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LA LÍNIA QUE
SEPARA TORNAR
O NO TORNAR
MAI SAPS ON ÉS

”

EL CAS DE L’ANDORRANA STEFI TROGUET SEMBLA BEN BÉ LA HISTÒRIA
DE LA NOIA NERVIOSA I INQUIETA QUE NO POT PARAR QUIETA. ULLS BEN
OBERTS, LLAVIS PINTATS ICÒNICAMENT DE VERMELL, GANES D’APRENDRE
I CRÉIXER COM A ESPORTISTA I PERSONA SÓN ELS INGREDIENTS AMB ELS
QUALS ES POT CUINAR LA RECEPTA D’UNA AUTOANOMENADA “ADDICTA A
L’ALTITUD” QUE TÉ MÉS DE 40.000 PERSONES PENDENTS DEL SEU INSTAGRAM I DE LES SEVES AVENTURES MUNTANYA AMUNT, SIGUI AL PIRINEU,
ALS ALPS O A DALT DE TOT D’UN 8.000. JA TÉ DOS DELS CATORZE VUITMILS
I, MENTRE ESPERA QUE TOT PLEGAT AMAINI COM QUI AGUAITA EL CLIMA
OPORTÚ PER FER CIM, ENS ATÉN PER VIA TELEMÀTICA.

Text ROGER CASTILLO I CUGAT COMAS
Fotos @ETROGUET
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Com has passat tu, que no pares mai,
un any amb confinament?
Ha sigut molt estrany perquè justament
aquest any jo vaig decidir deixar la
meva feina a un club d’esquí i fer-me
autònoma. La idea era de fer el màxim
d'entrenament a l’hivern, dedicar-me a
conferències i enfocar-ho tot a una temporada molt activa. L’hivern va començar molt bé, amb molta energia aquí al
Pirineu, però de cop va arribar la parada
en sec, com a tothom. M’ho he pres amb
tota l’alegria possible, tot i i que els plans
saltessin una mica pels aires. El meu
germà va venir a viure amb mi i així he
estat distreta.
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el que et demana és l’etiqueta. Què ets?
Esquiadora? Alpinista? Per mi alpinista
és un nom molt gran. Jo estic en procés
de coneixement i crec que ho estaré
tota la vida. A Andorra no estic a 8.000
metres però és un país d’alçada. Jo he
nascut i crescut aquí, amb la muntanya
com una cosa pròpia. Ha sigut un procés:
vaig començar aquí a Andorra, després
van venir els Pirineus i més tard els més
alts de cada continent. El primer cop que
vaig anar a l’Himàlaia faig trekking, després als Andes i cada cop una mica més
amunt, anar fent addicció fins arribar al
món dels 8.000.
En quin moment entren els patrocinadors i l’evolució passa de personal i
esportiva a ser també professional?
És cosa de fa uns tres anys, quan vaig
començar amb la muntanya. Pot semblar
una tonteria però tot va començar quan
el meu cosí em va proposar de fer la Pica
d’Estats, que és el cim més alt de Catalunya. Ara pot semblar poca cosa, però
em va imposar i em va fer il·lusió: era un
gran repte. Pujava i baixava escales de
casa de mons pares per entrenar i tot.
Allà vaig veure que m’agradava. Després
vaig anar a l’Aneto, vaig començar a anar
sola i va ser quan vaig voler fer el més alt
d’Àfrica, el Kilimanjaro, que van començar a entrar en joc els patrocinadors. De
fet jo venia de córrer amb cotxes i havia
vist com de difícil era trobar patrocinis.
En comparació, la muntanya era més
barata i m’omplia més, però altre cop em
tornava a trobar amb necessitat de tenir
patrocinadors. Va ser quan vaig començar a compartir projectes de més alçada
que van començar a apostar per mi. En
paral·lel, vaig anar creixent molt en xarxes socials i tot va anar de la mà. Buscava patrocinadors, però no pensava ni en
tenir aquestes xifres de seguidors ni molt
menys acabar en els 8.000 metres.

El confinament i la pandèmia, però, et
fan ajornar els objectius d’aquest any.
Sí, jo tenia programat anar al Pakistan
a intentar fer dos 8.000 més però vaig
veure que no era viable. Un cop veus que
no hi pots anar què has de fer? Doncs
vaig tirar de Pirineu, he estat dos cops
als Alps i l’únic bo és que he trobat tot
d’amics que després del confinament
tenien moltes ganes d’anar a tot arreu,
de fer de tot i m’hi he pogut anar enganxant. El 2020 és un any molt estrany,
però que també ha de ser i és un any
profitós.
Tota aquesta activitat alternativa
al Pakistan és una necessitat més
esportiva o vital, de moure’s, de no
parar quieta?
Una mica tot alhora. Ajornar l’expedició
del Pakistan no va ser una decisió dràstica a un any vista, cosa que m’hagués
permès de reprogramar. Primer va ser
cosa d’un mes, després de dos, després
penses en el setembre. No ha estat fins
a ple estiu que ha estat evident que
enguany poca cosa d’expedició llunyana
podríem fer. Llavors ha estat un canvi de
plans que he hagut d’anar trobant, tant
a nivell esportiu com de vida. Un any
d’incertesa.

Has parlat del teu passat com a automobilista però tens un ampli passat
en altres esports.
Sí. De fet el meu problema és que sóc
molt hiperactiva i he fet una mica de
tot. Jo vaig començar fent esquí, és el
que vaig aprendre a casa, quasi des
del primer dia per mitjà del meu pare i

Ens agrada molt quan et defineixes
com “addicta a l’altitud”. Malgrat
això, l’alpinisme ha estat la teva última estació esportiva.
No deixa de ser una definició que vaig
escollir perquè molta gent de seguida
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podem dir que va ser la base de tot. Vaig
estar competint tota la vida i als 18 vaig
començar a ser monitora, que ha estat la
meva feina 10 anys. També havia fet piscina però se’m donava malament, llavors
vaig tocar la gimnàstica, ho combinava
amb entrenaments físcis de la part d’esquí i quan em vaig treure el carnet de
conduir vaig veure que m’agradava molt
i que m’agradava “aixafar el peu”. El meu
pare em deia que no podia anar així per
les carreteres, que prendria mal i llavors
vaig anar a un circuit de curses sobre
gel. Vaig provar-ho i l’any següent vaig
estar a l’equip de joves pilots. Vaig fer
algun ral·li, corrent sobre gel i quan vaig
voler fer la Panda Raid no vaig trobar
patrocinadors. Vaig tenir un accident,
vaig calcular despeses i riscos i vaig
plegar. També vaig fer el curs de guia de
muntanya, vaig fer esquí de muntanya i
m’he anat format poc a poc.
Amb els teus pares o el teu germà, de
petita, havies fet muntanya?
Tinc fotos de quan era petita a l’Alta
Ribagorça, en cims a la vora de l’Aneto
però perquè veníem d’allà, a Llauset. No
hi ha hagut una cultura de muntanya a

casa, si bé és veritat que aquí a Andorra
hi havia programes de colònies d’anar
a la muntanya. No ho havia valorat fins
que he estat més gran.

“

PASSAR
D’INFLUENCER
A ESPORTISTA
HA ESTAT UN
PAS
IMPORTANT
PER A MI

”
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Parlem de les xarxes socials. Ets una
alpinista instagramer, tota una influencer amb més de 40.000 seguidors.
Això personal i esportivament com es
gestiona, és un estímul, una pressió o
què suposa?
Tot això va créixer molt de cop i de fet és
gràcies sobretot al meu Instagram que
vaig entrar a marques o patrocinadors.
Jo era una influencer i aquesta era la
meva base. Amb el temps he anat millorant i aprenent i els reptes han anat a
més, de manera que també ha canviat la
manera de veure’m. Crec que he passat
a a ser esportista, atleta o alpinista. El
que més ha costat ha estat fer aquest
pas. Abans les xarxes m’afectaven més:
són com són i hi ha molta gent que m’ha
donar suport, però també hi ha molta
crítica. Això em causava molt malestar
perquè m’afectava que la gent no valorés
que jo venia del no res i m’anava fent
jo mateixa. M’afectava, abans. Ara m’és
absolutament igual perquè considero
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que el que que faig és el que m’agrada i
a qui li agradi genial i a qui no, està clar
que no tot pot agradar a tothom. Passar
d’influencer a esportista ha estat un pas
important.
Quanta gent hi ha al teu equip per
poder tenir aquesta presència a les
xarxes i tanta activitat esportiva?
Les fotos me les acostuma a fer un
company de corda o altra gent de forma
fàcil. Rere les fotos no hi ha ningú més.
És darrere els projectes que realment
hi ha un equip: en Marc que és el meu
representant i mà dreta, la Gemma que
em porta els dossiers i la planificació,
l’Isaac que porta xarxes socials i anàlisi
d’estadístiques, en Toni que fa el tema
més de vídeos per documentals i altres.
Aquest seria el meu staff.
Si analitzem la teva presència a Instagram, crida molt l’atenció la marca
dels llavis vermells. Com va sorgir
aquest segell? Realment vas sempre

amb els llavis pintats de vermell?
Sí, sempre me’ls pinto. Fins i tot em
trobo gent d’expedició que se n’estranya,
que veu que els porto per anar a dormir
i l’endemà al matí una altra vegada.
Algun cop m’han preguntat si hi dormo:
no, per dormir me’ls trec, però durant
el dia, de vermell. Ha estat com tot,
això, una mica sense voler. Jo sóc molt
nerviosa i em mossego les ungles, em
toco els llavis i sempre els portava molt
fets malbé per això. Un dia me’ls vaig
pintar i així me’ls vaig deixar de tocar.
Me’ls vaig començar a pintar sempre i es
va crear una mica la meva imatge. A tot
arreu on anava la gent se’n recordava de
la noia dels llavis vermells. I hi ha una
altra part: tan bon punt arribava als llocs
se’m posava una etiqueta només per dur
els llavis vermells. Em jutjaven per això i
em deien "no arribaràs ni al camp base,
o al refugi". I si hi arribaves trencaves
esquemes. Encara més, quan una noia
amb els llavis vermells aconseguia fer el
cim. Veure que trencava tants esquemes
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L'andorrana Stefi
Troguet va ser
una de les finalistes del Premi
Fosbury 2019 per
la seva extraordinària fita de
coronar el cim de
dos pics de més
de 8.000 metres
(Nanga Parbat i
Manaslu) sense
ús d'oxigen
artificial.

“

ELS LLAVIS VERMELLS SÓN EL MEU SÍMBOL DE
FORÇA: NO CAL QUE PERDEM LA FEMINITAT PER
FER ESPORT

”

Et manlleva molt de temps de l’expedició, del propi fet esportiu, l’estar
pendent que la foto sigui bona, de
fer-ne per assegurar, perquè després
puguis penjar-la?
Abans de fer aquest pas de sentir-me
més atleta, m’hi mirava molt més. Era
una influencer, i òbviament si havia de
promocionar una marca s’havien de
veure per exemple les vambes. N’estava
molt més pendent. Feia la foto, mirava
com quedava, em fixava en el detall.
Ara ho he naturalitzat més. Òbviament
intento que les marques amb les que
estic es vegin, però si hi ha una foto que
no es veu prou bé algun element no és
tan important, i ja sortirà. Ara prioritzo
més l'activitat i el que estic fent que no
pas les fotos. Això sí, faig moltes fotos,
aprofito per filmar en vídeo però no
miro pas com ha quedat. No deixo que el
fet d’estar fent fotos no em deixi gaudir
del moment, que és una mica el que em
passava abans.

i prejudicis de la gent només per portar
els llavis vermells em va motivar molt.
És el meu símbol de força: som dones,
podem vestir com dones i no cal que
perdem la feminitat per fer esport.
El gust per la fotografia et ve del teu
pare.
Sí, de jove havia estat fotògraf tot i que
ara ja no s’hi dedica. Però és d’aquelles
persones que quan té un mal dia agafa
la càmera i se’n va a fer fotos. Fins i tot
ha marxat de casa a mitjanit. Al principi
quan viatjava pel món tornava a casa
sense fotos i el meu pare em renyava i
em deia que no tenia vergonya. Em va
regalar una càmera per arreglar-ho tot
i que a l’inici se’m donava ben malament. La fotografia és un art. També
va ser qüestió d'anar aprenent: amb el
temps vaig acabar comprant una càmera
d’acció i vaig començar. Suposo que una
mica l’olfacte d’on disparar i com fer les
fotos em ve de casa, de l’ADN, de mon
pare.

Fosbury.cat
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Podríem dir que ara gaudeixes més de la
muntanya?
Sí. Abans tot era molt instantani fins i tot
massa: Feia una cosa i la penjava. Al final vaig
veure que estava vivint el que vivia a través del
meu propi mòbil. Ara no. Quan vaig a la muntanya poso el mode avió i llavors quan arribo
a casa és quan miro les fotos, les edito i les
penjo. Però quan estic fent l’activitat, la visc.
No estic pendent del mòbil, és com si portés
una càmera.

descanso a la muntanya tot i dormir a terra.
És llavors que estic tranquil·la.
Repassem algunes de les expedicions
més sonades que has fet. El Mont Denali,
als Estats Units, va requerir un bon tros
d’aproximació.
Aquest tipus de muntanyes són records
molts macos perquè no és ja només l’expedició, sinó que és tota la part prèvia: estudiar, mirar la ruta, logística, material que
et falta. Hi vaig anar amb en Marc Toralles,
que és un senyor alpinista de cap a peus. És
també organitzar-te amb ell. Fer el cim és la
cirereta i tota l’expedició és una part petita
de tota l’aventura.

Què et transmet estar a la muntanya tu
sola. Sigui quina sigui, què t’aporta?
Per mi sortir a la muntanya és llibertat. Quan
sóc a casa sempre estic buscant coses, perquè
no sé parar. Quan surto a la muntanya tinc la
ment en blanc: estic tranquil·la, miro el paisatge i gaudeixo. El fet de fer fotos em fa fixar
molt en detalls que abans potser em passaven
per alt. Estic molt atenta. Quan escalo, per
exemple, estic pendent totalment de la roca
i llavors no passa res més. És més, un altre
exemple: al meu llit de casa jo no descanso,

Parles d’en Marc Toralles. Has tingut
gaire referents entre els grans de l’alpinisme català?
Per mi referents com en Marc són brutals.
Ell dins el món de l’alpinisme hi entra tard
i veure tot el que ha fet et dona moltes
expectatives. En Bru Busom o en Roger Ca-
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rarach també són referents i m’inspiren
molt. A nivell de dones també hi ha l’Elisabeth Revol o la Tamara Lunger. No he
tingut un sensei, algú que em porti pel
camí. Ho he vist tot sola i he estat jo que
he anat fent i m'he anat motivant. Pel fet
d’anar sola, sovint m’he hagut d’apuntar
a expedicions comercials d’uns o altres.
M’hi ajuntava i de cop coneixia el grup.
Si vols anar a l’Himalaia no pots anarhi sola. Ara ja conec gent diversa que
m’inspira.
Una altra expedició clau en el teu
aprenentatge és el que et va passar al
mont Cerví. Què va ser per tu?
El Cerví va ser una experiència vital
enorme. Allà vaig trucar a casa i li vaig
dir al meu pare que no tornava, em
vaig arribar a acomiadar d’ell. És una
experiència que va ser forta i que m’ha
servit per tocar de peus a terra. Hi vaig
anar pensant que era la reina del món,
amb molt ego i el que em va passar em
va fer veure que realment no som res
ni ningú pel que haguem fet. Va ser un
clar “la muntanya mana” i si ella vol,
pujaràs i si no vol, no tornaràs. Al Cerví
vaig aprendre que l’important és tornar
a casa. La base no és anar sinó tornar, i
si vols tornar has d’aprendre a girar. Al
Cerví vaig forçar màquina per arribar
a dalt, però realment no vaig veure el
cim ni vaig gaudir de l’experiència. Vaig

fer el cim, vaig xafar-lo, per fer-lo. Però
res més. Tinc ganes de tornar-hi. El que
aprenc del Cerví és a girar. A l’Elbrús
després hi vaig arribar a la segona. Ara
sé que per girar no passa res. Al contrari,
n'aprens.

“

AL MONT CERVÍ
VAIG
APRENDRE QUE
LA MUNTANYA
MANA I ELLA
DIU SI HI
PUJARÀS O
NO

”
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Allà és el lloc on vas posar el teu cos
més al límit?
Al Cerví no. Allà els problemes van ser
meteorològics, hi havia boria, ens vam
perdre… el que vam posar al límit va ser
la resistència mental o lògica. Portava 14
hores caminant i pensava en quin sentit
tenia, perduda. On sí que el vaig posar al
límit i el vaig traspassar molt és al Nanga
Parbat. Va arribar un punt després de 8
hores que vaig tenir clar que tenia les
piles a zero, que estava al límit… i vaig
tirar força hores més. Poder veure tot
el que el teu cos pot anar més enllà del
límit és fascinant. Hi ha una línia que és
la que separa tornar o no tornar, viure
o morir. I ningú sap on és. Per moltes experiències que visquis mai saps del cert
on es troba. Costa molt valorar-la, és un
joc mental d'aquest tipus d’expedicions
totalment extraordinari: el cos et diu
fins aquí i el cap vol que tornis. Però les
ganes d’arribar a dalt t’estiren, la gent i el
projecte també. És un "sí però no" brutal.
Un joc espectacular perquè el límit mental està molt més enllà del físic: veus que
el físic és només un comodí.

9

“

NO DEIXO QUE EL FET D’ESTAR FENT FOTOS M'IMPEDEIXI
D'APROFITAR EL MOMENT: HE APRÈS A GAUDIR LA MUNTANYA I
PORTO LA CÀMERA, SÍ, PERÒ L'IMPORTANT ÉS VIURE-LA

”

El teu objectiu de fer tots els 8.000 fins on
arriba, com tens l’agenda?
Ara mateix tinc tota l’agenda buida. No sé si
els vull fer en 5, 10 o més anys. Si em poso una
data per acabar tot seran pressions i estaré
traint en certa manera tota aquesta manera de
fer.
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molt l’encant que hauria de tenir. Jo ho he
viscut al Manaslu, que és molt comercial i
això me n'ha tret les ganes. El vull fer, però
tant de bo el pogués fer o en una època
o per una ruta que no estigui massificada. No em marco dates de quan fer-lo, ni
l'Everest ni la resta. Prefereixo no fer plans
perquè sinó arribarà un moment que faré
els cims per complir una previsió i no per
gaudir-los. Els vull fer a la meva manera,
gaudint-los: cadascun és un somni diferent
i no vull que es perdi. Tinc clar que l’Everest
serà dels últims: és molt alt i sense oxigen la
diferència es nota molt. He d’exposar el cos
a 8.000 molts cops abans de fer-lo, que són
8.848 metres!

L'alpinisme és un món molt masculinitzat.
Encara notes que allà on vas has de trepitjar més fort que els homes?Has notat una
millora?
Sí. Tot i que ara tot és més obert i hi ha més
noies a les muntanyes, en expedicions molt
tècniques i demostrant que són molt fortes i
molt capaces, però sempre hi ha molts més
homes. Si ets dona has de demostrar que
pots, d'entrada es pensa que no arribaràs i, en
canvi, amb els homes es dona per fet. Al Nanga
Parbat ho vaig veure de seguida: em tractaven
de boja! I quan ho vaig aconseguir em felicitaven perquè al final resultava que sí, que
podia. També és cert que quan et coneixen,
aquesta imatge acaba marxant. Però, al primer
moment de les dones a la muntanya, sempre
s’associa a més flaquesa.

Hi ha algun objectiu esportiu, que no
sigui un 8.000, que et faci certa gràcia o
tinguis present especialment?
Com més m'endinso en l’àmbit tècnic, més
objectius tinc de muntanyes idealitzades.
Per exemple les del Chaltén o tota la Patagònia. Són agulles que em tenen enamorada i que des de petita he vist als escaladors
que les fan com un somni. És llunyà, de
moment, però vull teballar per fer-ho
possible. Tot el que és l’Himàlaia o l’Atles té
muntanyes verges que m’encantarien: somio amb obrir rutes i fer rutes que abans no
hagi fet ningú. Dins el món d1els vuitmils, a
més, pots fer diferents rutes o cares. De fet
l’alpinisme va molt més enllà de fer els 14
més alts: tota la part més tècnica, en la que
necessites companys de corda i aprenentatges, em té del tot enamorada.

L'Everest et fa una especial il·lusió o per
estar massificat et fa menys gràcia? Tens
alguna idea de quan fer-lo?
Per una banda és una muntanya que em fa
molta il·lusió. És de la que més n’he sentit a
parlar, de la que més he llegit, vist documentals, coneixes la història. És la muntanya que
més vius sense fer-la. Però per una altra banda
el fet que estigui tant massificat m’hi fa perdre
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UN PAÍS, UNA EXPEDICIÓ I SET
PARAULES MÀGIQUES
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ES COMPLEIXEN 35 ANYS DE LA HISTÒRICA PRIMERA
ASCENSIÓ CATALANA A L'EVEREST: EL MOMENT MÉS
ÀLGID DE L'ALPINISME A NIVELL SOCIAL I MEDIÀTIC

Text CUGAT COMAS

L

a muntanya i l'alpinisme conformarien una
candidatura de garanties pel dia que es
decideixi fer una elecció de l'esport nacional
català. Les arrels venen de lluny i el present
manté la vigència d'aquesta aposta. Fer muntanya,
agafar alçada, culminar expedicions, cordades, escalar.
Són potes robustes sobre les que s'assenta una pràctica
que amb el temps ha esdevingut més apte a més gent,
tècnicament més fiable, més global. Que avui tinguem
fenòmens com Kilian Jornet no deixa de ser l'excepció,
però la norma és generosa i la nòmina de grans esportistes de muntanya és àmplia. I reconeguda. Però és
just i fins a cert punt poètica i èticament necessari que
l'esport sigui conscient de la seva història, i per això,
regularment, quan s'escau un aniversari rodó és comú

de tornar a 1985. Quan Catalunya va fer el cim més alt
del món. Quan l'alpinisme va tocar, també, el sostre del
reconeixement mediàtic i social.
És important la de notes, documents o llibres que
relaten i en certa manera lleguen a la posteritat el
testimoni del que van ser aquells tres mesos de l'estiu
de fa 35 anys al Tibet i el Nepal. És absurd des del 2020
intentar cap temptativa original sobre el fet, però també és convenient que l'èxit de l'expedició patrocinada
per Caixa de Barcelona no es quedi en les icòniques
imatges del cim, la figura enyorada de Toni Sors o els
noms de Carles Vallès i Òscar Cadiach (llegenda viva
i en actiu del nostre esport a la que segurament no
acabarem de calibrar fins que ja no hi sigui). Convé tirar
si fa falta d'anècdotes o detalls perquè el record no es
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descoloreixi o fins i tot s'esbiaixi. Posem-hi un exemple: Cadiach no va dir quatre paraules (Hem fet el cim)
sinó 7, per ràdio, al cap d'expedició per anunciar l'èxit.
Van ser set paraules que encara contextualitzen més:
"Catalunya ha assolit el sostre del món".
L'ÈXIT FA 35 ANYS

FOTO: UEC

El 28 d’agost de 1985 tres catalans arribaven per primer
cop al cim de l’Everest, a 8.848 metres d’alçada, al
sostre del món. Eren Toni Sors, Òscar Cadiach i Carles
Vallès. Eren les 18.30 hores, els tres catalans assolien el
cim de l’Everest proclamant-se així la primera expedició catalana que assolia el sostre del món, i també la
primera expedició occidental que ho aconseguia per
la vessant tibetana, escalant per l’aresta nord-est, a la
banda xinesa, que fins el 1980 havia estat reservada a
les expedicions locals i japoneses. Els tres catalans van
aconseguir fer cim després de sis hores d’ascens final,
amb molta neu o moviments molt lents. La narració
d'aquest èxit, degudament documentat o farcit fins i tot
d'anècdotes com que Sors es va fumar una cigarreta al
sostre del món, van formar part de l'aurèola única que
va envoltar l'èxit, viscut des dels Països Catalans. Un
èxit que sempre, tots els seus autors, han considerat
coral de tota l'expedició.
L’expedició estava formada pel cap, Conrad Blanc, i
Joan Massons, Jordi Canals, Lluís Gómez, Xavier Pérez,
Jordi Magriñà, Antoni Ricart, Nil Bohigas, Miquel Sànchez, Enric Lucas, Jordi Camprubí, Òscar Cadiach, Carles

Vallès i Toni Sors. Cadiach, Vallès i Sors van fer cim
juntament amb els xerpes Shambu Tamang, Narayan
Shresta i Ang Karma.
El que va passar aquell dia d'agost de 1985 era un
èxit que va posar a prova la dita que resa que a la
tercera va la vençuda. L'assalt al cim era la tercera del
grup d'aquesta expedició i, al mateix temps, aquest era
el tercer projecte català que s'ho proposava en aquella dècada. Pura història. Vist amb perspectiva hi ha
tot d'eleccions que afegeixen èpica a tot plegat. Es va
escollir la perillosa època monsònica per intentar-ho i
hi ha detalls de totes les narracions d'aquella aventura
que glacen el cor només de pensar-hi: des de com una
mica més i un riu que creuaven en camions tot terreny
quan s'apropaven a la base d'operacions se'ls endú
d'una crescuda o les imatges –comparades amb el que
darrerament s'ha fet conegut i reiterat de l'Everest- en
què estaven totalment sols al camp base. Com la comunicació era per codi morse o com, per exemple, van
sumar unes 1600 hores de preparació abans de l'èxit.
Un altre detall explicat molts cops: qui intentaria el
cim no estava pensat de bones a primeres:. Va ser una
selecció sobre el paper.
Van poder arribar a dalt, van fer història, van dir les
set paraules. I des del camp a Catalunya es va comunicar que “amb l'emoció desbordada i amb gran goig
i satisfacció us comuniquem que Catalunya ha assolit
avui el sostre del món a les 18 hores 20 minuts hora
de Pequín. Després de 15 hores d'escalada els cata-
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Dijous, 29 d'agost del 1985

L iexpedició de la Caixa de Barcelona assoleix l'anhelat objectiu

La bandera catalana oneja
a l'Everest, sostre del món
Cadiach, Sors i Vallès arribaren al cim ahir al migdia

Barcelona.— El dia 28 d'agost
del 1985 passarà a la història
del muntanyisme català. Ahir a
les dotze i vint del migdia, hora
catalana, Cadiach, Sors i
Vallès, acompanyats de tres
xerpes, van arribar al sostre
del món, l'Everest (8.848 m.).
Un primer telegrama rebut a
Barcelona a les set de la tarda
anunciava que la gesta era a
prop. Els caps de l'expedició,
Conrad Blanch i Joan Massons, deien: «D'un campament
a l'altre i amb un nus a la gola,
el que més se sent és Visca Catalunya, visca, visca, amunt,
amunt». En aquell moment, la
cordada d'atac ja havia passat
l ' a n o m e n a t segon esglaó,
l'obstacle més difícil en el camí
al cim.

Els tres
protagonistes
de l'èxit

Tota Catalunya estava pendent de la gesta dels catalans i
passades les deu de la nit es
rebia a Barcelona el telegrama
definitiu. «Amb l'emoció desbordada i amb gran goig i satisfacció us comuniquem que Catalunya ha assolit el cim del
sostre del món». Cadiach, Sors
i Vallès i els tres xerpes
Tsambu, Narayam i Ang Karma
van romandre una hora al cim
del món, durant la qual es van
plantar les banderes catalana,
de la Barcelona olímpica i de la
Caixa de Barcelona. Cadiach
llegí el poema de Joan Brossa
mentre que des del camp base

Després de l'assoliment del cim de l'Everest, les banderes de l'expedició onegen al sostre del món
es transmetia per ràdio l'himne
català.
Les reaccions a Catalunya
no es van fer esperar i el president de la Generalitat Jordi
Pujol, des de la seva residència
de Premià de Dalt, no podia
amagar la seva satisfacció i
digué a l'AVUI: «Estic molt content i penso que és molt bo per

• Informació pp. 22 i 23
• Editorial p. 6

Pujol i Gonzàlez es reuniran si hi
ha acord sobre finançament

AVUI

' .liSTIU
• Maria Gorgues
és una
aficionada a
caminar per
Barcelona

pp. 1 6 - 1 7

@ Trias Fargas no
ha parat de
llegir llibres en
tot l'estiu

l·
%

nya per tornar la visita que li
L'entrevista entre el president de la Generalitat, féu
el canceller Kohl.
Jordi Pujol, i el president del govern central, Pel que fa al finançament
Javier Solana no va
Felipe Gonzàlez, quedarà condicionada alfet queautonòmic,
voler dir quins criteris mantenia
hi hagi acord sobre elfinançament
el Govern en aquests moments,
autonòmic, segons declarà ahir a l'A VUI Javier donat que si la Generalitat concertar un nou sistema caldrà
Solana, ministre de Cultura i portaveu del governtenir-lo
en compte a l'hora d'e-

p. 15

• El síndic de
greuges fa
repòs absolut a
la seva casa
del cap de
Norfeu
p. 19

• Com passar un
dia navegant
entre Tossa i
Sant Feliu en
un veler lloqat

Jordi Bosch
Corresponsal
Madrid.— Aquestes pròximes
setmanes potser tindrà lloc a
Madrid una entrevista entre el
president del govern, Felipe
Gonzàlez, i el president de la
Generalitat, Jordi Pujol.
• Tot i que durant la conferència de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu
del govern i ministre de Cultura,
Javier Solana, digué que no hi
havia prevista cap entrevista
entre els dos polítics i que la
Generalitat no havia fet cap petició oficial en aquest sentit, el
mateix Solana manifestà posteriorment a l'AVUI que «si la qü-

estió del finançament autonòmic va endavant, es buscaria
una data perquè el president
Gonzàlez i el president Pujol
poguessin reunir-se». L'entrevista queda, doncs, condicionada a la qüestió del finançament.
Solana va dir que la data era
imprevisible i que caldria
ajustar-la a l'atapeïda agenda
del president del govern, que el
dia 4 de setembre inicia un
viatge de deu dies per la Xina i
el Japó. Poc després de la
seva tornada anirà una setmana a Estats Units per parlar
davant l'Assemblea General de
les Nacions Unides a Nova
York i el dia 30 marxarà cap a
la República Federal d'Alema-

laborar els pressupostos generals de l'Estat. Es limità a assenyalar que la setmana que ve
el ministre d'Economia i Finances, Carlos Solchaga, es reunirà amb els consellers d'Economia i Finances de les autonomies per donar-los a conèixer els
criteris que es tenen sobre finançament i els trets fonamentals dels pressupostos generals
de l'Estat perquè puguin començar a enllestir els seus respectius pressupostos. Afègí
que «no hi haurà retallades,
però alguns tampoc no tindran
tot el que demanen».

En serà nomenat comissari,
a m b c a t e g o r i a de s o t s secretari, l'actual governador
civil de Girona, Miquel Solans
Soteras. Tot i que el portaveu
del govern no digué en quina
data s'aprovaria aquest pla en
el qual s'aboquen competències de diversos ministeris, ni
confirmà el nom de Solans com
a responsable, i manifestà però
que «si el nomenat és en efecte
un governador civil català,
potser hi haurà una remodelatge de governadors civils a Catalunya». Es parla de tres possibles substituts de Miquel
Solans a Girona. Es tracta de
Pere Navarro, antic cap de Treball de la Generalitat a Girona i
actual cap del gabinet del governador de Barcelona, Ferran
C a r d e n a l ; Josep Ignasi
Urenda, dirigent del PSC-PSOE
fins el desembre del 1982, que
fou nomenat delegat del govern
a la Rioja; i finalment, Antoni
Pallarès, governador de Lleida.

lans Òscar Cadiach de Tarragona, Antoni Sors de Sant
Vicenç de Montalt i Carles Vallès de Barcelona amb
els nepalesos Shambu Tamang, Ang Karma i Narayan
Shrestra han trepitjat el cim de l'Everest on han romàs
durant una hora. Dalt del cim onegen ja les banderes
de Catalunya, Caixa de Barcelona i la de la Barcelona
Olímpica de 1992. Òscar Cadiach ha llegit íntegrament
el poema d'en Joan Brossa que ha colpit la muntanya i els nostres cors. Des del Camp Base s'ha tramès
per ràdio l'himne de Catalunya que ha ressonat dalt
del cim als vents del Tibet i del Nepal. L'ascensió s'ha
realitzat íntegrament sense oxigen, aquest s'ha utilitzat
només per pernoctar al Camp 6 a 8.450 m. Després del
gegantí esforç la cordada d'atac es troba bé i en aquests
moments ja està baixant cap al Camp 6. Malgrat que el
temps no ha acompanyat s'ha aconseguit l'èxit. Aquesta
és la tercera ascensió mundial de l'aresta nord-est i la
primera europea. També és la segona ascensió absoluta
de l'Everest en la seva història en plena època monsònica. Dediquem l'èxit a Catalunya, a Caixa de Barcelona,
a totes les nostres famílies i amics i a aquells qui han
confiat en nosaltres. Ens va faltar poc en 1983 i ara
hem arribat on assenyala la fletxa. Gràcies a tots. Visca
Catalunya! Visca el muntanyisme català! Amunt, amunt,
amunt!”
p. 13
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censió a l'Everest es troben bé
de salut, malgrat que van fer
l'ascensió sense oxigen. Fonts
de l'oficina de premsa de la
Caixa de Barcelona apuntaven
anit la possibjjitat que l'expedició fes un noú intent.

Segons ha declarat a l'A VUI Javier Solana,portaveu del govern central

S u p l e m e n t diari
1

a tothom i un motiu de joia per
al pais. Els estic molt agraït per
aquesta gesta. Durant tot el dia
d'ahir vaig tenir l'impressió que
aixó passaria perquè no hi
havia cap notícia i aquest fet el
considerava positiu perquè
creia que quan n'hi hagués
seria per anunciar-nos l'èxit».
Els alpinistes que van fer l'as-

Óscar Cadiach i Puig, responsable de fotografia i
cinema, Antoni Sors i
Ferrer, director tècnic de
l ' e x p e d i c i ó , i Carles
Vallès i Ocana, que tenia
cura de la relació amb
els proveïdors, han estat
els tres catalans que han
arribat al cim de l'Everest.
Cadiach, barceloní de
trenta-dos anys i dedicat
al comerç, és membre
d e l C.E. T a r r a g o n a ,
AAEMI de Valls i Club
Alpí Català i instructor de
l'Escola Catalana d'Alta
M u n t a n y a . Sors, de
t r e n t a - c i n c anys, és
nascut a Sant Vicenç de
Montalt, fa de fuster i pertany a l'Agrupació
Científico-excursionista
de Mataró. Carles Vallès
i Ocana és un representant de calçat, també de
Barcelona, de vint-i-sis
anys i membre del
Centre Excursionista de
Catalunya, Foment Excursionista de Barcelona
i instructor d'esquí d'alta
muntanya.

Donada la densitat de l'ordre
del dia del consell de ministres
d'ahir, no es va estudiar el pla
estatal de lluita contra la droga.

• Més informació p. 8
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DESCENS PROBLEMÀTIC

L'expedició d'aquell dia era com un últim intent desesperat, amb la finestra de bon temps que es va obrir,
quan el desànim era a punt d'apoderar-se del grup
de 17. El van fer sense oxigen, l'ascens, i val a dir que

el descens va ser més que problemàtic. Des del camp
base van patir de valent per la vida de l'expedició, a les
alçades on estava.
És en baixar dels cims que es produeixen la majoria
d’accidents a la muntanya, especialment quan –com
en aquesta ocasió– es fa de nit poc després d’iniciar
el descens. La foscor, el fred i sobretot el cansament
dificulten l’objectiu. Quan l’avançada del grup –Shambu i Ang– estava baixant el «segon esglaó», es va
produir un despreniment seguit d’una allau de placa
que va arrossegar Ang Karma setanta metres més avall,
sortosament sense mes conseqüències que la pèrdua
de la seva motxilla, però tanmateix això implicava
no disposar de la roba d’abric necessària en aquella
altitud. Prosseguiren el descens i arribaren al Camp VI
a les tres de la matinada.
Per la seva banda, quan els tres catalans i Narayan es
trobaven al mateix punt, Toni Sors va patir una caiguda
quedant aturat per dues roques. Aquest ensurt, sumat a
l’esgotament físic, que havia tornat a posar-se a nevar i
que encara quedaven per superar alguns trams perillosos, els va fer decidir-se a fer bivac a 8.600 m, engrandint i arraulint-se a l’interior d’una cavitat entre el gel
i la roca, on van fregar-se mútuament per mantenir la
calor corporal. Des del Camp III els responsables de
l’expedició van seguir els esdeveniments amb una gran
preocupació perquè hi havia pocs precedents de bivacs
a aquella altitud dels quals els alpinistes n’haguessin
sortit vius. Durant la matinada, en què les comunicacions per ràdio van ser constants, Carles Vallès i Òscar
Cadiach van mostrar símptomes d’estar al límit i no
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poder-se ni moure, i immediatament Pérez
Gil i Gómez van iniciar l’ascens des del
Camp V per anar a ajudar-los, però dues
allaus que van estar a punt d’emportar-se’ls
muntanya avall van fer que els donessin
l’ordre de tornar a baixar.
A primera hora Sors i Narayan van reprendre el seu descens. Sors va anar obrint
traça cap al Camp VI i el nepalès va baixar a
trobar els dipòsits d’oxigen que havia deixat
la cordada que va atacar el cim 12 d’agost.
Va carregar una ampolla a la seva motxilla
i va tornar a enfilar amunt. A les onze del
matí es va trobar amb Cadiach i Vallès, que
havien començat a baixar pel seu propi peu
després de la insistència dels interlocutors
per ràdio que els animaven des del campament. Els va donar l’oxigen, que anirien
respirant per torns, i van continuar junts el
descens enmig de la boira i d’una nevada
cada cop més intensa. En aquest punt es
van esgotar les bateries de la ràdio i es va
tallar la comunicació, que no es va reprendre fins a les sis de la tarda, quan Sors va
informar que es trobaven tots sis al Camp
VI sans i estalvis.
Un dels tres alpinistes que va tocar el
punt més alt del planeta (i que va encendre
una cigarreta per celebrar-ho), Toni Sors, va

Imatge històrica de
Cadiach, Sors i Vallès
celebrant amb cava la
consecució del sostre
del món

morir dos anys més tard al Lhotse Shar juntament amb els alpinistes Francesc Porras,
Sergi Escalera i Antonio Quiñones, afectats
per una allau en plena ascensió. Aquesta és
l'altra cara de la moneda de l'Himàlaia.
COM ARRIBAR A LA LLUNA

Per entendre com es va viure l’assoliment
de l’Everest a nivell de país, n’hi ha prou de
recordar imatges com les de la recepció de
l’expedició a l’Aeroport del Prat, amb unes
2.000 persones o com van anar a la Plaça
de Sant Jaume de Barcelona, a Ajuntament
i Generalitat, fent seu el ritual de les grans
celebracions esportives. Aquell va ser el
moment de màxim interès i esplendor de
l’alpinisme, una insuflada d’orgull en clau
de país, una mena de versió catalana de
l’arribada americana a la Lluna. Una gesta
de pa sucat amb tomàquet i oli, però una
gesta absoluta.
Cada aniversari rodó d’aquella expedició, de les set paraules que la posteritat va
convertir en quatre o qualsevol dels èxits
posteriors és normal que acabi remetent a
1985. Al 28 d’agost. A Cadiach, Vallès, Sors i
els altres. Qui perd els orígens perd identitat, que deia Espriu. L'alpinisme català fins
ara s'ho ha aplicat de forma deguda.
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EL REPTE DE CONVIURE AMB LA
PANDÈMIA
L’ESPORT NO VOL VIURE L’ATURADA DE LA PRIMAVERA I
ES PREPARA PER CONVIURE AMB LA COVID-19 DURANT
LA TEMPORADA 2020-2021

Text ROGER CASTILLO

16

F

a sis mesos la Covid-19 va començar a fer
estralls al món de l’esport, que va entendre
de forma accelerada que les normes i el
terreny de joc havien canviat de cop i volta.
L’afectació del coronavirus era tan rellevant que totes
les competicions van haver d’aturar-se. Algunes es van
cancel·lar i d’altres ajornar, però el cert és que més enllà
del retorn de l’esport professional a finals de la primavera bona part dels esportistes han hagut d’esperar fins
a finals d’estiu per reprendre el ritme competitiu i molts
altres preveuen fer-ho en les properes setmanes.
Mentre l’atenció mediàtica es fixava en el degoteig
de proves cancel·lades, les entitats esportives del país
treballaven per encaixar la nova realitat i garantir el
retorn de les competicions esportives com més aviat
millor. La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física va anar canalitzant les recomanacions del
departament de Salut i les entitats esportives van anar
preparant protocols propis per minimitzar els riscos de
contagi de la Covid-19. L’objectiu comú és evident: que
no es repeteixi la situació de la primavera i que ningú
es quedi enrere en la pràctica esportiva.
L’handbol, amb la Supercopa de Catalunya viscuda a
finals d’agost en un pavelló mig buit de Sant Joan Despí,
l’hoquei sobre patins, amb la lliga catalana decidida a
principis de setembre a Vic en una final disputada sense públic, o el ciclisme, amb campionats de Catalunya
de bicitrial, ciclisme en carretera o BTT, ja han posat

a prova els nous protocols. Marta Vilajosana, directora
tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme, explica
com ha canviat l’escenari de les competicions: «Abans
anaves a una cursa ciclista i tot estava junt: la carpa
dels àrbitres al costat de l’entrada del bar, amb pares,
públic i corredors barrejats pel voltant. Tot això ho hem
hagut de separar per zones. A la carpa dels àrbitres,
per exemple, els corredors ara hi han d’accedir sense
acompanyants i d’un en un, mantenint la distància.
Abans d’entrar-hi han de passar un control de temperatura».
La reducció del nombre de participants, la limitació
de la presència i proximitat del públic o l’ús de mascaretes obligatori fins just trenta segons abans d’iniciar
una cursa són algunes de les mesures concretes que
formen part del seu protocol.
LA RETICÈNCIA A ATREVIR-SE A ORGANITZAR

Un dels principals problemes actuals és la reticència
de clubs a organitzar proves davant la impossibilitat de
complir tots els requisits des del voluntarisme. Malgrat
que les federacions i altres entitats esportives acostumen a oferir tot el seu suport tècnic i logístic, entitats
petites que s’havien compromès a programar competicions es fan enrere davant la por de no poder garantir
plena seguretat als esportistes. Aquest va ser un dels
motius que va portar la Federació Catalana a celebrar el
Campionat de Catalunya de Contrarellotge al Circuit de

Fosbury.cat

Barcelona – Catalunya el passat 30 d’agost. Una decisió
insòlita però que reforçava el control i garantia l’opció
de complir el nou protocol al 100%.
Una altra mesura important és el registre d’accés
amb fulls d’auto responsabilitat per accedir a les instal·
lacions. Aquest mecanisme va ser utilitzat, per exemple,
a la supercopa d’handbol. Tots els assistents al pavelló
(d’esportistes a tècnics de televisió) van haver de firmar
un document on asseguraven no presentar simptomatologies associades a la Covid-19 ni haver estat en contacte estret amb cap persona que hagués donat positiu
en els catorze dies previs a la competició.
LA INCERTESA CONTINUA VIVA

Altres federacions són partidàries d’endarrerir l’inici
de temporada davant la incertesa actual, però mantenir vius els entrenaments dels equips per no aturar
l’esport. És el cas del rugby català, un esport d’equip i

de contacte que malgrat disposar també d’un protocol
propi ha posat sobre la taula dels clubs un endarreriment de la competició i un format de lligues més curtes
per a una temporada 2020/2021 que preveu difícil. De
moment, les dates més optimistes se situen en l’inici de
competició el primer cap de setmana de desembre i la
segona opció passa per endarrerir-ho tot fins el mes de
febrer.
Sense saber del cert si algunes mesures han arribat
per quedar-se, el cert és que els propers mesos les
competicions esportives que tirin endavant hauran de
fer un sobreesforç per existir.
Ho resumeix Vilajosana: «El futur va per aquí: espero
que podrem fer competicions, però presentant PCR,
protocols aprovats, mesures perquè no hi ha risc de
contagi i afavorint que els esportistes se sentin segurs.
Ens hem d’adaptar a l’existència del coronavirus per no
aturar l’esport».

FOTO: MIGUEL LÓPEZ MALLACH
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CADA PARTIT,
UNA PORTADA
ANALITZEM LES PORTADES DE QUATRE DIARIS CATALANS GENERALISTES DURANT EL 2020 EN CLAU DE GÈNERE I DIVERSITAT ESPORTIVA.

H

i ha cinc diaris en paper editats en català
que volen reflectir la realitat d’allò que
passa al conjunt de Catalunya i arreu del
món. Són La Vanguardia, El Periódico, El
Punt Avui i el Diari Ara. Tots ells estan adherits des
de principis d’any a la campanya “T’ho estàs perdent”
per comprometre’s a visibilitzar l’esport femení. A la
Fosbury ens fixem en les portades publicades per tots
aquests diaris entre l’1 de gener i el 31 de juliol d’aquest
2020 incert. Ho fem en clau de gènere i també de diversitat esportiva. No ens fixem, per tant, en el conjunt
de notícies publicades a l’interior dels diaris.
Durant el període analitzat hem detectat un total de
317 notícies esportives en el conjunt de portades ana-

litzades. Per model de portada i per tria periodística, El
Periódico (114 notícies) i La Vanguardia (108 notícies)
donen molt més pes a l’esport a les seves portades que
el que és visible a El Punt Avui (50 notícies) i el diari Ara
(45 notícies).
GÈNERE

Els quatre diaris analitzats prioritzen l’esport masculí
de forma notòria a les seves portades davant el femení.
Ho fan amb xifres concloents: el 92,7% de notícies
esportives són per als homes i un 7,3% per a dones. En
aquesta proporció ja queda inclosa (amb un repartiment equitatiu) la informació d’esport mixt, majoritàriament relativa a la pràctica esportiva durant el confina-

Fosbury.cat

AQUEST 2020 HEM DONAT SORTIDA A L’OBSERVATORI CRÍTIC DELS MITJANS
ESPORTIUS EN CLAU DE GÈNERE PER APORTAR UNA MIRADA CRÍTICA AL PERIODISME ESPORTIU DEL NOSTRE PAÍS. ARRIBA EL TORN DELS DIARIS GENERALISTES DESPRÉS D’ANALITZAR
MITJANS COM FOSBURY.CAT, TV3, MUNDO DEPORTIVO, BTV I TVE

ment o les fases postconfinament. El Punt Avui i el diari
Ara són els que presenten un major equilibri de gènere.
Tots dos comparteixen un repartiment d’un 90% per
als homes i un 10% per a les dones. A El Periódico la
proporció és del 7,9% per a les dones i el 92,1% per als
homes i a La Vanguardia la xifra per a les dones cau fins
el 4,6% davant el 95,4% dels homes.
Malgrat les diferències rellevants entre els mitjans
analitzats, cap d’ells reflecteix a la portada la pràctica
d’esport femení real a Catalunya, on el 25% de llicències esportives les ostenten les dones.
Si ens fixem en les notícies esportives de portada que
van acompanyades per una imatge la proporció entre
homes i dones es manté pràcticament inalterable, amb
una mica més de protagonisme femení (8,3% davant
el 91,7% d’imatges d’homes). Com és obvi ateses les
dades, no hi ha cap tema d’esport femení recurrent de
forma compartida a les portades dels quatre diaris. En
el cas de l’esport masculí hi ha un denominador comú:
el Futbol Club Barcelona.
L’EFECTE BARÇA: FACI EL QUE FACI, DIRECTE A LA PORTADA

Una de les conclusions més evidents dels diferents
informes de l’Observatori és l’enorme presència
mediàtica del Barça, l’entitat esportiva més potent del
país. La immensa majoria de portades tenen un vincle
directe amb el club blaugrana, essent tots els mitjans
un perfecte canal de transmissió de les seves activitats.
En el període analitzat hi ha notícies sobre la seva junta
directiva i el seu president, sobre la secció de bàsquet i
sobre l’equip femení de futbol, però principalment les
portades dibuixen un seguiment de l’activitat del seu
primer equip masculí.
És aquest equip el que justifica de forma directa o de
forma indirecta (resultat d’un rival directe, per exemple) la presència de l’esport a les portades dels mitjans
generalistes escrits en català a Catalunya. Una dada que
constata aquesta presència constant a les portades del
Barça de Valverde-Setién (encara no havíem arribat a
l’etapa Koeman) és el seguiment dels partits.
Entre l’1 de gener i el 31 de juliol el FC Barcelona
disputa 25 partits oficials, així que ens hem fixat en les
ocasions que l’endemà les portades recullen informació
sobre la victòria, empat o derrota de l’equip. Òbviament

durant aquest període hi ha partits de gran importància (un clàssic, un derbi contra l’Espanyol o partits
de Champions) i partits de menys rellevància (sense
voluntat de menysprear ningú, duels contra el Leganés
o el Granada). En qualsevol cas, això és irrellevant: el
criteri de tres dels quatre diaris és posar el Barça en
portada sempre que ha jugat.
És el cas de La Vanguardia, que recull la informació
blaugrana en 24 dels 25 partits, amb l’única excepció
del duel de copa del rei contra l’Eivissa. El Punt Avui
també posa els blaugrana en portada en 24 de les 25
ocasions. En el seu cas, l’excepció passa per la portada
del 8 de març, dedicada exclusivament al Dia Internacional de les Dones Treballadores. El Periódico aposta
per 22 de les 25 portades, renunciant-hi els dies de
l’Eivissa i del 8 de març, així com el del darrer partit de
lliga amb la competició ja resolta prèviament.
El diari que s’escapa d’aquest criteri és l’Ara, que
“només” dedica portades al FCB en 17 dels 25 partits
disputats. Les xifres demostren fins a quin punt és rellevant en aquest país la informació sobre el primer equip
masculí del Barça, que s’endú una cobertura dels seus
partits d’un 87% a les portades dels diaris generalistes
del país.
DIVERSITAT ESPORTIVA

Atenent a l’enorme influència del Barça sobre els diaris
analitzats, no cal tenir cap vareta màgica per entendre
que el futbol té un pes molt més gran que la resta de
disciplines esportives. Un 82% al diari Ara, un 81% a El
Periódico, un 79% a El Punt Avui i un 79% a La Vanguardia. És la capçalera del Grup Godó la que presenta
més diversitat esportiva amb notícies de nou esports
diferents més enllà del futbol, a banda de les que
considerem “poliesportives” o sobre els Jocs Olímpics.
L’únic esport que té presència a totes les capçaleres
més enllà del futbol és el bàsquet, que suma un total de
18 notícies i una decisió unànime en posar la mort de
Kobe Bryant i la desfeta del Barça de bàsquet a la final
de l’ACB a la portada.
Les modalitats esportives que tenen presència com a
mínim a alguna portada dels diaris analitzats són els ral·
lis (4), l’atletisme (4), el motociclisme (2), el tennis (2),
els castellers (2) i també l’handbol, el futbol americà, el
golf, el rugby, la fórmula 1, el waterpolo o el surf.
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LA PROMESA
AINA RABADAN
L'ONADA APUNTA ALT

E
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DUES FLORIDES

De la mateixa manera que en la botànica són
especialment interessants aquelles espècies
que allarguen la seva florida i es fan pregar més
d'un any, més d'un cicle, per a completar tots
els seus estadis, hi ha disciplines atlètiques
que –a nivell català– donen els seus fruits a alt
nivell de forma escadussera. De tant en tant.
Una disciplina amb llarga història, una herència
evident però amb certa intermitència prolífica
pot semblar –per més que sempre hi hagi bones competidores, insistim– la del salt d'alçada. I per això n'hi ha per congratular-se quan
encara en conjuga en present –i amb vida per
davant, i de la bona– la trajectòria de la millor
catalana de la història que ja tregui el cap una
possible successora. És com si el cicle natural
s'accelerés. Dues florides contemporànies.

l salt d'alçada femení de Catalunya té un nom
i el sap tothom: Clàudia Garcia. La barcelonina
ostenta tots els rècords catalans i ja està del tot
consolidada a l'escalafó de la internacionalitat
espanyola. Té molta pila per davant als seus 28 anys però no
es pot considerar una promesa. En la mar de talent català,
rera la seva onada n'avança una altra a pas ferm, apuntant
alt i, mai millor dit essent la disciplina que és. Competeix pel
Barça i gasta tan sols 18 anys, amb els quals ha arribat a ser
Campiona d'Espanya júnior. Estem parlant d'Aina Rabadan
Coll.
Sorgida de la incipient i històrica beta del planter de salt
de Mataró, Rabadan amb només sis anys de dedicació a l'atletisme té davant seu unes possibilitats de millora evidents:
pendents de concretar, és clar, però d'un potencial enorme.
Les seves passes són fermes, des de decisions com seguir
entrenant a la seva pista o l'ambició que demostra. Rabadan va especialitzar-se per l'altura deixant per a l'anècdota
formativa la seva relació amb la perxa. Emparada pel bon
fer dels seus tècnics ha mantingut un progrés constant i amb
tota la maduresa atlètica per davant costa no fer travesses de
fins on pot arribar a saltar. Per contraproduents que siguin,
segurament, les altes expectatives.
Amb la temporada 2020 sabotejada, com tota atleta
d'arreu del món, la collita fins ara d'aquest any va fer 1,75m
a la pista de Sabadell (abans que aquesta es tranformés en
Hospital i la Covid ensopís tot l'esdevenir de l'esport) per proclamar-se campiona catalana absoluta en pista coberta. Setmanes després, a l'estatal absolut va aconseguir un meritori
sisè lloc en salt d'alçada amb una marca d'1.72m, i ben a punt
va estar de saltar per sobre 1.76m en tres intents boníssims,
que li haurien pogut donar el quart lloc.
Amb tots els peus de plom del món, el seu nom ja és
conegut i hi ha grans esperances amb ella. En espera de
l'atletisme, l'esport i el món que ens quedi després de l'actual
sotrac, podem tenir-hi fusta de campiona. Diu que vol anar a
mundials i europeus: dubtem que ningú, d'entrada, s'atreveixi
ara a fer-li cap esmena.
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LA CRÍTICA
EL GRAN DOCUMENTAL DELS
SUPERHEROIS
El moviment paralímpic estrena el documental de
Netflix “Rising Phoenix”, un film que vol emocionar i
emociona: la pel·lícula que cal veure

A
El documental es pot veure a
la plataforma Netflix

mi em falta una cama, però em sobra voluntat i determinació”. Aquesta frase d’un esportista paralímpic
hauria de guiar qualsevol reflexió sobre les persones
amb discapacitat que decideixen fer esport. A la revista
digital d’agost Ricardo Ten ens deia: “el món no s’acaba encara que
la vida t’ho posi difícil”. Ell, com tants altres esportistes paralímpics,
és exemple de superació, una frase que en aquest cas no és buida
perquè és pura realitat. Superar els límits que la societat espera de
tu, dia rere dia, entrenament rere entrenament.
Sovint som incapaços d’entendre com és que el moviment
paralímpic i l’esport adaptat en general tenen tan poca visibilitat
i repercussió quan apleguen les històries humanes més potents
que coneixem, les més inspiradores i les que realment són capaces
de canviar mirades i transformar la societat. Per tot plegat no és
d’estranyar que els darrers dies els esportistes paralímpics hagin
celebrat amb eufòria l’arribada de “Rising Phoenix”, el documental
que es fixa en ells i que és una producció amb tots els ingredients
per triomfar arreu.
Cal dir d’entrada que el film abusa de l’èpica (especialment a través de la música i les recreacions) i que està pensat per emocionar.
El cert, però, és que aconsegueix l’objectiu i és impossible no vibrar
amb les històries úniques com les de Beatrice Vio o de Jean-Baptiste Alaize. De fet, cada protagonista de la pel·lícula podria protagonitzar un documental en solitari perquè la força de les històries
és impressionant. Només per això “Rising Phoenix” ja val la pena,
però el que realment ens atrapa i ens captiva de l’audiovisual, pel
fet de quedar sempre en un segon terme, és el recorregut històric
fins anar a parar als records familiars dels Guttmann, les vivències d’aquells que han assumit el lideratge del moviment (estel·lar
Xavier González) i l’impacte diferencial dels Jocs Paralímpics més
recents.
Malauradament, l’absència d’esportistes del nostre país com
a protagonistes del metratge pot ser una llosa en la necessària
popularitat d’aquest documental a casa nostra. Mireu-lo. Emocioneu-vos. Compartiu-lo. En el país del “Messi fa i Messi deixa de fer”
els superherois esportius són molt més propers i és saludable que
esdevinguin referents compartits.
Fosbury.cat
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LA CRÍTICA
MÉS ENLLÀ DE LA NOSTÀLGIA

High Score és una sèrie documental que ens retorna a
la nostra infància i té un interès esportiu evident: els
videojocs com a precursors dels eSports

N
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De quan els jocs i videojocs
encara no es deien eSports

o ens movem del catàleg d’estrenes de Netflix de les
darreres setmanes i ens fixem en una sèrie documental
de sis episodis sobre la història dels videojocs. Per a
la gran majoria de persones aquesta és una excel·lent
oportunitat per descobrir les entranyes d’un món que totes les generacions nascudes a partir dels 80 han viscut amb plena normalitat. Les maquinetes i les consoles, que sempre havien estat pura
distracció, vistes amb tota la complexitat que tenen al darrere.
High Score és una magnífica oportunitat per conèixer l’evolució
de la indústria dels videojocs a partir de capítols temàtics que alhora tenen continuïtat històrica. Sens dubte val la pena veure’l per
pur exercici de nostàlgia (recordareu jocs que us van ocupar hores
i hores i que ja teníeu oblidats), però sobretot per escoltar les veus
dels creadors, programadors, empresaris, directors de màrqueting,
creadors d’efectes de so i moltes altres figures més indispensables
per l’èxit dels videojocs. Hi ha una munió d’anècdotes interessants
i moltes batalles que als jugadors ens van passar per alt completament.
Super Mario Bros, Space Invaders, Street Fighter, PacMan, Final
Fantasy, Doom… els ingredients són suculents i n’hi ha per donar i
per vendre. El més interessant en clau esportiva, però, és conèixer
els orígens dels eSports i veure que ja fa dècades es podia intuir el
seu enorme esclat de popularitat actual. És espectacular la història
primerenca de Rebecca Ann Heineman, a qui es podria catalogar
com la primera campiona d’un torneig oficial de videojocs, o la del
joveníssim Jeff Hansen i el campionat del món de Nintendo. Fins
i tot en un documental que no té temps de fixar-se en l’èxit dels
eSports actuals ja intuïm el seu potencial quan Chris Tang guanya
un torneig davant 100.000 rivals (Rock the Rock) amb final inclosa
a Alcatraz.
Els eSports de 2020 és evident que juguen a una altra lliga, però
ja fa unes quantes dècades que els videojocs van deixar de ser un
simple entreteniment i van passar a ser, per a molta gent, una passió competitiva equiparable a la que viuen els esportistes. Mentre
esperem una nova temporada de High Score, és inevitable imaginar com seran els videojocs d’aquí a tres dècades i fins a quin punt
hauran arribat els eSports.
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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

