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FA SIS ANYS, ALS JOCS PARALÍMPICS DE SOTXI, ENS VA SORPRENDRE LA
PARTICIPACIÓ D’UNA JOVE BARCELONINA QUE PARTICIPAVA EN EL DEBUT
DEL SURF DE NEU ADAPTAT. UNS ANYS ABANS HAVIA SOFERT UN ACCIDENT
I LI HAVIEN AMPUTAT UNA CAMA. POC S’IMAGINAVA LLAVORS QUE
ACABARIA PRACTICANT UN ESPORT DESCONEGUT PER A ELLA I QUE ACABARIA ACUMULANT DIVERSOS PODIS A LA COPA DEL MÓN I FINS I TOT
SUMARIA UN BRONZE PARALÍMPIC ALS JOCS DE PYEONGCHANG DE 2018. A
MIG CICLE CAP A PEQUÍN 2022 ACABA D’ANUNCIAR LA SEVA RETIRADA DE
L’ALT RENDIMENT AMB GANES DE TIRAR ENDAVANT NOUS PROJECTES
VINCULATS A LA TAULA DE SURF.

Text ROGER CASTILLO
Fotos FCEH, JM JANÉS I M. HELSING
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Què et porta a retirar-te abans de
començar una nova temporada?
Porto vuit anys a l’alt rendiment i per
ser-hi has d’estar al cent per cent. Ja fa
mesos que noto que ho continuo donant
tot però que cada cop em motiva menys
fer-ho. És molt sacrificat. He parat per
escoltar-me i he valorat que prefereixo deixar-ho ara, que estic a molt bon
nivell, abans d’anar baixant el rendiment
i que les rivals em passin per sobre, que
per a mi seria molt dur psicològicament.

és un element que trobes a faltar quan
ets fora entrenant. Durant un temps l’esport m’ha motivat prou, però a la llarga
ho he trobat a faltar.
En clau econòmica tu has fet apostes
personals molt importants durant
aquests anys, arribant a llogar el teu
pis durant l’estiu per poder pagar-te
un viatge a l’Argentina i seguir entrenant a la neu. Ha afectat a la teva
decisió de plegar?
Precisament ara disposava d’una beca
fins al mundial, fins el mes de març. Amb
la decisió de plegar perdo la beca, així
que perdo els ingressos. Podria haver seguit aquests mesos per cobrar els diners,
però no hauria estat honesta amb mi
mateixa. Sento que seré més feliç obrint
una nova etapa a la meva vida.

Han canviat els teus interessos?
No és ben bé això, senzillament la motivació ja no és la mateixa.
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T’ha afectat el context d’aquest 2020
marcat per la pandèmia i el confinament?
Inconscientment sí, tot i que ja hi donava
voltes des de fa un any. Ho notava fins
i tot quan estava aconseguint bons
resultats, però tenia la sensació que
em faltava alguna cosa. Segurament el
que hem viscut aquest any ens ajuda a
reflexionar més i millor les decisions que
prenem, però d’alguna manera o altra ja
ho tenia al cap.

Sempre has tingut molta energia en
plantejar-te reptes i projectes. Podràs
estar quieta en l’àmbit esportiu?
No, seria impossible quedar-me de braços plegats (riu).
Tens ganes de seguir vinculada al
surf de neu?
Sí. De fet tinc un nou projecte, que ja
estava mig en marxa des de l’any passat,
quan em vaig començar a treure el
segon nivell com a tècnica esportiva de
surf de neu, que havia deixat mig abandonat perquè no tenia hores suficients
per dedicar-m’hi, se’m feia impossible
compaginar-ho amb els entrenaments.
Ara vull acabar de treure’m aquest segon
nivell i faré les pràctiques d’snow amb
un grup de noies amb discapacitat. No
em vull desvincular d’aquest esport,
però no vull seguir amb l’alt rendiment.

Estem en ple cicle paralímpic i d’aquí
a un any i mig hi haurà els Jocs de
Pequín. Costa deixar-ho quan ja tens
més de mig camí recorregut?
És evident, sí. Jo em volia retirar després
dels Jocs, però últimament em costava
molt més. Fa poc el meu entrenador
em va dir: “va, aguantem un any i mig,
que és poc”, però la meva reacció era
molt diferent, de pensar que era molt de
temps. Va ser quan me’n vaig adonar que
encara que tingués l’objectiu d’arribar
al 2022 m’havia d’escoltar a mi mateixa,
de buscar la millor manera de ser feliç i
d’estar motivada al màxim en el que faig.
Necessitava tancar aquesta etapa.

Coneixes aquestes noies amb qui vols
treballar d’ara en endavant?
No encara, però en tinc ganes. Vaig parlar amb l’equip i em van obrir les portes
per fer les pràctiques allà, de manera
que tinc el seu suport i serà una manera
de no desvincular-me del projecte. Jo
conec a la Irati, que és una noia que fa
snow i li falta un braç, però ara ha sorgit
l’interès d’un grup de noies del País
Valencià que volen iniciar-se en aquest
esport. No sé ni quina discapacitat tenen,

Tants anys d’exigència deuen passar
factura.
Per formar part d’un programa d’alt
rendiment ho has de deixar tot. Jo vaig
deixar Barcelona per anar a viure a la
Vall d’Aran, la família, els amics… allò de
ser a casaments, batejos, comunions i
funerals, que pot semblar una bestiesa,
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encara. És molt interessant perquè en el
surf de neu adaptat no hi ha més noies i
potser seran elles les que faran créixer la
disciplina.
En els darrers anys, en què has estat
la referent del surf de neu adaptat al
nostre país, has notat un augment de
l’interès cap al surf de neu adaptat?
Sí, sense adonar-me’n és una cosa que
m’ha al·lucinat. Aquests anys he anat
penjant coses a Instagram i de tant en
tant he rebut missatges molt emotius.
D’algú que em diu que l’he motivat a
provar-ho, un altre que té un fill amb
discapacitat i que gràcies a veure’m tenia
ganes de provar l’esport de neu, una noia
que practicava snow i que després de
trencar-se molts ossos del cos, va voler
tornar a agafar la taula en veure què era
capaç de fer jo… sent jo mateixa, i sense
pretendre-ho, he ajudat a molta gent.
Em queia la llagrimeta en llegir els seus
missatges. És l'hòstia!
La teva història és engrescadora i segur que seria ben rebuda per a molts
públics.
Ara m’han ofert fer algunes xerrades per

a empreses amb l’objectiu de conscienciar-les, de donar exemple que la
gent amb discapacitat pot treballar de
la mateixa manera que qualsevol altra
persona. És un projecte molt xulo, em fa
una mica de vergonya, però crec que ho
he de fer. També estaria molt bé fer-ho
en escoles, ja que des de petits poden ser
conscients que d’un dia per l’altre es poden trobar en una situació com la meva,
que és normal, que pot passar i que cal
mirar endavant.

“

SENT JO
MATEIXA, I
SENSE PRETENDRE-HO,
HE AJUDAT A
MOLTA GENT
AMB LA MEVA
HISTÒRIA. ÉS
L'HÒSTIA

”
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Vas patir l’accident de trànsit el 2009
i vas començar a practicar surf de
neu el 2012. Com vas anar a parar a un
esport que no havies practicat mai?
Un amic meu, en Kiko Caballero, sempre
m’havia proposat d’anar a la neu a provar-lo. Després de l’accident, quan em
van donar la pròtesi, va insistir i li vaig
dir: “ei, sóc patapalo, que no ho veus?”,
però em deia que podia ser un bon repte
per a mi. Finalment li vaig fer cas i les
sensacions que vaig tenir van ser brutals.
Portava pràcticament tres anys a l’hospital, primer al llit, després amb cadira de
rodes, després amb crosses… i de sobte
estava lliscant per la neu. Va ser espec-
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tacular. A més, em va tractar amb molta
cura, no em deixava caure, m’animava…
aquell dia em menjava el món!
Què li va semblar al teu entorn més
proper que te n’anessis a fer snow?
Ma mare estava il·lusionada, perquè
després de tant de temps d’hospital era
important que desconnectés, que marxés fora, però també estava preocupada,
patia per què no patís alguna caiguda
que em fes reviure-ho tot. Sempre m’han
donat suport i alhora m’han dit que estic
com una cabra. Ja deu ser això.
Com passes de tastar el surf de neu
un dia a entrar en el món de l’alt rendiment?
Vam estar dos o tres dies fent snow i al
cap d’una setmana d’haver tornat a casa
em va trucar el meu amic per dir-me
que m’havia de presentar a les proves
d’accés per formar part del nou equip
paralímpic que s’estava creant. M’ho

deia a mi, que baixava una pista verda de
cul i gràcies. Un cop més, em va acabar
convencent: “el no ja el tens. De tota
manera, t’ho passaràs bé durant un cap
de setmana”. M’ho vaig prendre com un
repte i també va ser un cúmul de coincidències. Al cap d’un any el surf de neu
adaptat debutava als Jocs Paralímpics
i començava a ser reconegut, perquè
fins que no entra en el cicle dels Jocs,
queda en l’anonimat. L’equip tot just es
començava a muntar i s’havien convocat les primeres proves, en una fase
completament inicial. Es van presentar
sis nois i només una noia, que era jo. El
meu nivell era baix, però van pensar que
si em portaven a la Vall d’Aran i entrenava diàriament potser assoliria el nivell
que buscaven. Així que de cop i volta em
van fer la proposta d’entrenar vuit hores
al dia en un indret lluny de casa i vaig
pensar: “Som-hi. Si no m’agrada, sempre
estic a temps de fer marxa enrere”.
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La medalla als
Jocs Paralímpics assolida el
2018 a Pyongchang és el colofó
a la trajectòria
d'Astrid Fina.

“

PORTAVA PRÀCTICAMENT 3 ANYS A L'HOSPITAL,
PRIMER AL LLIT, DESPRÉS AMB CADIRA DE RODES,
DESPRÉS AMB CROSSES... I DE SOBTE ESTAVA LLISCANT
PER LA NEU. AQUELL DIA EM MENJAVA EL MÓN

”

Quin marge de temps vas tenir per
prendre la decisió?
Van passar pocs mesos entre que vaig
provar el surf de neu i vaig trobar-me
vivint a la Vall d’Aran, nevant cada dia,
entrenant vuit hores diàries… trucava a
ma mare plorant! Li deia: “Vine a buscar-me, que no sé què estic fent aquí”.
El primer any va ser horrible, però al
mateix temps m’enganxava, perquè cada
dia feia coses noves i allò em va atrapar.

Òbviament dins d’uns límits: si tens una
lesió i el treball físic la pot agreujar, et
fan parar. Però amb dolor, toca entrenar.
Et pot passar factura a llarg termini?
Ho he pensat moltes vegades, sí. En general, els excessos no són bons. Tots els
esportistes d’alt rendiment tenen lesions
i en un futur quedaran gravades al seu
cos. Fins i tot el meu ortopede, quan
vaig anar aquest any a fer-me la pròtesi
de la cama, em va recordar que l’esport
durava uns anys però que el meu monyó
és per a tota la vida, i que calia que em
plantegés fins on volia arribar. Quan estàs vivint l’alt rendiment no n’acabes de
ser conscient. Tens uns objectius esportius i fas tot el possible per assolir-los.
Però has d’aprendre a escoltar el teu cos.

Tu ets de Barcelona. Com vas viure
aquest canvi de vida cap a la muntanya?
No m’ho havia plantejat mai. Al principi
em costava, perquè sóc molt familiar,
m’agrada estar amb els meus amics i allà
dalt estava sola. Mai havia estat tan sola i
no parava d’entrenar. Em va costar molt.
El primer dia la neu feia gràcia. Però hi
ha un dia que va nevar 24 hores seguides
i després van venir tres setmanes de neu
constant. Cada dia sentia la màquina
llevaneus i no em volia ni aixecar. Però
vaja, això era al principi. De mica en
mica m’he anat acostumant a la soledat i
ara ja no vull tornar a viure a Barcelona.
M’he acostumat a la tranquil·litat de la
Vall d’Aran. Ara, quan baixo a Barcelona m’angoixo, és una ciutat estressada.
Prefereixo estar allà dalt.

En quin moment de la teva trajectòria ets conscient que pots aspirar
a medalles en grans competicions
internacionals?
A mitjans del cicle cap a Pyeongchang,
cap al 2016-2017, me’n vaig adonar que
tirava més del que podia, que psicològicament estava forta i això ho notes
ràpid, perquè ja pots estar bé físicament
que si no tens un bon control dels nervis
pots estar com un pal i no rendir gens.
Em va ajudar molt comptar amb una
psicòloga a l’equip. No me n’amago, al
contrari. Jo he tingut ansietat i crec que
és normal: imagina’t estar dalt d’una pista a punt de prendre una sortida sabent
que t’ho jugues tot en una baixada! La
pressió és inevitable i la psicologia és un
element clau en un esportista que viu
moments com aquest.

Què et va sorprendre de la rutina
d’entrenaments que vas haver de fer?
La fatiga que pot arribar a acumular una
persona. No era conscient del cansament
que podia arribar a sentir i, malgrat això,
tirar endavant. Si estava cansada, havia
de seguir entrenant. És impressionant
la capacitat de resistència que té el cos
humà.

L’acompanyament psicològic t’ajuda
més enllà de les competicions?
La psicòloga esportiva sempre ens deia
que estava allà per ajudar-nos amb
les pors que tinguéssim relacionades
amb l’esport, per exemple a la sortida

Has tingut la sensació de posar el teu
cos al límit?
Sí, i tant, mil cops! Sentir dolor i seguir
entrenant era una realitat i és molt dur.
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Has aconseguit medalles en totes les grans
competicions internacionals, des de copes
del món als Jocs Paralímpics. Quins moments
t’han quedat gravats?
És inevitable pensar en els Jocs de 2018, quan
creuo la meta sabent que he aconseguit una
medalla. Allò és indescriptible. També hi ha altres
moments que són molt diferents, com la meva
primera competició de copa del món. Jo no tenia
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o a l’hora de fer un salt. Però si tu no estàs bé, per
exemple perquè tens un problema familiar, també
ho tractarà, perquè això et pot influir en el teu rendiment esportiu. Quan jo ho he tingut tot de cara,
només ens hem centrat en claus esportives, però hi
ha hagut moments en què també hem treballat situacions personals. Si no tens el “coco” on toca, no
rendeixes: això és una evidència i cal assumir-ho
sempre.
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superada la meva amputació i veure
com les meves rivals es treien els braços
i les cames somrient, amb absoluta
normalitat, va ser brutal. És que em feia
cosa mirar-les, a mi, que em faltava una
cama! M’al·lucinava que riessin, que ho
tinguessin tan interioritzat. Allò va ser un
puntàs per a mi, em va ajudar moltíssim
a superar la meva amputació. La meva
primera competició va ser un autèntic
xoc i ja fa molt temps que ho visc com
elles. Va ser un moment determinant en
la meva vida.
Quina relació has tingut amb les teves rivals durant aquests anys?
M’ha sobtat molt el bon rotllo que hi ha
en el món paralímpic, com a mínim en
l’snowboard. Les meves rivals ho són a
la pista, però després és diferent. A mi
se m’ha trencat una fixació i la rider que
està per sobre meu m’ha donat material
seu perquè pugui competir contra ella.
Sempre ens ajudàvem les unes a les
altres. Ara que he anunciat la retirada
m’han escrit per donar-me el seu suport.
És una relació molt maca. Potser no són
amigues com a tal, perquè estan a l’altra
punta del món, però el companyerisme
és molt bonic.
T’has sentit reconeguda pels teus
èxits aquests anys?
En general l’esport femení té poca
presència televisiva i mediàtica. Això
encara és més evident en els esports de

neu i òbviament si ens fixem en un cas
com el meu, d’esport adaptat, la cosa
s’accentua. Jo m’he sentit molt valorada
pel meu entorn, però també caldria una
bona sacsejada general. Per exemple, al
voltant del sistema de beques que hi ha
actualment, que són molt millorables.

“

LA PRESSIÓ A
L'ALT
RENDIMENT
ÉS INEVITABLE
I EL SUPORT
PSICOLÒGIC ÉS
CLAU EN UNA
ESPORTISTA
QUE VIU
MOMENTS AL
LÍMIT

”
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Els Jocs Paralímpics són molt diferents del que viviu durant quatre
anys?
Sí, l’impacte és molt diferent. A Sotxi jo
només duia un any fent surf de neu i no
em coneixia ningú. A Pyeongchang ja em
seguia molta més gent i va ser totalment
diferent. A Rússia no era conscient d’on
anava, tot em quedava molt gran. Als
següents Jocs vaig arribar molt més
preparada, ja sigui per la repercussió
mediàtica com per la quantitat de gent
que t’espera quan creues la meta. Per
mi han estat dues experiències molt
diferents… i no tenen res a veure amb la
resta de competicions.
T’ha quedat algun objectiu pendent
per complir?
Tothom vol una medalla d’or en uns Jocs,
però això ja és molt ambiciós. Estic molt
contenta amb la meva carrera esportiva i
tot el que m’emporto. Tant de bo hagués
guanyat més medalles, però l’important
és el canvi de xip. Recordo la llarga estada a l’hospital i veig el que he fet aquests
vuit anys i… és brutal. Estic molt satisfeta
de tot el que he aconseguit fer.
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JOHN AKII-BUA: XAMPANY, VOLTA
D’HONOR I DICTADURA
ES COMPLEIXEN 35 ANYS DE LA HISTÒRICA PRIMERA
ENTRE LES VICTÒRIES MÉS INESPERADES DE
LA HISTÒRIA OLÍMPICA CAL INCLOURE SEMPRE LA
MEDALLA D'OR DELS 400 METRES TANQUES MASCULINS

Text ROGER CASTILLO

L
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a història de John Akii-Bua és rocambolesca i
amb tantes singularitats que és perfectament
comprensible que la BBC en fes una pel·lícula
ja fa més d'una dècada amb el títol "An african tragedy". L'ugandès va ser el primer home que va
baixar dels 48 segons als 400 metres tanques i també
el primer en fer una volta d'honor a l'estadi olímpic per
celebrar el seu èxit, generant un precedent que és un
ritual ineludible en l'atletisme del segle XXI.
Nascut a finals de 1949 (extraoficialment, alguns fonts
indiquen que havia nascut uns quants anys abans) en
una família langi en una zona rural d'Uganda, Akii-Bua
tenia més de 40 germans i estava avesat a cuidar els
animals de granja i ramaderia i alhora a protegir-se de
la presència de lleons, serps i micos que dificultaven la
seva tasca i la dels seus germans, fills d'un mateix pare
i de vuit dones diferents. Després de la mort del seu
progenitor, en plena adolescència i poc després d'haver
abandonat l'escola, va marxar a Kampala per buscar
noves oportunitats i va acabar sent reclutat per la jove
policia d'un país que feia pocs anys que havia declarat
la seva independència i que buscava joves forts per
assumir tasques de seguretat.
Com a oficial de policia Akii-Bua va destacar per la
seva velocitat i la seva capacitat de salt. Tenia com a
principal referent atlètic a Lawrence Ogwang, el primer
atleta olímpic d'Uganda que va participar a Melbourne 1956 en triple salt, i ràpidament va rebre lliçons
d'entrenament per part d'un superior que era un bon
especialista en tanques i que havia arribat a ser olímpic
a Tòquio 1964. Les sessions d'entrenament amb Ochana
estaven marcades per la col·locació d'una barra sobre
les tanques que obligava al jove ugandès a baixar el cap
i encongir el cos per superar l'obstacle.
Akii-Bua va captar l'atenció del nou entrenador d'atletisme del país, que el va reclutar a l'equip nacional. El

tècnic era el britànic Malcolm Arnold, un jove ambiciós
amb una gran formació al darrere però sense experiència internacional. Arnold va ser el responsable de
l'equip d'atletisme d'Uganda als Jocs de Mèxic de 1968
i als de Munic de 1972 i molts anys després es convertiria en un dels homes claus en la trajectòria de Colin
Jackson, un dels millors especialistes dels 110 metres
tanques de tots els temps. Precisament els 110 metres
tanques eren l'especialitat d'Akii-Bua com a atleta fins
que Arnold va recomanar-li que fes el salt als 400 metres tanques per aprofitar millor la seva resistència.
A ESCALA INTERNACIONAL

Els resultats del jove ugandès van millorar notòriament i en la seva primera competició internacional va
aconseguir una meritòria quarta posició als Jocs de la
Commonwealth. Aquell dia d'estiu a Edimburg, però,
Akii-Bua no va poder rendir al màxim nivell a causa
d'uns problemes a l'esquena a la recta final de la cursa
que el van deixar fora del podi. Malgrat la lesió, les
sensacions i el resultat el van convèncer definitivament
que els 400 tanques s'ajustaven perfectament a les
seves habilitats esportives.
El 1971 va millorar la seva millor marca personal
fins als 49 segons, establint un nou rècord d'Àfrica, i
va seguir millorant en totes les disciplines fins al punt
d'aconseguir gairebé 7.000 punts en un decatló que
continua sent una marca rècord al país pràcticament
50 anys més tard. Havia treballat molt dur, seguint
unes rutines d'entrenaments que incloïen la repetició
de sèries de 600 metres amb un minut de pausa entre
elles i amb un pes afegit al cos. També va practicar molt
de cros i pujades en muntanya sota la pluja per agafar
força a les cames amb el pas sobre el fang. Una brutalitat que el seu cos sabria pair per millorar. Es va plantar
als Jocs de Munic amb llicència per somiar.
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a plaer, sinó que va endur-se un premi doble amb el
rècord mundial dels 400 tanques: 47.82 segons. Ho
havia aconseguit des del carril número 1, competint un
cop més en desavantatge en una època en què el millor
temps de la sèrie anterior encara no atorgava el dret a
disposar del "millor" carril per a la següent ronda. AkiiBua era el primer home de la història en baixar dels 48
segons, una autèntica proesa.
Eufòric per l'èxit, en aquell moment John Akii-Bua
també va fer història de la manera més imprevista. Va
córrer i córrer fins a donar una volta sencera a l'estadi agraint el suport del públic i celebrant el triomf, el
primer or olímpic de la història del seu país. Durant 40
anys aquest atleta va ser l'únic campió del seu país en
uns Jocs fins la sensacional marató duta a terme per
Stephen Kiprotich a Londres 2012, però va ser la seva
decisió eufòrica de seguir corrent la que va fer fortuna.
Aquella volta extra a l'estadi, primer saludant i saltant
algunes tanques, i després fent onejar la bandera del
seu país, és considerada com la primera volta d'honor
viscuda en uns Jocs Olímpics i l'inici d'una tradició que
es manté viva avui en dia entre els millors atletes del
món.
Un dels factors que més van sorprendre de l'èxit de
l'ugandès era la seva manera d'afrontar les tanques. El
criteri majoritari de l'època era atacar la tanca sempre
amb la mateixa cama, normalment amb intervals que
variaven de les 13 a les 15 passes entre cadascun dels
obstacles. Akii-Bua aquí també era poc ortodox. Asse-
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El 31 d'agost de 1972 John Akii-Bua va debutar als
Jocs Olímpics imposant-se amb comoditat a la seva
sèrie dels 400 tanques. Va ser un dia en què l'atletisme
africà es va endur una gran decepció amb l'eliminació
per la via ràpida de Bill Koskei, un corredor que havia
defensat els colors d'Uganda abans de fer el salt amb
Kènia. Koskei era clar candidat a medalla juntament
amb el nord-americà Ralph Mann, el britànic David
Hemery i el mateix Akii-Bua, que havia acabat el 1971
al tercer lloc del rànquing mundial. El dia següent
l'ugandès ja va mostrar les seves credencials en imposar-se a les semifinals amb el millor temps de tots
els participants (49.25) i va acabar per davant dels dos
grans favorits a l'or, Mann i Hemery. Aquest últim era
el vigent campió olímpic i imposava un cert respecte al
corredor africà. Encara que moltes cròniques de l'època
van considerar una sorpresa l'actuació de l'ugandès a
Alemanya, el cert és que ell tenia l'or entre cella i cella i
els seus resultats previs convidaven a creure en aquella
possibilitat.
Aquella nit, amb el bitllet assegurat ja per a la final
de l'endemà, Akii-Bua estava nerviós. No podia deixar
de pensar en els rivals i en com afrontaria la cursa
decisiva, de manera que l'insomni es va anar allargant.
El seu entrenador, preocupat davant la constatació
que l'ugandès era incapaç d'adormir-se, va optar per
una via expeditiva i poc ortodoxa i va fer-li beure una
ampolla de xampany per agafar el son. El dia següent
John Akii-Bua no només va dominar la final olímpica
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gurava que preferia fer 14 passes entre les tanques però
que de vegades arribava a l'obstacle amb una passa
menys i que això no l'atabalava. Era un mètode anàrquic com pocs, però que en aquells Jocs Olímpics va
donar un resultat extraordinari, fent una aproximació
a cada tanca absolutament dispersa i podríem dir que
força millorable des d'un punt de vista tècnic. Ja el 1972
premsa com "The Spokesman Review" s'havia fixat
en aquesta manera de fer singular, amb una resposta
convincent de l'africà: "Intentaré fer 13 passes entre els
obstacles, però si no ho aconsegueixo els continuaré
saltant quan me'ls trobi al davant".
HA NASCUT UNA ESTRELLA

L'extraordinària victòria a Munic el va convertir ràpidament en una estrella al seu país. Feia un any que Uganda estava governada amb mà de ferro per Idi Amin, que
havia accedit al poder després d'un cop d'estat. Amin
ha passat a la història com un dictador militar especialment sanguinari i com a responsable de múltiples
violacions de drets humans i de massacres ètniques
amb centenars de milers d'assassinats. Interpretat amb
premi Oscar inclòs per Forest Whitaker a The Last King
of Scotland, Idi Amin també va protagonitzar casos de
corrupció i nepotisme durant els vuit anys que exercir de president. Com era previsible, el dictador no va
desaprofitar l'or d'Akii-Bua, a qui va rebre amb tots

els honors després dels Jocs. L'atleta va ser ascendit
immediatament en el rang de la policia, va rebre una
casa per a la seva família i fins i tot va donar nom a una
de les carreteres principals de Kampala, la capital del
país. Aquest vincle amb el dictador va acabar sent un
autèntic llast durant la seva vida, especialment tenint
en compte que el que de cara a la galeria era pura
glorificació, de portes endins anava acompanyat d’un
control ferri de la vida de l’atleta. El govern d’Idi Amin
va vigilar els seus moviments i va prohibir-li viatjar a
competicions internacionals acompanyat de la seva família pel temor que s’escapés i abandonés Uganda. Més
endavant també restringiria les seves estades d’entrenament a Alemanya, obligant-lo a estar durant diversos
períodes de temps a casa seva sense opcions reals de
progressar en el seu entrenament.
En qualsevol cas, l’or de Munic 1972 no va distreure
l'ambició esportiva d'Akii-Bua. El 1973 va guanyar el
campionat africà davant Koskei amb molta comoditat a
Nigèria i va aconseguir la millor marca mundial de l'any
amb victòria inclosa en un míting davant el prometedor
nord-americà Jim Bolding. Desaparegut en combat el
1974, l'ugandès va tornar a córrer ràpid l'any següent i
es va erigir en un gran favorit a l'or per als Jocs de Montreal de 1976 en una cita a Alemanya dos mesos abans
on va aconseguir el doblet als 400 tanques i als 400
llisos amb la seva millor marca personal de sempre. Un
avís per a navegants. Als EUA un jove Edward Moses va
sorprendre els favorits amb una gran marca i l'anunciat
duel entre ell i el vigent defensor del títol olímpic era
un bon al·licient per als aficionats a l'atletisme. Malauradament, John Akii-Bua i Moses mai es van arribar a
enfrontar en una pista d'atletisme. Aquell estiu de 1976
Uganda va anunciar el boicot als Jocs i Akii-Bua es va
quedar sense opcions. Cal recordar que aquell era un
boicot generalitzat dels països africans davant la presència de Nova Zelanda, que havia enviat els All Blacks
a fer una gira per Sud-àfrica malgrat l'apartheid.
El 1977 Akii-Bua pràcticament no va competir i el
1978 va tornar a l'escena internacional amb marques
dignes però sense grans victòries. Amb els Jocs de
Moscou de 1980 a l'horitzó, el canvi de poder a Uganda
va ser el gran protagonista de 1979. Akii-Bua era de
família Langi i durant anys la gent de la seva ètnia
havia patit la repressió per part del dictador. Conscient que vivia en una situació de privilegi, Akii-Bua va
perllongar la seva carrera esportiva durant els anys
70 amb les limitacions que tenia imposades, però va
decidir treure la seva família del país tan bon punt es va
confirmar la insurrecció contra Idi Amin. L’atleta temia
represàlies per part de la gent de la seva ètnia contra
la seva dona i els seus fills atesa la seva relació pública
amb el dictador, de manera que va conduir el cotxe
amb els seus tres fills i la seva dona embarassada fins
al punt fronterer entre Uganda i Kènia, juntament amb
un nebot. Amb persecució policial inclosa, la fugida va
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estar tenyida de tragèdia amb el naixement
prematur del seu quart fill, que va morir un
dia després. Mentre la seva dona Joyce i els
seus fills restaven en un lloc relativament
segur, Akii-Bua va ser detingut a Kènia com
tants altres refugiats ugandesos i va estar
internat tres setmanes en un campament
abans de ser alliberat. L’atleta va decidir
tornar a Kampala per recollir la les seves
pertinences i marxar a Alemanya, prop de
Nuremberg, on de fet ja era previst que s’hi
desplacés poc temps després per preparar
els Jocs de 1980. A la RFA uns dies abans
ja s’hi havien desplaçat la seva dona i els
fills, gràcies a l’acord que l’atleta tenia
amb Puma, l’empresa que el patrocinava. A Kampala Akii-Bua es va trobar una
casa saquejada i destrossada, havent-ho
perdut tot, inclosa la medalla d’or olímpica,
i amb la mort confirmada de sis dels seus
germans. El conflicte viscut aquells mesos
va ser tan bèstia que fins i tot membres de
la seva família que s’havien exiliat durant
la dictadura van repudiar Akii-Bua pel seu
lligam amb el dictador. Tot plegat, malgrat
que ja el 1978, en unes declaracions fetes
en un país estranger, havia declarat que
considerava Uganda com una presó per a
ell i que estava convençut que si el dictador
no l’havia empresonat era perquè era una

L'ugandés, encarant la
línia de meta a la final
de Munic 1972.
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persona popular.
L’any 1980 Akii-Bua va tornar a participar en uns Jocs Olímpics marcats pels
boicots i les absències dels grans favorits,
com Edwin Moses. Amb 30 anys i després
d’un cicle olímpic absolutament inestable,
l’ugandès tenia com a principal objectiu arribar a la final. A les sèries va quedar quart
i va entrar a les semifinals a la repesca. La
ronda prèvia a les finals va constatar que
Akii-Bua ja no era el d’abans i va acabar la
cursa amb un temps molt discret (51.1) en la
setena posició. La seva participació als relleus de 4x400 tampoc va ajudar Uganda a
avançar ronda i el seu final olímpic va estar
marcat per la decepció i un cert anonimat.
El 1983, amb un nou govern democràtic
al seu país, Akii-Bua va tornar a Uganda
i s’hi va establir fins la seva mort, el 1997,
amb només 47 anys, després de ser ingressat per problemes abdominals. En aquell
moment ja era vidu, tenia 11 fills i tornava
a treballar a la policia després d’exercir
durant la dècada dels 80 com a entrenador d’atletisme. Va rebre funerals d’estat
malgrat haver viscut lluny de la fama i de
la riquesa econòmica durant el darrer tram
de la seva vida. Una trajectòria marcada
per l’or olímpic, el gran èxit i alhora la gran
tragèdia de la seva vida.
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ROGER FEDERER,
UN REFERENT QÜESTIONAT
EL TENNISTA SUÍS, ACOSTUMAT A GENERAR CONSENS
D'ADMIRACIÓ PER LA SEVA EXCEL·LÈNCIA COM A ESPORTISTA, ESTÀ A L'ULL DE L'HURACÀ.

Text ROGER CASTILLO
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oland Garros ha acabat amb la tretzena
victòria de Rafa Nadal en una final més
senzilla del prevista davant un Novak
Djokovic imparable aquest 2020 més enllà
de la desqualificació viscuda durant l'US Open. El manacorí ha dominat a plaer el torneig sobre terra batuda
i independentment del seu títol, com el serbi, és una
llegenda esportiva històrica que transcendeix el món
de la raqueta. El triomf de Nadal és, també, el vintè
grand slam de la seva carrera i l'anhelat empat amb
Roger Federer com els homes tennistes més llorejats
de tots els temps en els millors escenaris mundials. El
suís és la gran absència d'aquesta temporada marcada
per la Covid-19 i no té cap intenció de reaparèixer fins
el 2021, però malgrat això seguirà ostentant un bon lloc
al rànquing final d'aquest any. És increïble, però ja fa 13
anys que Federer, Nadal i Djokovic van copar els tres
primers llocs del rànquing ATP per primera vegada i
continuen sent els millors tennistes del món.
El suís va ser el primer en treure el cap a l'elit (per
alguna cosa també és el més veterà, amb 39 anys) i el
2002 ja formava part del Top 10 de l'ATP. Estem parlant
d'una majoria d'edat consecutiva entre els millors del
món en un esport marcat per l'exigència física i per un
calendari abusiu, amb competicions al més alt nivell
durant tot l'any excepte el "descans" del mes de desembre, ja en plens preparatius per a l'Open d'Austràlia.
El dia que Federer decideixi retirar-se ho farà com un

dels millors esportistes de la història sense discussió
possible. A més, haurà aconseguit un consens unànime
entre els aficionats: tothom admira la seva elegància a
la pista i les seves mesurades declaracions a les sales
de premsa d'arreu del món.
Probablement aquestes qualitats també l'han convertit en un dels esportistes amb contractes publicitaris
més suculents al llarg de la seva trajectòria. Malgrat
tenir 38 anys i no tenir el potencial juvenil i de futur
que sempre atrau a les grans marques comercials, el
2019 Federer es va embutxacar 77 milions d'euros només en patrocinis i imatge publicitària. De fet, Forbes
considera que encara va cobrar-ne una mica més fins al
punt d'ubicar el suís com l'esportista més ben pagat del
món en el seu peculiar rànquing anual publicat durant
la passada primavera. Dels més de 89 milions d'euros
guanyats per Federer en els 12 mesos previs a la publicació del rànquing només 5,3 corresponien a guanys
per triomfs esportius. La resta, acords per publicitat.
Una autèntica bestiesa que de fet ha convertit a Federer
en el primer esportista no futbolista de la història que
es col·loca al primer lloc del rànquing mundial de
Forbes.
Les marques comercials adoren la seva imatge i
no dubten en repartir-se la seva projecció pública en
diferents sectors en disputa. D'aquesta manera, Federer
ha fet campanya el darrer any per Rolex, Mercedes
Benz, Wilson, Moet & Chandon, Barilla, Uniqlo i Credit
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Suisse. Hi ha consens entre els aficionats, els rivals i
les marques i ho aprofita el suís per forjar una fortuna
que també pot arribar a ser llegendària. Malgrat tot, hi
ha milers de persones que en els darrers mesos s'han
oposat a una de les decisions preses pel tennista i, en
conseqüència, qüestionen la seva condició de referent
perfecte.
"ROGER, DESPERTA!"

El passat mes de gener, pocs dies abans de l'inici de
l'Open d'Austràlia, una piulada de Greta Thunberg
interpel·lant directament a Roger Federer va ser el
detonant d'un munt de notícies, comunicats i preguntes
en roda de premsa. Thunberg, l'activista contra el canvi
climàtic més reconeguda pels mitjans d'arreu del món,
feia ús de l'etiqueta de Twitter #RogerWakeUpNow
que els activistes suïssos van fer servir aquells dies
per fer-se ressò d'un judici a Lausana. El judici era la

conseqüència d'una acció feta a finals de 2018 per joves
activistes a les seus de Credit Suisse per denunciar les
seves milionàries inversions en fons i dipòsits de petroli
i el seu impacte cap a la salut mediambiental del planeta. Rebobinem, doncs, dos anys enrere.
El mes de novembre de 2018 el col·lectiu "Lausanne
Action Climat" va fer una acció en una oficina bancària
de Credit Suisse a la ciutat suïssa. Anaven coordinats
amb altres grups ecologistes que actuaven a altres
ciutats suïsses com Ginebra i protestaven per les inversions del banc en energies fòssils. L'acció va consistir
en jugar a tennis dins les oficines amb l'objectiu de fer
arribar un missatge a Roger Federer, ambaixador del
banc des de 2009. Els joves demanaven al suís que
trenqués la seva relació amb Credit Suisse per la seva
responsabilitat en el creixement del canvi climàtic. Al
cap d'una hora, la policia va fer fora els joves activistes
del banc i els va identificar. Credit Suisse va denun-
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ciar-los i els 12 militants contra el canvi climàtic van
ser acusats d'infringir diverses llei -com la violació de
domicili- amb la seva protesta i condemnats a pagar
uns 20.000 euros. Davant la negativa d'acceptar la
condemna, el procés va anar a parar als jutjats entre el
7 i el 13 de gener de 2020. Els joves van comptar amb la
defensa de tretze advocats implicats en la causa de forma desinteressada i van tenir com a principal objectiu
convertir aquell judici en un judici públic paral·lel cap a
les accions de Credit Suisse. No cal dir que se'n va sortir
de meravella. Encara que durant el 2019 els activistes
ecologistes han fet un munt d'accions contra Credit
Suisse i n'hi ha que també tindran un recorregut judicial, el cert és que van fer diana mediàtica amb aquell
partit de tennis dins una oficina de dos anys enrere.
Durant el judici els activistes van convertir en tendència mundial a twitter l'etiqueta #RogerWakeUpNow
amb l'inestimable ajuda de Greta Thunberg i Roger Federer, des d'Austràlia, es va veure obligat a publicar un
comunicat on mostrava el seu respecte per la lluita dels
activistes: "Em prenc molt seriosament l'impacte i les
amenaces del canvi climàtic, especialment ara que la
meva família i jo hem arribat a una Austràlia devorada
pels incendis. El moviment juvenil en defensa del clima
em genera admiració i un gran respecte i agraeixo
que ens pressioni a tots per tal que repensem el nostre
comportament i cerquem solucions innovadores per
a un futur millor". Credit Suisse va reaccionar el dia

següent amb un altre comunicat: "El canvi climàtic és
un dels desafiaments més urgents que tenim al nostre
planeta. Ens comprometem a desenvolupar un paper
fonamental en la lluita contra aquesta problemàtica mentre fomentem un diàleg transparent amb els
nostres grups d'interès, per abordar el repte del canvi
climàtic directament amb les nostres comunitats".
L'impacte de la campanya i dels comunicats va incidir a les rodes de premsa durant l'Open d'Austràlia, en
què Federer sovint va haver de respondre a preguntes
que clarament transcendien allò que passava a la pista.
Davant un grup de periodistes, el suís va anar més
enllà del què deia el comunicat: "Per a mi era important demostrat que no visc en una bombolla, que sóc
conscient del que passa al món. El tema m'importa i
volia pronunciar-me públicament, perquè és un debat
polaritzat. Molta gent comparteix la meva opinió que
tots podem i hem de fer alguna cosa. Com a tennista
no puc ser el portaveu del moviment contra el canvi
climàtic, però tinc altres opcions. Hi ha molts temes
molt rellevants arreu del món i amb la meva fundació
m'ocupo de l'educació. Des d'aquí també es pot ajudar
a millorar la situació".
De fet, Federer ha anat més enllà que molts altres
esportistes d'elit i ha reconegut que li genera contradiccions l'ús constant d'avions per practicar el seu esport
durant tota la temporada. Inverteix per compensar les
emissions de carbó que provoca cada cop que viatja
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LES MARQUES COMERCIALS ADOREN LA SEVA IMATGE I NO DUBTEN EN REPARTIR-SE LA SEVA
PROJECCIÓ PÚBLICA EN DIFERENTS SECTORS EN DISPUT PERÒ HI HA MILERS DE PERSONES QUE
EN ELS DARRERS MESOS S'HAN OPOSAT A UNA DE LES DECISIONS PRESES PEL TENNISTA I, EN
CONSEQÜÈNCIA, QÜESTIONEN LA SEVA CONDICIÓ DE REFERENT PERFECTE.

en avió i en una entrevista amb el diari Blick deia que
"vivim una vida completament anormal, i només per
això ja no puc ser cap exemple. No puc demanar que la
gent sigui més responsable i després pujar a l'avió cap
a Austràlia. Però no puc renunciar a la contradicció,
perquè si no hauria de retirar-me. Procuro aplicar una
sèrie de principis mediambientals quan viatjo i quan
estic a casa i treballo perquè els meus fills es familiaritzin amb aquesta qüestió".
EL PATROCINI ES MANTÉ. LES INVERSIONS, TAMBÉ

Amb el pas dels dies i les setmanes, i especialment arran de l'aparició de la pandèmia, la polèmica va passar
a un segon terme i va quedar completament soterrada
durant uns mesos. Però el procés judicial no havia
finalitzat després d'un nou recurs dels joves i ha viscut
recentment la seva vista definitiva. El passat 24 de setembre es va celebrar el judici en què es condemna els
12 joves per violació de domicili en una sentència que
també incorpora la importància de les reivindicacions
dels acusats davant una realitat "imminent". En aquesta
ocasió, un cop més, el que va passar dins la sala judicial
era el menys rellevant. Els joves, organitzats en plataformes més àmplies i en el marc del moviment global
"Fridays for Future" van organitzar una manifestació
que va tornar a posar el focus en Roger Federer. Una
xarxa de tennis amb el lema de la campanya "Roger,
desperta!" i centenars de manifestants disfressats de
tennistes, la majoria amb pancartes i cartolines amb
missatges adreçats directament al tennista van protagonitzar una acció força més massiva.
Els joves reconeixen que Roger Federer és un referent per a ell en l'àmbit esportiu i asseguren que no
es pot desentendre del planeta amb els seus lligams
comercials.

La relació entre Credit Suisse i Roger Federer
continua intacta i hi ha un moviment organitzat que
té previst seguir denunciant aquest vincle fins que no
assoleixi un dels dos objectius que persegueix: que el
tennista trenqui l'acord que li reporta més d'un milió
i mig d'euros anuals d'ingressos i d'aquesta manera
posi la banca en una situació evident de debilitat
mediàtica que l'obligui a canviar les seves inversions...
o bé que Credit Suisse canviï les seves inversions per
mantenir Roger Federer com a referent de la marca.
Aquests són els dos escenaris dels activistes pel medi
ambient i no tenen cap intenció d'acceptar-ne un
altre. Entre l'espasa i la paret, si es vol dir així, en una
campanya que només pel fet d'haver aparegut a diaris
de mig món ja s'hauria d'entendre com a triomfal.
UNIQLO, EL PRECEDENT FALLIT

Fa un parell d'anys el suís va aconseguir esquivar
la pressió pel seu vincle amb Uniqlo. La firma d'un
contracte brutal amb aquesta marca asiàtica per substituir Nike (26 milions d'euros anuals durant 10 anys)
va anar acompanyada d'una campanya per part de les
organitzacions Public Eye i Clean Clothes Campaign
en defensa de la millora de les condicions laborals i
salarials dels treballadors de l'empresa. Una empresa
associada acabava de fer fallida i les ONG van acusar
Uniqlo de desentendre's de les 2.000 treballadores
(molt majoritàriament dones) que els proporcionaven
part de les seves peces de roba. Un cas evident en
què el benefici econòmic de la multinacional preval
davant els drets humans més elementals i que les
ONG van convertir en una pàgina web explícita per
cridar l'atenció de Federer. En aquella ocasió, però,
"Hello Roger" no va tenir l'impacte ni la força que han
aconseguit aquest any els ecologistes.
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LA PROMESA
AINA FLORENZA
L'ESTIC INSACIABLE I
IMPARABLE

L
18

MÉS QUE UNA PROMESA

El cas d' Aina Florenza és un d'aquells en que
per edat quadra amb el títol d'aquesta secció,
Promesa, però seria força més fidedigne si aquí
dalt hi posés 'La Realitat'. Deixar-se induir en
un esport com l'hoquei patins femení per l'edat
per categoritzar les persones respon poc a la
realitat: són moltes les noies fins i tot de 14 o
15 anys que tenen oportunitat a dalt de tot i,
de fet, l'escala formativa té accés directe als
primers equips amb més franquesa que els
seus homòlegs masculins. Per això, amb sinceritat, l'Aina Florenza ja podria ser fa 3 i 4 anys
protagonista de La Promesa però ens trobem
que just ara, quan ja és campiona de tot, té 18
anyets. Per això mereix menció aquí. Pels 18 i
pel que pot venir al darrera.

'Aina Florenza és una competidora nata, una
d'aquelles jugadores amb una fam insaciable de
competir que afegeix a un do entre natural i buscat
a temps (sort en tenim de les famílies que per
tradició o olfacte posen ben aviat patins sota les plantes dels
peus de les seves filles) es va veure quan encara era més jove
que tenia fusta de campiona. Ja quan assumia responsabilitats amb edats cadet o juvenil en el primer equip del seu
municipi, el Mataró, es veia a aquella jugadora el do entre
atrevit i ambiciós del no donar res per impossible ni perdut,
sinó bregar sempre, buscar, remenar i trobar. Un resaviat
espectador i home de club mataroní em va dir un dia que era
"del tot capgrossa, també per lo de tossuda. Si hi va i hi va, és
imparable". Quan li he seguit la pista m'hi ha fet pensar més
d'un cop.
Va haver de fer les maletes i a Palau-Solità i Plegamans
van fer fira amb ella. Era la més petita del grup però va ser
d'entrada la peça clau d'un equip que ha situat el topònim
estrambòtic d'aquest poble vallesà que a vegades era motiu
de burla al Persones Humanes com un dels noms propis
de l'hoquei patins europeu. Bona part de la culpa se li pot
imputar a una Florenza madurada i ambiciosa, insaciable de
cara a porteria i que afegira noves dots físiques lògiques de
l'edat al motoret invisible i insonor que deu ser rera aquesta
manera seva de no parar mai.
Arriba també aviat a la selecció, amb la que és campiona
del món i d'Europa. Brilla als WRG i cap de les mudes que li
va tocant de vestir, com la de referència, marcatge buscat,
responsabilitats o el rol que sigui, li queden fora de mides.
Florenza és hoquei patins totes les hores de la vida i si ja és
realitat però la posem a promesa també és per atrevir-se a
traçar una regla de 3, imaginar-se una dècada llarga més de
trajectòria i fer volar el cap de fins a on pot arribar aquesta
mataronina.
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LA CRÍTICA
35 ANYS DE FEINA BEN FETA
L'handbol internacional, amb el Barça i el Granollers,
tenen un gran aliada en Televisió de Catalunya

A

Joan Ramon Vallvé, l'home de
l'handbol.

questa temporada és la que fa 35 des de les primeres
transmissions de competicions europees d'handbol a
Televisió de Catalunya. 35 anys es diuen aviat, que diu
el tòpic, però són molts anys. No costa gens traçar una
línia de causalitat entre el bon tracte que ha tingut aquest esport
a la televisió nacional i el pes territorial i geogràfic que ha sabut
mantenir. Tampoc si comptem que aquests 35 anys han estat els
millors de la història del Futbol Club Barcelona masculí, el gran
equip europeu, i són un període que casa des de la generació de
Sagalés al Dream Team de Valero Rivera, tota la trajectòria posterior i fins ara, amb en Pasqui a la banqueta. O sigui, els 35 anys han
estat 35 anys d'èxits, d'alt nivell competitiu i una bona col·lecció
de tardes màgiques, força 'Nits del Palau' per emmarcar i sempre,
sempre, se'ns ha explicat, detallat, analitzat i emocionat o enfadat
(pocs cops) en la llengua del nostre país.
Crec que el món de l'handbol català no és prou conscient de la
sort que té aquesta aliança perquè hi ha disciplines que no han pogut gaudir d'aquesta mateixa plataforma. No hem de convertir totes
les nostres tribunes d'opinió en un TL de Twitter amb greuges: les
transmissions d'handbol que es fan (ara a Esport3) són bons productes audiovisuals i cal congratular-se'n, de tenir-les, i felicitar-ne
els artífexs i responsables, amb Joan Ramon Vallvé al capdavant.
També el Granollers femení, en aquesta nova època d'or que està
protagonitzant, té la mateixa banda sonora en la llengua pròpia del
país quan s'atreveix a anar més enllà. De la mateixa manera que en
altres competicions de les que es disposen drets, i això val a dir-ho,
l'equanimitat de l'equip i el seu saber fer prevaldre per igual tots els
protagonistes propis és també exemplar davant d'altres col·legues.
Aquesta temporada estranya, que té pendent la Final a 4 de l'any
passat, la Champions es juga entre setmana i fa segons com de més
bon veure, per menys competència. Tenim bons equips a casa i la
sensació d'arrodoniment i de tenir les espatlles comunicatives ben
cobertes s'arrodoneix amb la potent aposta de La Liga Sports TV,
Xala a nivells inferiors, la Xarxa i Gol, que ha recuperat la sonoritat
única del mític Luis Miguel López.
Vés a saber què ens depararà l'any, on arribaran les noies del
Granollers o si els nois del Barça podran trencar el malefici del
Lanxess Arena de Colònia, que se'ns ha més que atravessat. Vés a
saber qui podrà ocupar el forat emocional que deixa Víctor Tomàs
o si Ludovic Fàbregas acabarà sent el principal vector de connexió
trans-pirenaica entre dues meitats del mateix país. El que és segur
és que el que passi ens ho diran en català. Cuidant l'handbol, les
formes i l'audiència. I això és d'agrair.
Fosbury.cat
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LA CRÍTICA
UNA ESTRELLA CORRENT
El documental sobre Wade ens mostra un campió menys
espuri que d'altres que han estat protagonistes

H
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D. Wade , Una vida inesperada
és un documental d'ESPN
Films que es pot trobar a
Movistar

i ha a Movistar un d'aquells documentals de retrospectiva
personal dels que, segurament, no n'haurà trascendit pas
res. Poc enrenou. Documental sobre la trajectòria d'una
estrella de la NBA. D'un home. Negre. De la seva peripècia
prèvia. De la gran competició com a plataforma evocativa del 'somni
americà'. Dels problemes als èxits. La rerebotiga. La família i els sentiments. Tot això són ingredients que hem vist pastar força vegades en
productes que és inevitable que tinguin mimetismes entre els uns i els
altres. Deixant de banda la gran producció sobre Jordan, que per pes i
format va passes enllà, penso en els bons documentals (perquè són interessants) sobre Iverson o Carter, per exemple. I no costa pensar quan
t'asseus per veure 'D Wade: Una vida inesperada' que canviarà la forma
però el tortell serà el mateix. I sí, però no.
D'entrada: val a dir que aquest és un bon producte sobre un bon
jugador que, potser volgudament, sembla una mica menys marcià que
altres il·lustres protagonistes. El Wade basquetbolista era un jugador
estel·lar més que no pas una gran estrella, en el sentit que sempre
semblava la peça òptima i clau de l'engranatge dels seus equips però
no la palanca única. Aquest natural de Chicago ens explica en aquest
viatge per la seva trajectòria unes arrels, una tija i unes ramificacions
que quadren amb el prototip de jugador brillant, eficient, competidor
i guanyador que va ser. Un dels millors dels darrers anys. I no per això
una veu vociferant en la caixa de ressonància d'egos en què es converteix sovint la NBA, sobretot amb la dèria americana de classificar-se els
uns els altres i sempre establir relacions ordinals entre tot i tothom.
Wade, en aquest sentit, em sembla un dels primers protagonistes
d'aquest documental corrent del que pots acabar arrodonint que deu
ser un bon paio que ha intentat fer-ho tot el millor possible. S'agraeix
al relat de qui l'hagi assessorat poca mirada moralista o correctora, una
naturalitat transversal a tota la seva família i un xino xano sobre els
anys sense cap necessitat medallística o documental de les seves fites.
El format no abusa de voler sumar testimonis més per nom que per
protagonisme ni fa una mirada tòpica sobre la quotidianeïtat. Té poc
ornament i defuig elements espuris, sense caure en el pim-pam, cosa
que es fa agrair en el temps, la importància el to i la transcendència que
dona al moment en què Wade és un dels quatre jugadors negres que alcen la veu per primera vegada contra la violència policial racista. També
en aquest moment s'agraeix la simplicitat. Quasi fins i tot la parsimònia de dir el que toca i prou. Un poc poderós. El documental és la seva
trajectòria, coronada amb tres títols, narrada sense majors estridències,
amb bon fer. Una història feliç sense envoltori de confits inecessari. Un
bon exercici que converteix l'espectador, si no ho era, en un Wadista
convençut pel qui, pel què i sobretot pel com.
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nova secció
radiofònica
LA FOSBURY, CADA DILLUNS A RÀDIO MOLINS DE REI

A

la Fosbury estrenem una secció radiofònica a les ones de Ràdio Molins de Rei.
Un espai setmanal de 15 minuts que lliga
algun fet d’actualitat amb històries humanes d’interès en clau esportiva viscudes ja fa un cert
temps. “Esport amb història” es pot escoltar des de
qualsevol lloc a través d’internet i en les properes
setmanes començarem a recopilar els podcasts a la
web de la Fosbury per tal de facilitar-vos l’accés a
l’espai.
El periodista Roger Castillo, responsable de seccions de la Fosbury a Catalunya Ràdio, comparteix
històries cada dilluns a les 11:30h amb Oriol Romeu,
presentador del programa Bon dia i Bona Hora. Les
primeres càpsules de la temporada 2020/2021 que
tot just comença han servit per endinsar-se en el
salt d’alçada, les aigües obertes i l’alpinisme adaptat.
Moltes més disciplines i protagonistes aniran cons-

truint aquesta secció fins el mes de juliol. Tornem
a la ràdio i ens fa il·lusió explicar-vos-ho. Mentrestant, anem preparant el segon número en paper
que sortirà el proper mes de desembre. Us en farem
algun avançament i cinc cèntims generals a la revista
digital del mes de novembre.

ENS COOPERATIVITZEM
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Les portades de la Fosbury en paper

Números especials

Fosbury.cat

@laFosbury

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

FES-TE SÒCIA!
SÒCIA

SÒCIA
PROTECTORA

ENTITAT
SÒCIA

Subscripció bàsica

Paquet prèmium

Suport institucional

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

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

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

30 €

50 €

100 €

Selecciona el teu model de subscripció!

www.fosbury.cat/botiga-online

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

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

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

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

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

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

