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DE DIES BONS
DURANT UNA
TEMPORADA EN
TENS UN O DOS

”

ELLA NO HA SALVAT TORREDEMBARRA DE LA PESTA, PERÒ POT SER PERFECTAMENT LA SEGONA DONA (JUSTAMENT DESPRÉS DE SANTA ROSALIA, A
QUI SE LI ATRIBUEIX A TRAVÉS DEL QUADRE AQUEST PODER) MÉS ESTIMADA DE TORREDEMBARRA. LA BERTA CASTELLS ÉS UN NOM SENSE EL QUAL
NO ES POT ENTENDRE ELS DARRERS LUSTRES D'ATLETISME CATALÀ I HA
SITUAT EL LLANÇAMENT DE MARTELL, UN DELS GERMANS POBRES DE LA
FAMÍLIA ATLÈTICA, COM A PROVA REFERENT DELS RESULTATS NOSTRATS A
LES GRANS COMPETICIONS. JOCS, MUNDIALS, EUROPEUS I 16 CAMPIONATS
D'ESPANYA LA CONTEMPLEN.

Text ROGER CASTILLO I CUGAT COMAS
Fotos RFEA
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Com estàs vivint aquest 2020 tan
incert?
Tot i que la cosa no va massa millor ara
estic una mica més tranquil·la, suposo
que com tothom. Portem força mesos en
aquesta situació i al principi em va crear
molt angoixa. Hem passat l'estiu com
hem pogut, fins i tot entrenant ben bé
tres mesos, i ara que tornem a arrencar
de cara l'any vinent ja ho faig amb més
calma però amb prudència. En qualsevol moment puc deixar d'entrenar o de
treballar i farem el que toqui. No som
més que ningú i crec que no estem per
fer invents.
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clar que es facin els Jocs Olímpics, ho
desconec. Aquest 2020 volia participar
als meus quarts Jocs Olímpics i estava
molt bé físicament, estava entrenant
molt bé fins que el 12 de març es va
aturar tot i es van cancel·lar totes les
competicions. Per preparar la nova
temporada ja fa algunes setmanes que
he tornat a entrenar i en tinc ganes, però
vés a saber què passarà. Res ens pot
agafar per sorpresa.
Es pot planificar una temporada
d'entrenaments amb un calendari tan
volàtil com el que hi ha?
Hem plantejat una temporada més o
menys normal en què puguem entrenar i
competir, potser no a l'estranger de forma habitual, però sense grans canvis. En
el nostre cas els aforaments estan força
controlats perquè és una pista petita i
cadascú té el seu horari i hi ha un màxim
de 2-3 persones que coincideixen a l'espai. En aquest sentit ho portem bé. Preveure confinaments o tancaments a casa
és impossible. Jo vaig fer manteniment
durant dos mesos i mig i poca cosa més,
ja que no tinc una casa gran... ni tampoc
espai per poder llançar un martell!

Cal posar un asterisc a la temporada
feta?
Des que vam parar el mes de març la
informació que teníem des de la Federació Catalana d'Atletisme, del Consejo
Superior de Deportes o del Comitè
Olímpic era bastant negativa. La previsió
és que no es podria fer pràcticament
res. Com que la situació va millorar ens
van proposar fer competicions entre el
mes d'agost i d'octubre... no van ser els
millors mesos d'entrenaments que he
viscut, no en tenia tantes ganes i potser
no ho he enfocat de la millor manera
possible. La meva gestió d'aquesta situació no ha sigut especialment bona. La
meva principal preocupació era arribar a
competir només en dues o tres competicions, però afrontar els desplaçaments
a Madrid, els viatges.. ha costat. En clau
de competició s'ha fet realment bé, amb
protocols de seguretat per als atletes,
jutges o entrenadors que han funcionat
perfectament, però el desplaçament
de tanta gent amunt i avall no ho he
portat bé. Si el 2021 podem començar a
competir una mica més, crec que seguirà
sent el que em costarà més. Ho haurem
d'intentar treballar.

Tens una llarga trajectòria a l'elit.
Aquest 2020 deu ser de llarg l'any
més estrany que has viscut a l'esport.
Sí, però també és cert que quan va esclatar tot el que menys m'importava era
perdre'm uns Jocs Olímpics i que se'm
tallés la competició en el meu millor
moment dels darrers anys. Tothom em
deia: "Quina pena!", però jo pensava en
la meva germana que està treballant en
un hospital, que tenia familiars contagiats... els Jocs Olímpics eren la darrera
preocupació! Hi ha gent que ho ha portat
molt millor que jo, però si no haguéssim
tornat a competir aquest any, per a mi,
no hauria estat cap drama. En aquell
moment no em preocupava ni la feina,
ni els entrenaments, ni les competicions.

El 2021 hauria de ser any olímpic, que
sempre és clau en una atleta com tu.
L'experiència viscuda aquests darrers
mesos t'ajudarà a respondre millor a
una altra temporada incerta?
Ara no anem tan perduts com al març
o a l'abril i per sort estic una mica més
tranquil·la. Sé que pot sorgir qualsevol
imprevist en qualsevol moment. No tinc

La incertesa t'ha fet reflexionar sobre
una possible retirada avançada?
Volia entrenar bé aquest any i rendir a
bon nivell a les competicions. Molta gent
com jo, que ens movem entre els 36-38
anys, està allargant la seva carrera per
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arribar als Jocs Olímpics. Al principi sí
que et preguntes si val la pena continuar, però el cert és que un any més ja no
ve d'aquí. Entrenar diàriament amb un
objectiu clar crec que no ho aguantaré
més d'un o dos anys més.
Com vas arribar a ser llançadora de
martell? És una especialitat francament singular.
Quan tenia dos o tres anys vaig començar a fer patinatge artístic al poble
perquè les meves germanes en feien i
era l'esport que juntament amb l'hoquei
patins es podia fer. Als 12-13 anys amb el
grup d'amigues de l'escola vam començar a fer atletisme. Al principi la idea era
córrer molt, perquè encara no sabíem
que l'atletisme és córrer però també
saltar o llançar. Jo llavors no tenia una
visió tan general d'aquest esport. El meu
entrenador actual, en José Luis Velasco,
ja fa més de 23 anys, ens agafava quan
entràvem a la pista d'atletisme i ja fossis
més alt, més baix o més prim, ens convidava a provar el llançament de martell,
que és el que ell practicava, però també
el de pes, javelina... ho provàvem tot.
Amb 13 anys destacava molt amb el

martell, però no vaig deixar de fer altres
coses. El primer cop que vaig agafar un
martell no sabia el que era, no n'havia
vist mai ni tan sols per televisió. Anava
competint i ho guanyava tot, i en aquesta
edat de preadolescència, que vas estudiant i vas combinant-ho amb un esport
com a extraescolar, el fet de guanyar i
millorar tan ràpid t'enganxa molt.

“

EL PRIMER
COP QUE VAIG
AGAFAR UN
MARTELL NO
SABIA EL QUE
ERA

”
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Dins la família atlètica el llançament
de martell és el germà pobre, la disciplina més minortizada?
Probablement ho són els llançaments en
general, més que res per la poca visibilitat que històricament han tingut. Ara
potser en tenen una mica més, perquè
els més joves, a nivell mundial i especialment via xarxes socials, la gent els
coneix moltíssim. La gent que s'estima
l'atletisme ara coneix els més destacats
en els llançaments. En les competicions
internacionals, quan començava, si els
meus pares em volien veure havien de
venir a l'estadi, ja fos a Finlàndia o a la
Xina. No hi havia manera de visibilitzar
els llançaments a la televisió. Encara
falta molta presència i això es nota en
patrocinis, per exemple. Jo no em moc
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gaire per buscar-ne, però la gent que en
vol aconseguir li costa molt. Tenen molta
menys oferta que la que es troba un
corredor o un saltador.
Quin pes tenen la tècnica i la força per
fer un bon llançament de martell?
Tots els llançaments tenen una part tècnica, i el de martell, sense analitzar-lo
en clau biomecànica o estadística, sense
mirar angles ni velocitats, no és tan díficil. Es tracta d'executar uns moviments i
potser tothom els faria si tingués un tros
de gespa per llançar qualsevol objecte.
És un moviment natural, però la tècnica
i els entrenaments són imprescindibles
per llançar un martell cada vegada amb
més pes. La tècnica es treballa cada dia,
fent repeticions, i de vegades ens distorsionem i ho fem molt més difícil del que
és. No és tot força, és molt més tècnica
que força. Quan hi ha carència de tècnica estar fort t'ajuda, és evident, però
una persona molt forta no et llançarà

més que una persona primeta, amb bona
tècnica i amb més habilitat i agilitat.
Fins a quin punt un esport que es
basa tant en les repeticions de moviment és dur psicològicament?
Sí, t'obliga a plantejar reptes molt concrets. Hi ha dies que només centres els
esforços en un gest tècnic concret i el repeteixes fins la sacietat. Imagineu la gent
que de vegades troba les competicions
avorrides que podria pensar d'un entrenament com aquest: "Aquesta gent no
deu tenir res millor a fer!". Per millorar
creiem que és una bona manera, compartint els entrenaments amb companys
i companyes d'altres llocs i recomanant
provar una o altra tècnica. Morfològicament cadascú és diferent i no a tothom
li va bé fer el mateix. És prova-error i
anar jugant. Després de més de 20 anys
fent llançament de martell aquests dies
hem tornat a fer una mica de tècnica
i les sensacions són diferents. Sempre
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Mundials i Jocs
Olímpics han
estat el gran
aparador
internacional
de la llançadora
catalana

“

DESPRÉS DE 15 O 20 ANYS COMPETINT POTS PENSAR
QUE LA COSA JA ESTÀ ACABADA, PERÒ NO ÉS VERITAT

”

de l'estat espanyol. Què t'ha portat a
convertir-lo en un company de viatge
estable?
Diria que hi vaig entrar fa 15 anys i ara
mateix un parell de noies i jo som les súper veteranes, perquè al club n'hi ha de
molt jovenetes. Sempre ha sigut un club
molt fort. A nivell econòmic, ateses les
circumstàncies d'altres clubs i sobretot
als inicis i dins la "mediocritat" que hi
ha a l'atletisme, si et volia el València era
garantia de disposar de bones condicions. Sí que hi ha hagut altres clubs que
m'han proposat d'anar amb ells, però
els diners que ens paguen són tan poca
cosa que prioritzo estar allà, que hi estic
molt bé. És un club que ha tingut molts
problemes en clau econòmica, com tots,
i hem intentat posar-hi de la nostra part.
Si algun any ha calgut cobrar menys perquè el club tirés endavant, ho hem fet.
Som una petita família, cadascú des de
casa seva, i ens reunim dos o tres cops
l'any per veure'ns a les lligues i després
als campionats d'Espanya. Hi estem a
gust i dins les dificultats generals, ens
tracten molt bé.

intentes provar coses noves per tenir-les
assimilades quan arribin els mesos de
competicions. No pots estar cada dia fent
el mateix perquè a nivell nerviós acabes
saturat.
Fins a quin punt la figura del teu
entrenador, José Luis Velasco, és clau
per continuar afinant detalls i anar
millorant després de tant de temps
fent el mateix esport?
És de les persones que més em coneix.
Passem moltíssimes hores junts i ja quan
encara estava estudiant, només per la
meva cara ell ja sabia si em passava
alguna cosa o no. Potser arribava a casa
i la mare o el pare no m'havien vist i
pensavan que estava bé, però a l'entrenament, si havia passat alguna cosa feia
poques hores a l'institut o a la universitat, ell ho sabia detectar. Ell ens coneix
molt bé. Els hiverns, que a mi em costa
estar allà fora passant fred, en èpoques
en què les ganes fallen o el cansament
a nivell mental o físic poden amb tu, ell
està allà. Sempre. Aquests últims anys
em deia: "si tu vols seguir, jo continuaré aquí. Si vols parar, deixa-ho". Té
aquesta idea al cap que cal fer les coses
perquè ens agraden, perquè volem. I
tots dos creiem que encara podem fer
coses importants. Ha estat en aquests
últims quatre o cinc anys quan he fet la
meva millor marca personal de sempre. Després de 15 o 20 anys competint
pots pensar que la cosa ja està acabada,
però no és veritat. Les ganes meves i les
seves van en paral·lel i si cal ens anem
equilibrant un a l'altre. Em coneix tan
bé que algun dia que té previst fer un
entrenament més dur, quan em veu la
cara, no té cap problema en dir-me que
ho deixarà per demà.

Com ha evolucionat la situació econòmica de l'atletisme durant la teva
trajectòria esportiva?
Ara hi ha empreses privades com
Iberdrola que hi posen diners, hi ha
beques especialment per als joves... però
és evident que quan vaig començar jo
la remuneració econòmica era molt
millor que la d'ara. Jo faig anys que als
més joves els dic que estudiïn i treballin, perquè amb l'atletisme no podran
arribar-hi.
En clau esportiva quines sensacions,
moments o triomfs han marcat la teva
carrera?
Per començar cal reconèixer que els
Jocs Olímpics són la gran competició
per excel·lència. A Atenes i a Londres

Una altra relació de llarga durada és
el teu vincle amb el València, un club
punter que ha sigut el més destacat
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potser hi vam fer poca vida, però a la Xina hi vam
passar uns 20 dies i viure allò és el que tot esportista vol viure, tant a dins l'estadi com a fora. Però
hi ha moltes més competicions memorables, com
la meva primera medalla mundial a nivell juvenil,
quan vaig ser subcampiona del món amb 16 anys o
el bronze europeu. Són competicions que recordo
amb estima perquè els resultats van ser positius.

ran d'aquí a uns quants anys. Tenim molt bona
relació entre nosaltres. Ara tinc rivals que em
tenen com a referència, i no és que els imposi
competir amb mi, però suposo que si has admirat
una persona i penses que ha aconseguit coses
importants és agradable estar al seu costat i compartir una competició amb ella. A mi m'ha passat
el mateix quan he competit al costat de campiones olímpiques o campiones del món o l'Anita
Wlodarczyk com a plusmarquista mundial. És
maco competir davant les millors i suposo que la
gent d'aquí quan competeixen amb mi o la Laura
tenen una motivació extra.

Ha canviat la teva manera de viure i afrontar les
competicions?
I tant! Abans anava destacant i pràcticament
sempre tenia l'obligació d'anar millorant a cada
competició. Ho vaig fer durant anys, però és molt
complicat. L'autoexigència que em vaig arribar a
posar va ser excessiva. Quan en una competició
no aconseguia un bon resultat el dia era horrorós
i és ben normal que passi. Dies bons durant una
temporada en tens un o dos, la resta estàs intentant aproximar-te a les teves marques. No pot ser
que cada llançament sigui millor que l'anterior. Ho
intentes, és clar, però no és factible.
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Teniu marge per compartir amistats, experiències entre les llançadores de martell? Coincidiu a
un munt de competicions i això es deu notar.
Sí, ens coneixem molt, però també és cert que a les
més joves jo ja els trec 200 anys! He anat deixant
enrere a molta gent. De vegades ho parlem amb
un company que també fa llançaments i tenim la
mateixa edat i te n'adones del pas del temps. Algun
cop fem broma amb les més jovenetes quan diuen:
"Em fa mal el genoll!" i els dius que ja t'ho explica-

Fosbury.cat

Et sorprèn el què és capaç d'aconseguir algú
com Wlodarczyk en la teva disciplina?
Quan vaig començar jo el rècord del món estava
en 70 metres i ara que ja els he fet ella en porta
dotze o tretze més! L'escola polonesa té molt
potencial, sempre en surt gent boníssima i tècnicament llancen molt bé, a mi m'agraden molt. No
sé si pot arribar més lluny o si es quedarà aquí i
sortirà alguna compatriota seva, o una russa... no
ho sé. Estarem a l'expectativa.
Has compaginat la carrera esportiva amb la
teva faceta de nutricionista. És vocacional?
La nutrició per a l'esport és molt important i
súper interessant, però cal ser honestos: vaig
començar fent nutrició perquè era una carrera
nova, era de ciències i la podia fer a Reus. Em va
cridar l'atenció per la novetat, però tenia moltes
opcions obertes que passaven també per magis-

teri o psicologia. No ho tenia gens clar.
He pogut fer la meva carrera la mar de
bé, tinc la meva feina amb una consulta de nutrició però no és el que tota la
vida he perseguit ni tenia al cap fer la
selectivitat per treure la nota per poder
entrar-hi. Estic contenta, però segurament també ho estaria si hagués pres
una altra decisió.
Segur que durant la teva trajectòria
com a llançadora has connectat esport i nutrició, amb tu mateixa i amb
la resta de companys. Reparteixes
consells?
Primer sempre cal aplicar-se la teoria a
un mateix. Hi ha èpoques durant la temporada que la nutrició no la portes tan
controlada i notes que als entrenaments,
a les competicions o durant les recuperacions ho passes molt pitjor. Els anys
que de vegades vas una mica més passat
de pes o de greix ho notes moltíssim. Te
n'adones quan el perds, quan menges
millor... i et trobes molt millor. Jo això ho
he viscut i òbviament si puc donar consells a la gent, ho faig, però és un tema
molt delicat perquè cadascú menja el
que vol i no sóc ningú per discutir-ho. En
qualsevol cas, la gent es cuida moltíssim
i no tinc gaire feina en haver de renyar
als companys.

“

L'ATLETISME
ÉS UN ESPORT
TAN ALTRUISTA,
QUE ENCARA
QUE COBRIS
UNA MICA,
REALMENT HO
FAS PER AMOR
A L'ART

”
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Com ha canviat la relació entre nutrició i esport des que vas començar?
En els últims anys han aparegut moltíssimes varietats de dieta, de sistemes
per combinar aliments... hi ha mil coses
noves. De vegades hi ha gent que t'explica el que fa i penso que no ho faria mai,
però potser és una recomanació d'un
metge o d'un especialista. Pot generar dubtes a nivell metabòlic o a nivell
hormonal, però si li va bé, endavant.
Cadascú ha de trobar la seva vareta per
trobar els punts que realment ajuden al
seu cos. La clau sempre és partir d'una
dieta equilibrada que no tingui gaire
restriccions de res per evitar que tinguis
algun tipus de dèficit quan arriba l'hora
d'entrenar.
El dia que et retiris t'imagines un futur professional sempre vinculat a la
nutrició? T'interessa mantenir algun
vincle amb l'atletisme?
M'hauria agradat ser mestra en una llar
d'infants, amb els més petitons, i cada
any dic que m'hi posaré, que estudiaré,
però no ho aconsegueixo. En clau atlètica he tingut l'oportunitat de treure'm
el títol de monitora o d'entrenadora i no
ho he fet, perquè no em crida l'atenció.
No vol dir que no vagi a les pistes, estigui
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“

M'AGRADEN MOLT POC ELS RECONEIXEMENTS, NO ENTRENO, NI COMPETEIXO, NI LLANÇO PERQUÈ EM
RECONEGUIN O M'APLAUDEIXIN

”

rendiment a l'elit li poden passar
factura al teu cos?
És evident que el nostre esport no és
salut com a tal, tot i que jo afortunadament no he tingut moltes lesions, alguna
a nivell vertebral, aturades d'un mes
o mes i mig per lesió, però sí que tens
dolors i tens mal i has de parar per anar
recuperant. Els entrenaments que fem
nosaltres, i jo sóc una de les que menys
"barbaritats" he fet, tenen conseqüències. Més endavant has de fer un bon
manteniment, ja sigui fent algunes peses
o taules d'exercicis, perquè si no els
dolors es dispararan. Durant el confinament fèiem una hora de crossfit cada
dia amb companys a través del Zoom,
però era només una hora durant un dia
que majoritàriament me'l passava amb
posicions del cos diferents a les habituals. Nosaltres som molt més actius i el
meu cos ja em va donar un primer toc
d'alerta. La sensació és que ja em puc
oblidar d'estar uns mesos sense fer res,
perquè l'esquena no em deixarà i a nivell
mental també necessitem mantenir
l'activitat del cos.

amb els nens petits i potser m'agafi el
gustet de voler entrenar i m'hagi de
treure titulacions per fer-ho, però ara per
ara només associo anar a les pistes d'atletisme el dia que plegui per entrenar,
passar-ho bé i mantenir-me activa.
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Et sents reconeguda pels teus assoliments?
M'agraden molt poc els reconeixements.
No entreno, ni competeixo, ni llanço, ni
intento fer-ho el millor possible i arribar
a ser campiona d'Espanya o finalista
en un mundial perquè em reconeguin,
perquè la gent m'aplaudeixi o em donin
copets a l'esquena. M'és igual. L'atletisme
és un esport tan altruista, que encara
que cobris una mica, realment ho fas
per amor a l'art. La sensació de felicitat,
d'un dia haver fet cert llançament, ja val
la pena. Al poble em cuiden i m'estimen
molt, i ho agraeixo sempre, però si puc
evitar premis o plaques o coses d'aquestes, millor, que ho porto molt malament.
Tens la sensació que tants anys d'alt
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SEMPRE SERÀ LA PRIMERA
JUTTA KLEINSCHMIDT I LA VICTÒRIA CONTRA TOTS ELS
TÒPICS AL DAKAR DEL 2001 SÓN UNA PROTAGONISTA I
UNA FITA DE LES MÉS IMPORTANTS EN LA LLUITA PER LA
IGUALTAT DINS EL MOTOR

Text CUGAT COMAS

S

e’n recorden quan el Dakar era un ral·li com
ara però acabava a la capital que li dona
nom? Quan encara al tomb de segle era com
si encara es disputessin competicions en
suport visual de VHS i esquema mental i de valors del
segle XX? Quan la gran part de la consciència col·lectiva per la igualtat en l’esport de la que es pot partir
i implorar ara ni tan sols era latent? Doncs en aquell
llavors va passar una cosa entre la pols de les arrencades, el rumb desconcertant dels mar de dunes i l’olor
de benzina i embragament. Entre sorolls i combustibles
fòssils cremats buscant la glòria del volant. Aquella
cosa va ser una fita. Qui la va protagonitzar es diu Jutta
Kleinschmidt.
En la lluita incansable del feminisme dins l’esport
proliferen els casos de pioneres, de persones bregades que van entossudir-se en fer passes on fins llavors
l’home havia ocupat per complet l’espai propi ja no sols
de l’èxit. També de la pròpia participació i de l’aspiració
al triomf. En els reculls històrics de referents hi veiem
moltes primeres vegades però encara poques victòries
absolutes. Cops sonors a l’esquema mental i social que
infereix superioritat al mascle. Per això el cas d’aquesta
alemanya serveix per piconar tòpics, paternalismes i
altra fullaraca.
Jutta Kleinschmidt té l'honor de ser la primera dona
de la història a guanyar el Ral·li Dakar i com a tal el
seu nom és considerat un dels més transcendents de
la història del motor. La pilot alemanya es va alçar
amb la victòria en el raid més dur del món després de
superar, entre altres, a la seva ex-parella (amb tot el
que suposava, també a nivell de relat tendenciós), que
fins i tot va arribar a recórrer el resultat per una sanció.
Una història de superació protagonitzada per una jove
nascuda a Colònia que va començar en motos i que va
acabar per fer el salt a cotxes: va aconseguir arribar per

la porta gran a una de les carreres més dures del món.
En igualtat de condicions, sense favoritismes.
La Jutta va néixer a Colònia el 29 d'agost de 1962
i diria el tòpic que l’encanteri o predestinació estava
fixada de bell antuvi. Als divuit anys es va comprar la
seva primera moto, amb la qual pretenia viure grans
aventures. El motor es va convertir en la seva passió. Va
estudiar física i va treballar durant sis anys com a enginyera en el Departament de Recerca i desenvolupament de BMW fins que ho va deixar tot per a dedicar-se
professionalment a les carreres. Voluntat i empenta.
Esperit aventurer. Digueu-li com vulgueu.
Enamorada de tot el que anava experimentat, fer
el salt al raid més conegut del món era un pas conseqüent. Va debutar al Dakar el 1988 i només quatre edicion després va començar a despuntar. Trenta anyets
són pocs ara i encara eren menys llavors, però es va començar a fer un nom en aquest món: va quedar primera
en aquesta categoria en el Ral·li Paris-Cape Town i en
el Ral·li dels Faraons. Després de quatre participacions
en motos al Dakar, en les quals va posar els diners de la
seva pròpia butxaca, en 1995 va fer el salt definitiu als
cotxes. A pesar que era un gran repte, va saber aprofitar
el moment i demostrar tot el seu potencial.
El seu primer èxit a bord d'un cotxe va ser una victòria d'etapa amb un buggy de l'escuderia de Schlesser
en 1997, convertint-se en la primera dona a fer-ho. No
va ser fins a 1998 quan va fitxar per Mitsubishi, on va
ajudar a desenvolupar el llegendari Pajero Evo amb el
qual va competir.
2001 UNA ODISSEA AL DESERT

L’any que Kubrick va situar a l’imaginari col·lectiu
com el de l’odissea a l’espai va ser, per a l’alemanya,
la plasmació en experiència dels famosos banys turcs
on primer et remulles en aigua gelada i després passes
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del Llac Rosa (quan el Dakar acabava a Dakar) és ja
part de la història viva d'aquesta competició.
DEL TRIOMF AL SÍMBOL I EL PRODUCTE

Tot i que va tornar al Dakar, en certa manera aquell triomf icònic ha estat el pal de paller de tot el que s’ha esdevingut en la vida de Jutta Kleinschmidt des de llavors.
És un referent al que es recorre, forma part de la FIA i
és la responsable de l’apadrinament de promeses i s’ha
erigit com a símbol de la lluita per la igualtat en un món
encara segregat per gènere i hiper-masculinitzat com el
del motor. És un referent, també, per la transformació
del sector cap a l’electricitat i s’ha erigit com a referència de les competicions de vehicles no contaminants.
Avui en dia, tampoc cal amagar-ho, Jutta Kleinschmidt és més un producte que una altra cosa. Una
coach motivacional molt sol·licitada que la seva pròpia
productora ven allà on pot: “les presentacions dinàmiques de Jutta han generat una gran demanda de
diferents públics desitjosos de beneficiar-se de la
seva inigualable capacitat de motivació. Comparteix
amb el seu públic el seu saber fer i la seva experiència
esportiva com a pilot de carreres de motor. Explica la
importància del treball en equip i com aconseguir allò
que sembla impossible amb molta ambició, creativitat,
esforç, resistència i coratge”.
Desafiaments, valentia, determinació, coratge i
empenta són elements claus del seu ADN com a símbol
de l’esport. El seu Dakar, una referència obligada. I no
només per Reis, quan recomença la cosa sinó segurament més sovint.

FOTO: WIKI COMMONS

a la calenta. Mitsubishi va estar a punt de deixar-se
sense competir al Dakar però finalment va poder
participar pel Dakar. Una variable important: després
vindria pràcticament una seqüència per a la llegenda i
el record.
A pesar que ja havia quedat entre els tres primers
classificats abans, aquell va ser l'any de la Jutta. Eclosió,
història i referència. No partia com a favorita però les
lluites -una miqueta antiesportives- entre Hiroshi Masuoka, Josep Maria Servià i Jean-Louis Schlesser (amb
qui la pilot havia tingut una relació, cosa que va ser
mastegada com un xiclet pel tracte mediàtic) van ser
determinants en la lluita per la victòria.
La pilot alemanya es posava líder de la classificació
general a dues etapes del final quan Serviá i Schlesser
van ser sancionats amb una hora per prendre la sortida
abans que Masuoka. El japonès, a més, va veure com
se li acumulaven problemes en les suspensions poc
després de prendre la sortida de l'etapa decisiva i va
perdre molt de temps. Per les baralles entre tres homes,
Kleinschmidt tocava el cel amb una victòria per a la
història.
No va faltar-hi la rebequeria. Jean-Louis Schlesser
va recórrer la sanció dels comissaris en al·legar que tot
es devia a un error. Un home no perd al volant amb
la seva exparella si no és per error, Jean-Louis? Els
recursos i apel·lacions van durar setmanes i semblaven
especialment dirigits a entelar el triomf històric de
la Jutta. Guanyant aquella edició del Dakar, la nostra
protagonista es va convertir en la primera dona de la
història a aconseguir-ho. La seva arribada per la riba
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Especial:

OBSERVATORI CRÍTIC DELS MITJANS EN L'ESPORT

LA PREMSA ROSA DE L’ESPORT
ELS QUATRE DIARIS ESPORTIUS MÉS VENUTS A L’ESTAT
ESPANYOL COMPTEN AMB SECCIONS DE PUR CLICKBAIT
ALS SEUS PORTALS WEB

A

quest mes d’octubre Paula Badosa ha
aconseguit el millor resultat de la seva
trajectòria com a tennista professional en
un Grand Slam arribant fins als vuitens de
final a Roland Garros. Els mitjans esportius han cobert
la seva evolució al torneig, amb canvi previ d’entrenador inclòs i victòria sonada davant l’ex campiona Jelena
Ostapenko, demostrant un cop més que el tennis és
un dels esports on homes i dones reben una atenció
periodística més equilibrada per part dels mitjans. Malgrat això, Badosa també ha estat “notícia” per motius
extraesportius i és aquest darrer cas el que l’ha portat
a tenir una presència no desitjada en més mitjans de
comunicació.
Per contextualitzar el cas als lectors de la Fosbury:
s’ha fet una intromissió a la vida privada de la tennista
arran d’una trobada seva amb el presentador de ràdio
i de televisió David Broncano. La premsa rosa antiperiodística de tota la vida, vaja. A l’Observatori Crític
dels Mitjans esportius, però, aquest cas ens serveix per
fixar-nos en la resposta dels quatre grans diaris esportius de l’estat espanyol: Mundo Deportivo, Marca, Sport
i As. Tots quatre han seguit l’evolució esportiva de Paula
Badosa a les seves seccions poliesportives i han fet cas
omís a la trobada o bé no li han donat transcendència.
Detectem una menció completament innecessària en
un perfil d’Ángel Rigueira a Mundo Deportivo després
de classificar-se per als vuitens de final (“fue pillada

junto al presentador David Broncano, cuyo nombre no
ha salido de la boca de la tenista”), però és l’excepció de
perfils, cròniques i entrevistes que en la resta de casos
se centren en l’àmbit esportiu.
Tots aquests mitjans, però, juguen la seva carta
amagada a internet per fer-se ressò de la trobada entre
Broncano i Badosa: la secció no esportiva pensada per
recaptar clicks, augmentar el nombre de visites del
mitjà de comunicació i tenir més capacitat d’atraure
publicitat o ajudes públiques. En definitiva, una secció
que combina actualitat amb noticies porqueria per
ajudar a sostenir el mitjà. D’aquesta manera, “Fuera de
Juego” a Sport, “Otro Mundo o Vaya Mundo” a Mundo
Deportivo, “Tiramillas o Buzz” a Marca i “Tikitakas” a
As són un niu de notícies sensacionalistes etiquetables
sense cap mena de dubte com a premsa groga o premsa
rosa. Així doncs, en la prèvia de Roland Garros i amb el
torneig parisenc ja en marxa Sport va publicar “David
Broncano y su nueva novia se dejan ver por Madrid”,
Mundo Deportivo “Así es la tenista Paula Badosa, nueva
novia de Broncano” i també “Primeras imágenes de
David Broncano y Paula Badosa, juntos”, Marca “David
Broncano habría encontrado el amor junto a la tenista
Paula Badosa” i As “David Broncano, pillado besándose
con la tenista Paula Badosa”.
Als quatre grans mitjans convé afegir-hi una menció
a Superdeporte, l’esportiu de referència al País Valencià, que també compta amb una secció porqueria
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titulada “Buzzeando” que va publicar “¿David Broncano
tiene nueva novia?” amb referències al text tan exactes
com “esta tenista” o “una tenista profesional” per
referir-se a la jugadora catalana, o una galeria d’imatges “Esta es Paula Badosa, la nueva novia de David
Broncano”. De fet, tots els textos esmentats comparteixen algunes característiques comunes: sempre van
acompanyades d’imatges de la jugadora no vinculades
al tennis (sovint enllaçant directament al seu perfil
d’instagram) i la notícia sempre pivota sobre el presentador. La tennista esdevé un mer complement, fins
i tot quan es fa referència al tennis i es prioritza l’afició
que té el presentador per aquest esport per davant del
talent professional de Badosa (“su nueva novia está
relacionada con una de sus grandes pasiones”). Les “no
notícies” publicades reblen el clau amb peus de foto
tan engrescadors com “la joven comparte imágenes de
su vida personal en instagram” o “ninguno de ellos ha
querido confirmar dichas habladurías”.
Una conclusió d’aquest cas concret és que els mitjans
esportius esmentats aprofiten les seves seccions volàtils

vinculades a conceptes com “vida”, “oci”, “gent”, ”televisió” per guanyar clicks fins i tot renunciant a tractar els
lectors com a aficionats a l’esport. No té cap sentit que
un mitjà que publica tres o quatre cròniques de partits i
una entrevista sobre Paula Badosa publiqui simultàniament una notícia on ha d’explicitar que aquesta persona (“la nòvia”) és una jugadora de tennis. És el calaix
de sastre de les escombraries i sembla que allà tot s’hi
val, però xoca de ple amb els compromisos que aquests
mitjans han signat amb la campanya “T’ho estàs perdent” impulsada a principis de 2020 per la Generalitat
de Catalunya, el Consell Audiovisual de Catalunya i la
CCMA, per exemple en l’acord que compromet el mitjà
a “centrar la informació en la pràctica esportiva i no en
aspectes anecdòtics, trivials, sensacionalistes o personals, que no són de rellevància”.
CONTINGUTS SEXISTES I COSIFICACIÓ DE LES DONES

A “Tiramillas/Buzz”, “Otro Mundo”, “Fuera de Juego”
i “Tikitaka” s’hi apleguen notícies del cor, sobre el
coronavirus, sobre les eleccions als EUA, sobre el canvi
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AQUESTS ESPAIS DIGITALS DELS DIARIS ESPORTIUS CONSTANTMENT FAN REFERÈNCIA A DONES
DESPULLADES, EN TOPLESS, “SEXYS” I SIMILARS EN FORMA DE NOTÍCIA DE CLICKBAIT SOBRE
QUALSEVOL DONA “CONEGUDA”, JA SIGUI ACTRIU, INFLUENCER O CANTANT.

d’hora, sobre els X llocs que no et pots perdre si…, sobre
novetats en la programació televisiva o sobre propostes
gastronòmiques. Tot allò amb potencial per atreure
l’atenció del lector, especialment si va acompanyat de
titulars cridaners, és vàlid per ser convertit en notícia.
En aquestes seccions és on la cosificació de les dones
i la seva sexualització esdevenen accions habituals i
qualsevol codi deontològic digne seria suficient per
eradicar-les.
Si ens fixem només en notícies vinculades al món de
l’esport, ens topem amb titulars que parlen de la “mida
desproporcionada dels peus” de la parella de Cristiano
Ronaldo, com de “sexi” espera la tornada del futbolista
Mauro Icardi la seva nòvia, el “look desconcertant” de
la parella de Jovic per anar a comprar al supermercat,
com està d’”espectacular en el seu últim vídeo en roba
interior” la parella de Neymar, com “enlluerna” la dona
de Messi en la seva darrera foto a Instagram, el “look
més sensual” de la quarantena, el “detall més picant”,
el “topless més espectacular”, una “postura provocativa”… i un llarg etcètera de notícies similars en què el rol
de les dones passa per dos factors: ser la parella d’un
futbolista o esportista famós i ser notícia pel seu cos.
També trobem la presentadora “explosiva” del sorteig
de la champions o notícies similars d’altres dones vinculades a l’esport sense ser la “dona de”.
En aquestes seccions les dones esportistes brillen per
la seva absència. Hi apareixen en comptagotes i sempre
per una motivació no esportiva. Quan despunten per
primera vegada poden ser qualificades com “la Kournikova de” l’esport en qüestió.
L’atleta Alica Schmidt, per exemple, és una “influencer que està causant sensació a les xarxes” i alhora és
“l’atleta més sexy del món”. La jugadora de golf Paige
Spiranac és notícia per la “curiosa revelació” que fa de
“jugar sense roba interior” o en una altra notícia per

“jugar massa escotada”. Anant més enllà encara ens
topem amb Renee Gracie, la “pilot que va canviar les
curses pel porno”.
Més enllà de les seccions esmentades continuen
apareixent notícies que van en una línia similar a la part
esportiva del diari. Aquest mes d’octubre és el cas de
la secció de tennis de Mundo Deportivo amb el titular
“Serena Williams enseña sus fotos más sexys” que recorda a galeries d’imatges tan inefables del mateix diari
com “Las 6 atletas más sexy de los Juegos Olímpicos de
Invierno de 2018” el dia que s’estrenava la competició.
En aquest informe només fem referència a les
entrades vinculables directament a l’esport, però cal
ressaltar que aquests espais digitals dels diaris esportius constantment fan referència a dones despullades,
en topless, “sexys” i similars en forma de notícia de
clickbait sobre qualsevol dona “coneguda”, ja sigui
actriu, influencer o cantant.
SUPER ROSA

Probablement el mitjà esportiu del nostre país que
més aposta per unir premsa rosa i esport és el valencià
Superdeporte, que té una secció titulada “Super Rosa”
per explicar embarassos, casaments, infidelitats, ruptures i coses similars de les vides privades dels esportistes i les seves parelles. Malgrat que és una secció que
podríem qualificar com a inactiva (la seva darrera entrada és de gener de 2020), el diari la manté viva en el
seu portal on es poden trobar “notícies” de cosificació
i sexualització d’esportistes de forma evident. El diari
sí que ha apostat per actualitzar les fotogaleries “Super
Rosa” aquest 2020, amb títols com “Estas son las chicas
que entraron en el hotel de la selección de Inglaterra”
o “Las fotos más sexis de Aurah Ruzi en bikini”, que
tenen continuïtat argumental amb les fotogaleries de la
secció “Buzzeando”.
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CISTELLES CONTRA TRUMP
EL PRESIDENT DELS EUA HA POSAT LA NBA AL PUNT DE
MIRA DAVANT LA BEL·LIGERÀNCIA DE JUGADORS I ENTRENADORS CONTRA LA SEVA CANDIDATURA.

Text ROGER CASTILLO

16

E

ls Estats Units viuen aquesta primera
setmana de novembre una nova elecció
presidencial amb quatre candidats i un cara
a cara real entre Joe Biden pels demòcrates
i Donald Trump pels republicans. L’empresari multimilionari que ha governat el país els darrers quatre
anys aspira a revalidar el càrrec de president en una
cita electoral que genera expectació arreu del món per
les conseqüències globals de les decisions preses al
despatx oval de la Casa Blanca. Trump té les enquestes
en contra, però el cert és que Clinton partia com a favorita el 2016 i va acabar cedint davant seu. El dirigent
populista no deixa escapar cap oportunitat per atraure
l’atenció dels mitjans i si és capaç de fer valer com a
arma guanyadora al tram final de campanya la “victòria” en primera persona davant la Covid-19 és obvi que
també ha exercit de bocamoll davant les veus discrepants que han sorgit amb força de l’esport professional
nord-americà.
Convé recordar que el 2016 en plena campanya d’exabruptes el candidat republicà va aprofitar
la protesta del jugador de la NFL Colin Kaepernick
agenollant-se durant l’himne en un acte de denúncia
del racisme policial per convidar-lo a buscar un altre
país on viure. Trump va aconseguir portar aquell fet
al seu terreny i ha optat per repetir la jugada que fa
servir de forma habitual davant el micro: desacreditar
el patriotisme del rival i dir-la sempre més grossa fins

a ridiculitzar qui qüestiona la seva figura o les seves
decisions. El magnat ha mantingut una forta polèmica
amb la NFL i bona part dels seus jugadors durant els
darrers anys. El 2017 va titllar de fill de puta al jugador
dels 49ers Eric Reid en una piulada en què també era
partidari que fos acomiadat del seu equip i de la lliga
i ha seguit qüestionant els jugadors i equips que s’han
agenollat davant l’himne sense cap mania. En qualsevol
cas, la seva batalla més recent és contra els protagonistes del bàsquet professional estatunidenc en un 2020
en què ha decidit declarar la guerra a la NBA.
LA NBA I LA WNBA: UN ANY CONVULS I REIVINDICATIU

L’organització liderada per Adam Silver ha viscut una
temporada complicada més enllà dels evidents efectes
del coronavirus amb canvi de calendari, bombolla
a Florida i conseqüències incloses per a la següent
temporada que tindrà menys partits i començarà el 22
de desembre. La primera gran bomba va ser un tuit del
llavors manager dels Houston Rockets Daryl Morey on
donava suport a les protestes de Hong-Kong davant
la Xina. El govern xinès va reaccionar amb fúria i va
deixar cancel·lar l’emissió televisiva de la NBA mentre Morey es disculpava i la lliga defensava la llibertat
d’expressió dels seus integrants. El vicepresident de
Trump, Mike Pence, va aprofitar la situació per llançar
un dard tant a la NBA com a la Xina acusant als primers
de ser una filial del país “autoritari”. Aquell va ser un
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primer tastet del que s’ha viscut en els darrers mesos,
especialment a partir de l’assassinat de George Floyd
i la participació de desenes de jugadors de la NBA a
les massives manifestacions a ciutats d’arreu del país
contra el racisme policial. Llavors la lliga portava més
de dos mesos aturada completament i les protestes van
influir en l’estat d’ànim dels jugadors, que van acabar
acceptant la bombolla estiuenca per definir els playoffs
i la lluita per l’anell de campió a canvi de visibilitzar el
moviment Black Lives Matters en la màxima plenitud
possible.
La bombolla de Florida, replicada també per a les jugadores de la WNBA, va començar amb comunicats de
la NBA expressant el seu compromís contra el racisme i
amb el canvi de noms a les samarretes per visibilitzar la
situació de protesta social amb desenes de lemes diferents que parlaven de pau, de canvi, d’equitat, d’educació i també feien servir el “Vote”, un missatge força

explícit per animar els aficionats a votar per canviar
les coses. Malgrat que el racisme policial és sistèmic
als EUA i que també era una realitat en l’administració de Barack Obama, el “Vote” s’ha convertit en una
opció diàfana per plantar cara a Trump. Si a aquests
missatges promoguts des de la lliga s’hi suma un inici
de bombolla marcat per la imatge de tots els equips de
la lliga agenollats durant l’himne dels EUA abans de
començar els partits, la munició per fer esclatar Trump
estava servida.
Cal dir que el president ja va topar-se amb la NBA en
plena campanya cap a la presidència l’any 2016. Llavors
les franquícies de la lliga van optar per no fer ús dels
hotels de la companyia del candidat republicà, de qui
poc s’esperaven que fos capaç finalment d’assaltar la
presidència. Valgui el detall per entendre el despreci
que Trump sent per la NBA i la WNBA, ratificat un cop
iniciada la bombolla: “Quan veig persones agenollades
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durant un partit i que no respecten la nostra bandera i
el nostre himne nacional, apago la televisió”. Una frase
continguda que va venir acompanyada d’una acusació
pel boc gros: “La NBA és una organització marxista que
no busca coses bones pel nostre país”.
EL BOICOT I LES AUDIÈNCIES

Les lligues (NBA i WNBA) van viure en una bombolla
però van restar plenament connectades al què passava
al país. D’aquesta manera, després que Jacob Blake
fos disparat en set ocasions diferents per l’esquena per
un policia, els ànims es van tornar a escalfar i molts
jugadors es van plantejar la seva continuïtat durant la
temporada mentre revifaven les protestes socials. Finalment, Milwaukee Bucks va optar per fer boicot a un
partit de lliga i la seva acció va ser replicada per tots els
equips que havien de competir aquell mateix dia. Diverses jugadores de la WNBA es van plantar al pavelló
amb set punts vermells a les seves samarretes simbolit-

zant les set bales rebudes pel ciutadà, es van convocar
assemblees de jugadors per decidir què calia fer i a la
pràctica es va reprendre la competició després de dos
dies d’una aturada que va comptar amb el suport dels
responsables de la lliga. L’acció de boicot del bàsquet
va ser el detonant d’altres boicots a la NFL però també
en esports com el tennis, amb la japonesa (resident a
Florida) Naomi Osaka plantant el seu partit de semifinals al torneig de Cincinnati i la posterior suspensió
de tots els enfrontaments del dia per part del torneig.
Osaka va guanyar pocs dies després l’US Open després
de recordar abans i després de cada partit el racisme
policial dels EUA mostrant el nom d’una persona assassinada per la policia a la seva mascareta.
La mobilització en defensa de drets humans i contra
el racisme de la NBA sens dubte ha ajudat a que estrelles com Osaka hagin trobat la manera de canalitzar la
seva protesta en esports com el tennis. Diversos jugadors han alertat que la protesta era molt més profunda
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EL CLÀSSIC “BONS I DOLENTS” HA ARRIBAT AL MÓN DEL BÀSQUET I NO ÉS DIFÍCIL TROBAR
MILERS DE COMENTARIS EN ALGUNS DELS FÒRUMS D’INTERNET MÉS POPULARS DELS EUA DE
PERSONES QUE HAN DONAT CONTINUÏTAT A LA IDEA D’UNA LLIGA POLITITZADA, DE JUGADORS
MARXISTES I DE BOICOTEJAR EL SEGUIMENT DE LA COMPETICIÓ.

que el resultat que pugui sortir en unes eleccions. El
pivot Marc Gasol ha parlat de racisme sistèmic i el base
Ricky Rubio ha ressaltat que la situació que denuncien
ja era una realitat amb governs precedents. El cert,
però, és que la lectura dels moviments fets per la NBA i
els seus integrants durant la bombolla són interpretats
majoritàriament com un moviment antiTrump molt
potent, alimentat pel propi president, que ha renegat
de la competició i l’ha volgut ridiculitzar assegurant
que la gent volia veure esport i no reivindicacions que
ha qualificat d’infantils: “La NBA s’ha tornat tan política
que a ningú li importa ja. Ni tan sols sé quins equips
han arribat a la final”. Al cap d’uns dies, reblava el clau:
“L’audiència de les finals ha caigut en un 70% i a la NBA
l’ha guanyat un partit qualsevol de la NFL. Potser l’han
seguit a la Xina, però ho dubte. Zero interès!”.
LEBRON JAMES VS DONALD TRUMP

Donald Trump no ha dubtat en polaritzar el debat per
afavorir la caiguda d’audiència. El clàssic “bons i dolents” ha arribat al món del bàsquet i no és difícil trobar
milers de comentaris en alguns dels fòrums d’internet
més populars dels EUA de persones que han donat
continuïtat a la idea d’una lliga polititzada, de jugadors
marxistes i de boicotejar el seguiment de la competició. La idea que la NBA és una organització antiTrump
també ha guanyat certa força pel compromís polític
nítid d’algunes de les seves cares més visibles contra
Trump i a favor de Biden. Lebron James n’és l’exemple
més clar, convertit ja fa molts anys en un partidari del
Partit Demòcrata i dels seus candidats a la presidència.
Amb Trump James ha augmentat la crítica fins al punt
d’acabar posant un pallasso sobre la cara del president
en un missatge a les xarxes socials després d’un debat
amb Biden. L’MVP de les finals i guanyador d’un nou

anell amb els Lakers, més enllà de la crítica constant
contra Trump, ha impulsat l’organització “More than
a vote” acompanyat d’altres personalitats afroamericanes per activar, educar i protegir els votants negres.
Més de 40.000 persones han treballat en aquesta
organització que ha lluitat per tal que totes les persones tinguin la mateixa oportunitat de votar en unes
eleccions en que no sempre és fàcil fer-ho. La feina
del col·lectiu ha anat acompanyada d’una campanya
econòmica amb el llançament d’una línia de productes (dessuadores, gorres, samarretes, bosses) amb el
lema de la campanya per recaptar fons destinats al
Comitè d’Advocats pels Drets Civils. Trump també ha
tingut paraules directes pel jugador: “Fa d’altaveu del
Partit Demòcrata i és molt desagradable. He aconseguit moltes coses per la comunitat afroamericana i la
gent no ho vol veure. Lebron James és un gran jugador
de bàsquet, però la gent no vol veure a algú com ell
fent aquestes coses. És un enemic”.
Lebron James és un dels suports públics de la
candidatura de Joe Biden, que també compta amb el
suport explícit de Stephen Curry, Chris Paul, Donovan
Mitchell, Ben Simmons, CJ McCollum, Tobias Harris o
Harrison Barnes. També de jugadors estel·lars retirats
com Shaquille O’Neal o Magic Johnson i d’entrenadors
en actiu com Doc Rivers, Stan van Gundy o Steve Kerr.
El tècnic dels Warriors ha sigut especialment contundent amb el president: “Si Trump sol·licita una feina a
qualsevol empresa dels Estats Units, el departament
de Recursos Humans rebutjarà la seva contractació.
26 acusacions d’agressió sexual, sis fallides, nombroses demandes, incomptables càrrecs de racisme des
de fa dècades. Malgrat això, de debò no tenim cap
problema en contractar-lo per ser president del país?
Penseu-ho abans de votar!”.
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LA PROMESA
GEMMA
LLADONOSA
LA PALA JOVE DE PONENT
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LA JOVE BALAGUERINA JA ÉS UNA REALITAT

Gemma Lladonosa té 18 anys i ja és a la Superdivisió amb el CTT Balaguer. Per alguna és, en
projecció, la substituta natural de Gàlia Dvorak
al capdavant d'aquest esport a casa nostra.

l món del tennis taula és un dels més tímids dins de la
família de tot l'altre esport. Té un ecosistema propi i
el nivell competitiu és bo, creixent. Per exemple a Vic,
situat entre les potències europees. Però poc se'n sent
a parlar perquè respon clarament a la definició d'esport minoritzat contra la qual intentem remar des de la Fosbury. És curiós de
veure com un dels principals esports en llicències a nivell mundial sigui tant poc protagonista en el nostre esquema comunicatiu.
Per això només es fa llum en aquesta foscor amb petites guspires
territorials. A Balaguer n'hi ha una d'encesa.
EL protagonisme del CTT Balaguer a l'escena del tennis de
taula català és innegable. Són una potència en versió femenina i
aquesta temporada han tornat per mèrits propis a la Superdivisió femenina. Ho han fet amb un equip que combina expertesa i
joventut però sobretot amb una palista que ja fa anys que guanya
experiència i trajectòria com a millor jugadora catalana. Una promesa molt real que als 18 anys segueix arrelada a la seva pròpia
terra i amb ganes de fer créixer el projecte de casa.
Lladonosa és un d'aquells exemples d'esportista que aviat va
cridar l'atenció. Sense ser una fora de classe, els seus resultats i
la seva progressió tutel·lada al laboratori d'entrenament especialitzat del Balaguer l'han anat convertint en una habitual dels
campionats catalans i espanyols. Té un joc fiable i elèctric, diuen,
i presenta com a virtut una forta adaptabilitat a ritmes i plantejaments de partida diferents. És una jugadora clarament en construcció que justament ara, a la Superdivisió i amb el milloret de
tot l'estat, té l'oportunitat de demostrar que en el darrer graó de
la seva progressió també vol seguir sent la referència del tennis
de taula des de Balaguer.
Des de terres lleidatanes, des de ponent o des de l'oest. Allà on
canta Lo Pardal Roquer que és "On la botifarra encara es fa de
ceba i sang i la bota plena fa el camí del vianant. Per indrets de
pedra i fang penjat en l'horitzó, un estel brillarà en la fosca nit si
el cel és clar". Potser aquest estel es diu Gemma Lladonosa.
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LA CRÍTICA
EL MÓN SENCER
EN 64 CASELLES
L’extraordinària adaptació en format de mini sèrie de la
novel·la de Walter Tevis es converteix en una immersió
apassionant als escacs.

T
La mini-sèrie es pot trobar a
Netflix

he Queen’s Gambit és una de les grans novetats del catàleg de Netflix aquesta tardor. Dirigida pel magnífic Scott
Frank (l’excel·lent Godless com a referència) aquesta mini
sèrie de set capítols és una autèntica joia que no podeu
deixar escapar. És la història en forma de biopic d’una jugadora
d’escacs que combina un talent únic amb greus problemes d’addicció. Un personatge que t’atrapa i que no ens hauria estranyat gens
que fos real, però que no deixa de ser una invenció del novel·lista farcida de detalls (en el joc i en la vida) que remeten a grans
jugadors i jugadores d’escacs al llarg de la història, des de Bobby
Fischer a Judit Polgar.
El taulell d’escacs, les peces i les partides són grans protagonistes de la sèrie, que ens farceix de llibres, de moviments, de
referents, de tensió… és molt difícil acabar de veure la sèrie i no
tenir ganes de començar una partida d’escacs. És una oportunitat
d’or per a aquest esport, ja que probablement mai havia comptat
amb una producció audiovisual que el retrati com l’esport fascinant
que és. Els escacs poden ser un producte audiovisual de referència
i ho demostra la càmera, els plans i la manera d’explicar-nos una
història en què les cites a la defensa siciliana, a les seves variacions
o a Alekhin no només no són sobreres sinó que ens captiven per
voler saber-ne més.
Menció a banda mereix el periodisme especialitzat en escacs retratat a la sèrie, una eina brutal de coneixement, precisió i narració
(des de Mèxic fins a Moscou) de les partides d’escacs, els moviments i els protagonistes que tots els esports del món haurien de
tenir incorporats perquè és un al·licient més del propi joc.
Des de la Fosbury recomanem el visionat de la sèrie especialment a aquells que sempre us heu mirat els escacs amb reticència
i prejudicis. Els set capítols atrapen a qualsevol persona per la
protagonista, pel context de guerra freda, pel retrat del masclisme i
les convencions socials… però especialment per la passió obsessiva
pels escacs. Les 64 caselles d’un taulell d’escacs com no les havíeu
vist mai abans.
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LA CRÍTICA
UNA HISTÒRIA
EXPLICADA AMB DEVOCIÓ
Jean-Louis Roure recull en un llibre els orígens del rugbi a Perpinyà
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Le grand jeu. Aux origines du
rugby a Perpignan
Jean-Louis Roure
Balzac Editeur
240 pàgines

othom que hagi anat a Perpinyà a veure rugbi, des
de la latitud que sigui, és probable que s'hagi fet la
mateixa pregunta: d'on ve aquest sentiment únic
que fa de l'esport de l'ovalada el principal vector
que estructura l'autoestima de la Catalunya Nord. Quan fas
carretera per anar a l'Aimé Giral, quan pares l'orella o ets
observador del que va i ve de 'la Catedral' en cada partit de
la USAP o, també, quan en qualsevol punt del Rosselló atens
al formigueig que genera el rugbi entre la gent de la zona,
aquest dubte només fa que ressonar més i més fort.
És Perpinyà la capital més al sud, més allunyada de París,
més remota i també més depauperada de tota la França continental. És també el nord de la nació catalana i hi conviuen
des de la persistència i feble defensa del català en un marc
jacobí i contrari amb l'evidència d'una història compartida,
d'una autoestima dels humils i d'una realitat dura, amb el
neo-feixisme a l'alcaldia com a cirereta del pastís fatal. Perpinyà enamora i preocupa, fa patxoca i fa mal a la vegada. I en
aquesta ciutat, per alguns una urb fallida, que hi ha com una
mena de llogarret gal resisint en forma d'adscripció emocional a un esport, el rugbi, que és en l'únic que ha despuntat la
localitat els darrers 100 anys.
Jean-Louis Roure és una de les persones que més ha escrit
sobre Perpinyà, la catalana. Ho fa amb estima i també ulls
analítics, coneixement i sovint exigència. I sobretot és un
meticulós relator de la història. I ha creuat les dues variables,
rugbi i la ciutat, per explicar els orígens d'aquesta relació
fructífera en un llibre de bon llegir, editat en francès, que
permet conèixer de forma detallada la gestació de l'actual
fal·lera rugbística.
És un document històric detallat i preciosista, ben acurat
dels primers anys, des dels primers partits i clubs a la fundació de la USAP i els primers títols. És un escandall d'anys i
gestes que posa molt en situació d'on ve la història dels 'sang
i or' i com Perpinyà va encendre llavors la flama que resisteix
encesa, com la del Canigó al Castellet.
El de Roure és un llibre necessari. Una arqueologia esportiva, emocional i nacional necessària. Una font d'amor propi
conjugat en pretèrit. Perquè a la Catalunya Nord, gairebé tot,
s'ha de conjugar en pretèrit.
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la fosbury a
el quinze
CADA DIVENDRES, UN REPORTATGE NOSTRE A DIARI PÚBLIC

U

n dels objectius que tenim com a projecte és fer valer el periodisme de tot
l’altre esport més enllà de la Fosbury
en col·laboració amb altres mitjans
i projectes comunicatius. Aquest mes aprofitem
aquest espai de la revista digital per explicar-vos que
des de principis d’any col·laborem de forma regular
amb la publicació setmanal El Quinze de Público
assumint-ne els continguts esportius. D’aquesta
manera, cada setmana publiquem un petit reportatge que sempre procura tenir una mirada crítica
cap a l’actualitat esportiva de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, tal com havíem fet fa un parell d’anys
amb el Diari Jornada en clau de Països Catalans. Us
convidem, doncs, a llegir El Quinze i les contribucions que hi fem. Aquest setmanari es pot llegir en
paper (es distribueix a diversos punts estratègics de
l’AMB) així com en format PDF.

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

