènere a partir de les
sensacions i opinions de la protagonista, Jasmin, una
persona trans. Gravada en format vertical, talment
com si es tractés d’una història d’instagram allargada, a la Fosbury ens fixem en aquesta proposta per
l’elevat protagonisme del Roller Derby, un esport que
trenca esquemes i que tant a França com a Catalunya
obre les seves portes a les jugadores independentment del gènere amb el que s’identifiquin. És allà on
Jasmin troba el seu lloc en l’esport, que com bé diu
pràcticament sempre està marcat per la distinció
binària entre homes i dones.
La web-sèrie serveix per introduir-se en un esport
d’equip de contacte sobre patins. Com bé diu una de
les seves jugadores: “la teva eina per jugar és el cos.
Utilitzes el cos per defensar i per atacar, i serveix per
a fer tota la feina”. La unió de les jugadores és clau
per a aconseguir guanyar les rivals i queda clar que
la prioritat és passar-ho bé, fer equip i compartir un
espai esportiu lliure de discriminació. Els cossos són
la clau de l’èxit i de l’empoderament que s’enduen les
jugadores fora de la pista, element visible i a debat
durant els 53 minuts totals d’audiovisual. Per cert:
és ben interessant el vincle entre art i esport tocat
tangencialment en un projecte que tampoc deixa de
banda reflexions sobre el racisme o sobre la relació amb el món laboral de les persones trans. Les
reflexions íntimes són un dels punts forts d’aquesta
sèrie, que alhora brilla de forma especial en la seva
irrupció en un esport que, com tants d’altres, queda
al marge de l’agenda informativa dels mitjans.
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CRÍTICA CULTURAL
ARMSTRONG ÉS JORDI PUJOL

L
22

Lance és el documental sobre
la trajectòria d'Armstrong
de l'ESPN que es pot veure a
Movistar

ance Armstrong és el mateix que Jordi Pujol, si bé l’americà
no és calb ni va néixer al Maresme ni l’expresident de la Generalitat es deu haver posat mai un maillot groc del Tour de
França. L’analogia, que deu complir amb tots els preceptes de
la irreverència haguts i per haver, em venia al cap mentre em forçava
a cruspir-me els dos capítols de ‘Lance’, el documental autoritzat pel
ciclista que primer va guanyar set Tours i després va confessar que
sempre havia competit dopat. Com tots els documentals autoritzats
personalment -el Last Dance de Michael Jordan n’és un clar exponentaquests productes esdevenen una constant que atempta contra qualsevol principi periodístic, preval una versió que és la del protagonista
i per més que es vesteixi amb algun figurant contrari tota l’embrolla
esdevé el seu propòsit: una hagiografia en tota regla.
A Lance, el ciclista més internacional d’aquest segle ens apareix
impostades ganes de relatar la seva trajectòria. En base a ell, pura arrogància i egolatria, com ja se sabia, se’ns explica el que ja sabem: des
dels inicis a la dedicació del ciclisme, el diagnòstic i la lluita contra el
càncer, el retorn, el fer història, l’esdevenir un símbol amb les polseres
grogues o el seu retorn frustrat que acaba amb la llebre del seu entramat fraudulent aixecada per complet. Tot té un relat arrodonit que
acaba per insinuar que va tenir càncer per culpa d’haver-se dopat i que
ell prenia substàncies però la resta no.
La història d’Armstrong a tothom que li agradi el ciclisme li produeix
el mateix. Hi associem anys passats -per tant venerats- de la nostra
herència ciclista i moltes tardes de juliol. Hi vam estar tants anys abonats, al seu regnat esportiu basat en el poder fora de la pista -i les cames amb ajudes dins de la carretera– que la seva simple presència ens
remou records que, com les seves set victòries, van quedar proscrits en
una dependència inaccessible del bagul on guardem el gust ciclista.
A ‘Lance’ Armstrong no diu res de nou. Edulcora el relat i intenta preservar-se com a competidor i lluitador contra el càncer. Però
ja no enganya a ningú. El producte sembla un documental de canal
privat americà, amb tints personals i producció amb colorant químic.
Armstrong no només va voler ser el millor sinó que mentre ho era ens
enganyava, aniquilava qualsevol que alcés la bandera del dubte i el
pitjor de tot, va usar el seu passar oncològic com a manta per amagar
la seva vergonya.
Lance Armstrong surt al seu documental igual que m’imagino a
Jordi Pujol el dia que en protagonitzi un de propi. Es deurà dir Jordi. Hi
sortirà l’evocació de l’error, com si sols fos una deixa, una torna, i es
voldrà contraposar l’obra de govern per sobre de l’error original o final.
Ni una ni l’altra expiació no colen. Armstrong va enganyar-nos amb la
mateixa història i to moralitzant amb el que Pujol va dominar 23 anys,
i els posteriors, del país. Un bon enfocament i relat històric poden enganyar a algú altre. Però són pèrdues de temps per qualsevol dels que,
ells mateixos, van convertir en gats escaldats.
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LA PROMESA
JOEL NICOLAU
EL PROPER PENCAIRE

E

UN NOM PER RECORDAR

Joel Nicolau és jove però se li veuen les idees
clares. Té personalitat i aparentment pot
avançar per la paleta de colors ciclistes entre
l’instint quasi autista del qui brega sempre
sol i endavant o l’olfacte del caçador. Si traiem
els Remcos i Egans de l’equació, seria un dels
noms que vistos dins el farcell de la futura
collita catalana ens farien renovar el vot de
confiança amb els nostres. Per si de cas, ell hi
posarà cames on el citin. Com sempre val la
pena de dir, per després de passar per desmemoriats: Joel Nicolau, més val que en recordem
el nom.
.

ls paràmetres clàssics amb els que els vells analitzaven ciclisme fa anys que van saltar pels aires.
Tampoc cal fer-ne mala sang. Muten els esports a
mesura que canvien els temps i passen les dècades
i sort n’hi ha que a cap edat un ja pugui concebre el canvi
latent. En el cas dels ciclistes, un exemple fàcil i franc: l’edat
dels protagonistes. Educats en una cocció lenta i retardada
de les habilitats per les persones joves que es volien dedicar
als pedals, un situava vora els 25 anys la franja delimitadora
entre la preparació i l’esclat, el moment en què venien les
realitats i caducaven o es perdien les exigències. Ara és moda
que amb 20 i pocs ja siguin estrelles: Bernal, Pogacar, Van
der poel, Evenepoel. D’aquests en parlen arreu. Dídac Adrià,
nostrat… també ja en parlarem. Però en la darrera Vuelta a
Burgos el públic ha descobert un altre perfil de jove. 22 anys.
Nascut a Llofriu, natural de Palafrugell. Es diu Joel Nicolau i
mereix espai a la promesa. Promet. Promet molt.
Com bona part de la flor i nata del planter ciclista català,
Nicolau va haver de fer les maletes d’un país que treu talent
però no té estructures pròpies per sostenir-lo. Un dels equips
petits i avesats a la joventut com el Caja Rural el tenia i el va
fer passar a la categoria dels grans l’any passat, el 2019. On
va anar va demostrar tenacitat, predeterminació i sobretot
disposició a la feina. Un bregat de nassos, dels que a classe
de teòrica despisten i a la pràctica pugen els graons de les
escales de dos en dos.
A Burgos va ser protagonista en dues etapes, ben diferents.
Una per rodadors, en què es va escapar. L’altre amb final
amunt, on va mantenir prestacions fins gairebé el darrer
alè. Cames, cops de ronyó i molt d’ofici, se li entreveuen i ell
en tira. Un jove que segurament no ens omplirà pàgines de
currículum amb victòries però que apunta a ser una mena de
navalla suïssa, un noi dels encàrrecs. Aprenent i polivalent,
sembla que a més és una constant de la seva trajectòria que
vagi a més amb el pas de les etapes. Ho té tot per ser un corredor d’equip d’aquells que trenca el vent quan cal obrir via.
Se li augura l’aurèola del pencaire que directors i companys
volen tenir a la terna d’una prova o d’una etapa on farà falta
sacrifici per jugar-s’hi les garrofes.
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La Fosbury, a més punts de venda que mai

26

La revista Fosbury 36 és la gran novetat editorial, en català i en el camp esportiu d'aquest estiu anòmal de 2020. Des que a inicis de juliol va arribar en
primícia a les bústies de les persones sòcies, el feedback ha estat més que
positiu. En les properes setmanes farem, a més, l'acte de presentació específic d'aquest número.
A més, la Fosbury estrena presència reforçada al territori, multiplicant la
nostra presència a la xarxa de quioscos i llibreries del país i estant present a
quasi 300 punts de venda. Ajuda'ns a fer créixer la família Fosbury: recomana'ns, regala'ns, critica'ns... fem-la grossa!
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@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
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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.

1
2

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.
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3
4
5

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
Fosbury.cat

