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sant jordi

SANT JORDI FA
ESPORT
LA DIADA DE SANT JORDI ÉS EL MILLOR DIA DE L'ANY, SI MÉS NO COM A
JORNADA COMPARTIDA PER TOTS I TOTES. EL DIA DE LA ROSA I EL LLIBRE,
LA GRAN FESTA DE LA CULTURA I LA LECTURA, L'ESCLAT PRIMAVERAL, EL
DESPLEGAMENT ASSOCIATIU I POPULAR AL VOLTANT D'UN RITUAL SENZILL
DEL QUE NINGÚ ÉS AMO NI SE'N POT APROPIAR. ÒBVIAMENT TAMBÉ ÉS UN
DIA PERQUÈ ELS MITJANS FEM DE NOSALTRES MATEIXOS I A LA FOSBURY
APROFITEM UN DELS SANT JORDI MÉS ESPERATS, DESPRÉS DE DOS ANYS
MIG TANCATS I MIG AMORDASSATS, PER FER LA FOTOGRAFIA DE SITUACIÓ
DE COM ESTÀ EL PANORAMA DE LLIBRES ESPORTIUS DELS PAÏSOS
CATALANS. AQUESTA ÉS LA INTENCIÓ D'AQUEST TERCER TEMPS, QUE SANT
JORDI TAMBÉ FACI ESPORT

Text FOSBURY
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QUAN UNA DONA AVANÇA,
CAP HOME RETROCEDEIX
L’ESCRIPTORA ANNA BALLBONA RETRATA L’ESPORT FEMENÍ A TRAVÉS DE LES VEUS DE LES
PROTAGONISTES AMB EL LLIBRE “ELLES COMPETEIXEN”

Text ROGER CASTILLO

L

i la narrativa catalana contemporània sigui
l’encarregada d’escriure un llibre esportiu
“clàssic”, lluny de l’estil i la mirada habitual
dels periodistes del sector i amb una mirada
“neta” que és més que benvinguda per descobrir la història de lluita i perseverança que hi
ha al darrere de l’esport femení.
“Quan una dona avança, cap home retrocedeix”, ens diu l’EZLN des de fa dècades,
sense que ningú amb dos dits de front sigui
capaç de rebatre-ho, però alhora sense que el
sistema patriarcal es mogui ni un mil·límetre
dels pilars que el sostenen. L’esport femení ja
fa molts anys que va iniciar una cursa d’obstacles inacabable en què ha avançat molt fins

a màxima de l’Exèrcit Zapatista
d’Alliberament Nacional (EZLN) és un
bon punt de partida per referir-nos
al llibre esportiu que té més números
de ser un èxit de vendes aquest Sant Jordi. A la
Fosbury estem convençuts que “Elles competeixen” tindrà una bona rebuda perquè es
publica en el moment idoni i amb la garantia
d’una bona escriptora al darrere. Anna Ballbona
(Montmeló, 1980), guanyadora del Premi Llibres
Anagrama 2020 amb “No soc aquí”, aparca en
aquesta ocasió la novel·la per presentar-nos el
seu primer llibre de no ficció. És una alenada
d’aire fresc per als amants de la bona lectura i
l’esport que una veu reconeguda de la poesia
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INCLOU CARES BEN CONEGUDES DE L’ESPORT CATALÀ COM LAIA
SANZ, ROSER TARRAGÓ O LAIA PALAU AL COSTAT DE NOMS A QUI LA
FOSBURY TENIM EN ALTA ESTIMA COM ANNA QUINTANA,
MONTSERRAT UBÍA O SUSANNA SOLER
femení de 2022. L’esport femení avançarà
imparable, afortunadament, i l’única cosa
que retrocedirà seran alguns privilegis impropis d’un model esportiu obert a tothom.

arribar al que sembla una fase d’esprint
actual, amb moltes barreres escapçades en
poc temps malgrat els murs que romanen
dempeus. Durant les darreres dècades
les dones esportistes han viscut injustícies de tota mena, i quan han aconseguit
superar-les i competir, guanyar, innovar o
estructurar-se grupalment, els homes que
dominaven totes les esferes de l’esport han
tingut una oportunitat per prendre exemple
de la seva constància i lluita i, en el millor
dels casos, sumar aquests valors al seu
propi camí. El camí que per exemple ha fet
l’olimpisme cap a la igualtat de gènere real
a París 2024 partint de la prohibició explícita del COI a la participació de les dones
als primers Jocs dibuixa la millor transformació possible: la de l’empoderament de
dones valentes i afortunadament tossudes
com Stamata Revithi, Ethelda Bleibtrey,
Wilma Rudolph o Betty Baxter que ha
fet avançar l’esport no només en clau de
participació femenina, sinó també en la
conquesta de drets i llibertats per a tothom.
A Catalunya les pioneres ja fa molt temps
que van alçar el vol en esports ben diferents
i amb un fil conductor en comú: el masclisme que els calia combatre. Trajectòries de
referents de dècades diverses com Montserrat Tresserras, Carme Valero, Maria Víctor o Mònica Verge s’entenen millor amb un
context d’hostilitat nítida per part d’homes
que tan aviat les criticaven com celebraven
els seus èxits. Si això ho vivien les dones
capaces d’assolir fites extraordinàries, és
obvi que les traves sofertes per les seves
companyes generacionals del món terrenal
eren habituals, abundants i desesperants.
Per això té tant de mèrit que l’esport femení
hagi fet tants passos endavant i també per
aquest motiu viurem com una profunda
vergonya el tractament mediàtic, les condicions salarials, la composició de juntes
directives o la manca de drets vinculats a
l’embaràs quan d’aquí a deu o vint anys
decidim fer una retrospectiva sobre l’esport

20 esportistes i professionals
Aquest convenciment és una de les sensacions que desprèn la lectura del llibre “Elles
competeixen”, publicat per Ara Llibres fa
unes setmanes. El llibre d’Anna Ballbona
és un recull d’experiències viscudes per
més de vint esportistes i professionals de
l’esport i de totes les veus se’n pot extreure aquest nexe de “somiar gran” malgrat
totes les adversitats, des de la batalla per
crear equips femenins inexistents fins a la
dimissió d’una directiva per denunciar les
condicions precàries que en aquell moment
estaven patint les jugadores. El llibre té
molts encerts, alguns d’ells de partida:
la tria de les protagonistes és excel·lent
perquè combina les veus de generacions,
esports i tasques ben diferents entre sí, amb
periodistes i psicòlogues al costat de joves
promeses i pioneres veteranes. A més, la
tria inclou cares ben conegudes de l’esport
català com Laia Sanz, Roser Tarragó o Laia
Palau al costat de noms a qui la Fosbury
tenim en alta estima com Anna Quintana,
Montserrat Ubía o Susanna Soler, però
que estan lluny de tenir presència i discurs
habitual als mitjans. Aquest calidoscopi és
una victòria inicial, perquè permet dibuixar
un mapa precís que evita l’anècdota per
recollir de cadascú allò que és essencial
per construir un relat comú. Cada capítol
compta amb dues o tres veus diferents, de
vegades acompanyades per pinzellades
d’altres protagonistes, que ens van portant
pel camí dels somnis, les expectatives, la
passió, la diferència, la rebel·lia, el poder,
la ment, el discurs, la maternitat i l’experiència. Totes les veus aporten ingredients
d’interès, i això és un mèrit evident de
l’escriptora.
Però el llibre no és només un recull d’ex-

Fosbury.cat

periències. També és una suma de sensacions, punts
de vista i opinions en què no hi manca la perspectiva
d’Anna Ballbona, que comparteix el viatge amb els
lectors i hi aporta la seva mirada constantment, fins i
tot afegint records i vivències pròpies com a eina de
contrast o d’acompanyament a situacions viscudes
per les protagonistes.
On Ballbona excel·leix, sens dubte, és en les referències de context, ja siguin literàries, culturals o
històriques, combinades amb el seu punt de vista. El
mític “À la ville de Barcelone” diu que “es convertirà
en l’udol d’un símbol inigualable de ciutat i de país,
un orgull majúscul que es mirarà amb nostàlgia
derrotista i una tendència política semiartrítica,
una tendència a la còpia sense imaginació: vindrà
l’enredada dels grans esdeveniments, els grans projectes, les grans inversions i els grans maquillatges
urbanístics… que tan sols serveixen per vendre fum.
Encara ara”. I sobre la gimnasta que fa uns mesos va

competir a l’europeu d’artística amb un mallot de
cos sencer n’extreu una altra reflexió potent: “El
gest salvaguarda el dret de les dones a triar per
elles mateixes com es vesteixen. Una altra cosa
és, com aquest sistema escura fins a l’os qualsevol
forat del mercat, si mai podem estar del tot segures de quan la tria és netament lliure i deslligada
d’influències, imposicions o compres de màrqueting de quincalla”. El llibre està farcit de reflexions
de l’autora que són una delícia i que ens reconcilia
amb una de les idees que fa pivotar el projecte de
la Fosbury: l’esport també és cultura i és un plaer
llegir-lo a través d’una bona ploma.
“Elles competeixen” compta amb un doble
epíleg a càrrec d’Alèxia Putellas i Gemma Mengual,
un petit complement mediàtic per acompanyar
un molt bon llibre que a la Fosbury, si fóssim una
editorial, ens hauria encantat publicar.

compra la fosbury al
sant jordi de barcelona

E

l Sant Jordi de Barcelona és,
lògicament, el més massiu que
se celebra. Barcelonins i forans
comparteixen els carrers del
centre, en ple rovell de l'ou, en una festa que
captiva l'atenció d'arreu del món al voltant
de la rosa i els llibres o, si es prefereix, de
la lectura en general. Si vas o has d'anar
a Barcelona, sapigues que també podràs
comprar la Fosbury. I és que com a membre
de l'Appec, sortim al carrer a la parada a la
cruïlla del carrer de la Diputació i el Passeig
de Gràcia. Allà, ens sumem a la festa de la
lectura al costat de la resta de publicacions
periòdiques en català.

Si encara no tens el darrer número de la
Fosbury, la 39, amb l'especial (més d'actualitat que mai) sobre esport i sostenibilitat,
aquest Sant Jordi és una nova oportunitat
per comprar-lo i, arribat el cas, compartir-lo tot regalant-lo a qui vulguis.
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VIURE CORRENT,
CÓRRER VIVINT
PARLEM AMB MERCÈ VALERO I TÒFOL CASTANYER QUE
ACABEN DE PUBLICAR UN DELS LLIBRES MÉS ESPERATS
PELS AMANTS DE LA MUNTANYA

Text ROGER CASTILLO
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E

n ple esprint final cap a Sant Jordi aquest
dimarts 19 d’abril ha arribat a les llibreries
una novetat editorial més que benvinguda
per als amants de les curses de muntanya. El
mallorquí Tòfol Castanyer publica un llibre escrit a quatre mans amb la periodista d’IB3 Mercè Valero sobre
el seu vincle amb l’esport i la muntanya. A la Fosbury
tenim ganes de saber què hi ha al darrere d’aquest títol
“Viure corrent, córrer vivint” publicat per Disset Edició,
de Binissalem.
La trajectòria esportiva de Castanyer està farcida
de grans èxits competitius com la victòria a la general
de la copa del món de curses de muntanya (2010) o el
triomf a la CCC de l’Ultra Trail del Mont Blanc (2012),
però també de reptes que transcendeixen l’esport com
el projecte “Passes per en Pau” o el “54 Mils Non Stop”,
ubicats com no podia ser d’altra manera a la seva estimada Serra de Tramuntana. Amb 50 anys té un munt
de coses al pap i tant ell com la Mercè han transformat

les seves aventures i reflexions en un llibre que recomanem a ulls clucs.
Qui té la idea de fer un llibre? Qui i quan pren la
iniciativa i com decidiu fer-lo conjuntament?
Mercè: Vaig prendre la iniciativa en un viatge que vam
compartir el 2017. Jo anava a cobrir una cursa que feia
ell i vam compartir moltes hores de vol. Vaig pensar
que totes les anècdotes que m’explicava seria interessant que es poguessin plasmar en un llibre. De fet,
em sorprenia que ell encara no ho hagués fet. Li vaig
proposar i ell era una mica reaci, perquè considerava
que potser no era prou important per a que altra gent
s’interessés per la seva vida. Al final va accedir a fer un
llibre amb la condició que no fos només una biografia,
sinó que hi hagués espai per a experiències viscudes de
les que se’n pot treure un valor afegit, que poden ajudar
a reflexionar. Vam començar a treballar al voltant
d’això, amb curses, anècodtes, reptes i projectes viscuts
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"EL MILLOR DE LA SERRA DE TRAMUNTANA ÉS TREPITJAR-LA, CONÈIXER-LA, SABER COM ÉS REALMENT, QUINES SÓN LES SEVES REGLES
DE JOC, COM HI VIU LA GENT. ENS MANCA APROXIMAR-NOS-HI D’UNA
MANERA MÉS TANGIBLE"
al llarg de la seva vida i ho vam posar en marxa. Durant
la pandèmia és quan vam tenir més temps per avançar,
sobretot perquè jo tenia una nena recent nascuda i
aprofitava les hores que ella dormia per fer el llibre.
Com l'heu treballat a quatre mans?
Mercè: Ell em va dir que no tenia ni l’energia ni el
temps suficient per escriure, així que jo m’he encarregat de la part literària. Durant tot aquest temps hem
estat en contacte amb missatges d’àudio de whatsapp.
Ell m’ha anat explicat coses que ha considerat oportunes, jo també li he anat fent preguntes i ens hem anat
trobant de tant en tant. Però pensa que m’he escoltat
prop de nou hores i mitja d’àudios de whatsapp que he
anat transcrivint, els he anat donant forma i repartint
en capítols. Ha sortit una història que es pot llegir de
manera desordenada, cadascú amb l’ordre que vulgui,
amb capítols en què sempre en pots extreure un aprenentatge. També recull la seva filosofia de vida que té,
la manera d’organitzar-se i com s’ho fa per compaginar feina, família i curses, que jo considerava que era
realment interessant d’explicar en el llibre. Com pot
mantenir aquest ritme amb tres fills i una empresa familiar? També l’amor per la Serra de Tramuntana i com
l’intenta transmetre a la gent.
Tòfol, d'on surt el temps per fer-ho tot? Feina, curses,
família... i ara un llibre!
Tòfol: Intento combinar tasques diferents durant les
vint-i-quatre hores que té el dia per fer el màxim de
coses possibles, que és el que m’agrada. A vegades vaig
una mica col·lapsat de temps, però és el secret per poder aprofitar bé el dia. Si no hi hagués hagut la pandèmia pel mig no hagués tingut temps per el llibre.
Córrer és una manera de viure? El llibre té la voluntat de transmetre aquesta passió vital als lectors?
Tòfol: En el meu cas sí, o com a mínim, una acció essencial en la meva vida. Fa tants anys que he normalitzat el fet de córrer per la muntanya que forma part de
la meva rutina diària. Ara ja em fa falta per planificar el
dia, per pensar de forma clara, sense que ningú m’alteri. Córrer és absolutament essencial per a mi.
Córrer és una bona manera de pensar i reflexionar

sobre tot allò que passa al nostre voltant? D'aquí
neixen les reflexions del llibre?
Tòfol: Trobar aquest espai i temps necessari per pensar en coses sí que et fa pensar en el dia a dia, en els
problemes, en les preocupacions… Parteixo d’una idea
que potser és idíl·lica, però és que hem de fer alguna
cosa per deixar un món una mica millor als nostres fills.
Però és que és la realitat. A mi la gent que em va dur
a la muntanya de petit em van transmetre uns valors
indirectament, i jo tinc la obligació de fer-ho ara. Quan
corre penso en això, i també en la manera de lligar
l’esport amb alguna cosa que el transcendeixi.
La serra de Tramuntana ha sigut clau com a espai
d'entrenament, curses i grans reptes. Descobrirem
aquest vincle entre corredor i muntanya?
Tòfol: És on visc, on faig feina, on entreno cada dia, on
estic amb els meus fills. La Serra és un concepte que
ens envolta i potser l’errada és que ens hem quedat
amb aquest “títol” de patrimoni de la humanitat i
l’orgull que desprèn, però hi ha un gran desconeixement del seu dia a dia. Sempre ho explico a les escoles:
el millor de la Serra de Tramuntana és trepitjar-la,
conèixer-la, saber com és realment, quines són les
seves regles de joc, com hi viu la gent. Ens manca aproximar-nos-hi d’una manera més tangible. Jo sempre
he estat lligat a la Serra de Tramuntana. Des de petit
els meus concos, que sempre dic que van ser els meus
primers entrenadors, me la van ensenyar caminant. Em
mostraven els camins i les propietats, per saber per on
es podia passar. Veia com demanaven permís i com els
propietaris estaven contents que ho fessin. La Serra de
Tramuntana ha canviat molt en els darrers anys, potser
més enfocada cap al turisme, que està molt bé, però
se’ns ha oblidat part de la seva realitat i és feina nostra
transmetre com és de debò.
El llibre compta amb "firmes convidades" com Núria
Picas, Biel Ràfols o Kilian Jornet. Què hi aporten?
Mercè: A cada capítol hi surten reflectides moltes altres
persones, ja siguin esportistes, companys, metges,
coneguts. Hem triat una persona a cada capítol perquè
complementi des del seu punt de vista l’experiència
viscuda pel Tòfol. Sempre els hem demanat la seva
vivència d’una anècdota explicada al llibre.
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SANT JORDI 2022:
LES ALTRES NOVETATS
ENGUANY LA DIADA DEL 23 D’ABRIL ARRIBA AMB ALGUNES NOVETATS MÉS EN CATALÀ D’ALLÒ QUE ENGLOBEM EN UNA ETIQUETA ÀMPLIA COM A “LLIBRES ESPORTIUS” QUE TÉ MOLT CAMP PER
CÓRRER EN LA NOSTRA LLENGUA, ON DESTACA LA FERMA APOSTA DE COSSETÀNIA PELS ESPORTS DE MUNTANYA I LA MIRADA
A L’UNIVERS BARÇA DE L’EDITORIAL BASE. POQUES EDITORIALS
S’ENDINSEN EN UN SECTOR EN QUÈ EL CASTELLÀ I L’ANGLÈS TENEN MOLTA MÉS OFERTA, ESPECIALMENT DE REFERENTS INTERNACIONALS.
MÉS ENLLÀ DELS LLIBRES “ELLES COMPETEIXEN” I “VIURE CORRENT, CÓRRER VIVINT”, AQUEST 2022 TAMBÉ S’HAN PUBLICAT
ELS SEGÜENTS LLIBRES:

La Unió Esportiva Santboiana (1921-2021).
Una història gràfica. 100 anys de rugbi
EDITORIAL EFADÓS · DIVERSOS AUTORS
El centenari en imatges del primer club de rugbi de
l’estat espanyol, impulsat per Baldiri Aleu l’any 1921,
i que ha tingut diverses seccions esportives al llarg
de la història més enllà de la pilota ovalada.
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El guardià de l’estany Negre. Miquel Sánchez, 40 anys al refugi Ventosa i Calvell
COSSETÀNIA · ROSA M. BOSCH CAPDEVILA
Una de les periodistes que millor coneix l’alpinisme
del nostre país ens apropa a la història de Miquel
Sánchez, alpinista i escalador que fa quatre dècades
que és guarda al PN d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.

Dits de vent. La meva vida a la muntanya
EDICIONS DE L’ALBÍ · PITI CAPELLA

L’alpinista que va protagonitzar la primera expedició
femenina catalana a l’Himàlaia l’any 1984 publica un
llibre on relata les conseqüències del greu accident
sofert el 1986 fent escalada hivernal al PIrineu francès.

Esportista i vegetarià. Realitats,
avantatges, limitacions i mites
COSSETÀNIA · ADAM MARTÍN
El director del programa de Catalunya Ràdio “Sans i
estalvis” proposta estratègies nutricionals per millorar el rendiment, reduir o evitar lesions, recuperar-se
més ràpid i fer créixer les defenses del cos.
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El llegat enverinat de Bartomeu.
Com ensorrar el millor club del món
ANGLE EDITORIAL · MARTA RAMON
La periodista de RAC1 documenta el darrer lustre
del Futbol Club Barcelona posant la lupa en la planificació esportiva, els sous, els tribunals o la gestió
econòmica de la junta presidida per Josep Maria
Bartomeu.

La muntanya. Entre la màgia i el desig
COSSETÀNIA. ORIOL GUASCH I TERRÉ

Cinquanta anys de vivències a la muntanya resumides en un relat personal i íntim en què l’esquí de
muntanya és l’eix vertebrador al costat de la bicicleta de muntanya, el barranquisme i el senderisme.

Aitana Bonmatí. Totes unides fem força
EDITORIAL BASE · AITANA BONMATÍ I
CRISTIAN MARTÍN

El format clàssic d’autobiografia d’esportista d’elit
que està en un punt àlgid de la seva carrera i molt
lluny de la retirada arriba al futbol femení a través
d’una de les estrelles del FC Barcelona, Aitana Bonmatí.
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Barça femení. Història des dels orígens
fins al triplet
EDITORIAL BASE · MANUEL TOMÁS
BELENGUER
L’èxit del Barça femení és la catapulta d’aquest producte editorial que aprofita l’elevat interès mediàtic
actual per repassar la història de l’equip a través
dels ulls d’un clàssic de l’Arxiu històric del club blaugrana.

Tecnologia a bord per a embarcacions
d’esbarjo
EDICIONS DOCUMENTA BALEAR ·
VICENÇ VIDAL CONTI
Un enginyer informàtic apassionat de la nàutica
detalla en un llibre els conceptes claus per al funcionament correcte de les embarcacions en pro d’una
navegació senzilla i segura a mar obert. Manual estrictament no esportiu.

Sant Celoni i l’atletisme. Una aproximació
històrica
TUSHITA EDICIONS · ALBERT GALIN I CALVO
L’introductor de l’atletisme a la localitat del Baix
Montseny i impulsor del CA Sant Celoni i les pistes
d’atletisme del poble aporta una mirada històrica al
vincle entre aquest esport i el municipi en un llibre
de clar interès local.
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RECOMANACIONS DE LES
NOSTRES ESPORTISTES
DES DE LA FOSBURY HEM DEMANAT A
ALGUNES DE LES NOSTRES ESPORTISTES QUE
ENS RECOMANIN ELS SEUS LLIBRES PREFERITS.

Anna Comet

guanyadora de la Marathon des Sables 2022

El Fibló, Sílvia Soler

Ton Baliu

Un sac de billes,
Joseph Joffo

capità de l’Igualada Hoquei Club

Showboat: la biografia definitiva de Kobe
Bryant
Fosbury.cat

Roland Lazenby
Si tu em dius vine ho
deixo tot... però digue'm
vine, Albert Espinosa

Mireia Lapuerta

Sandor Martín

judoca

Cuando no queden
más estrellas que
contar, María Martínez

boxejador

El Secret, Rhonda
Byrne

Pau Capell

Línea de fuego, Arturo
Pérez-Reverte

El Gran Salto, Gervasio
Deferr i Roger Pascual

corredor de muntanya

El monjo que es va
vendre el Ferrari,
Robin Sharma

El entrenador mental,
Juan Carlos Alvarez
Campillo

Cintia Rodríguez

gimnasta

Nosaltres abans i
després, Jennifer
Iacopelli

Zoya Naumov

atleta

Haru,
Flavia Company

Oliver Roy

El camí del guerrer
pacífic, Dan Millman

A veces me he muerto,
Sara Araujo

entrenador del Zamalek campió de la lliga egipcia d’handbol

Tres llibres de
l’Ildefonso Falcones:

La catedral del Mar
La mà de Fàtima
La reina descalça

Rosó Buch

jugadora del Bàsquet Gernika

La isla de Alice,
Daniel Sánchez
Arévalo

Bernat Sanahuja

waterpolista del CN Sabadell

El dia que se perdió
la cordura, Javier
Castillo

Gigi Oliva

La noia del tren, Paula
Hawkins

L’ombra del vent,
Carlos Ruiz Zafón

jugadora del Junior d’hoquei herba

El motín de la naturaleza, Philipp Blom

La reina roja, Victoria
Aveyard

RECOMANACIONS ATEMPORALS
NO NOMÉS DE NOVETATS VIU LA LECTURA I MALGRAT QUE LES
PARADES AL CARRER DE SANT JORDI TENDEIXEN A PROMOCIONAR ELS LLIBRES PUBLICATS MÉS RECENTMENT SEMPRE PODEU
CONSULTAR ELS VOSTRES LLIBRETERS I LLIBRETERES DE REFERÈNCIA PER DEMANAR-LOS EXEMPLARS “ANTICS” DE LECTURA
PLENAMENT VIGENT. EN CLAU DE LLIBRES ESPORTIUS,
AQUÍ TENIU ALGUNES RESSENYES FOSBURY DE LLIBRES QUE
ENS HA CONVENÇUT PER UN MOTIU O ALTRE I QUE PENSEM QUE
VALEN LA PENA. DEIXEM DE BANDA ALGUNS DELS TÍTOLS MÉS
POPULARS DELS DARRERS ANYS (DES DELS LLIBRES DE KILIAN
JORNET FINS A LA BIOGRAFIA DE JASIKEVICIUS) I ENS FIXEM EN
PROPOSTES QUE POTSER US HAN PASSAT UNA MICA MÉS DESAPERCEBUDES.
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ELS GRANS
PROTAGONISTES DEL
NOSTRE RUGBI
“GINESTA, HISTÒRIES DEL RUGBI
CATALÀ” (2020)
DSTORIA EDICIONS.
LAUREANO CLAVERO I AITOR
COMPAÑÓN

E

l rugbi català viu una successió de centenaris en majúsculs. Aniversaris rodons que
es mouen entre 1921 i el 1923 per celebrar,
entre altres fites, la fundació de la Unió
Esportiva Santboiana, la Federació Catalana de Rugby o
el debut de la selecció catalana, el XV de la Ginesta. Els
aficionats a l’esport de la pilota ovalada al nostre país
podran encarar aquest viatge històric acompanyats
d’un llibre que a través de les vivències de deu jugadors
ens ajuda a comprendre l’impacte d’aquest esport i la
seva evolució a Catalunya en els darrers cent anys.
“Ginesta, històries del rugbi català” és un llibre escrit
pel jugador de rugbi amateur i divulgador històric
Laureano Clavero i el periodista de la Fosbury Aitor
Compañón que recopila el resultat de les converses
dutes a terme en els darrers quatre anys amb deu jugadors nascuts entre els anys 20 i els anys 60 del segle
XX. El projecte periodístic, que té vocació d’esdevenir
un film documental, no pretén ser exhaustiu amb la
cronologia del rugbi català, sinó reconèixer el rol, vivències i records d’alguns dels seus protagonistes més
emblemàtics.
En un format d’entrevistes que vivim només a través
de les respostes descobrim anècdotes rellevants per
al rugbi català i la importància de clubs, competicions
i instal·lacions per a l’evolució i el creixement de la
popularitat d’aquesta disciplina a casa nostra. Especialment interessants són les aportacions de Jordi Homs
sobre la tria de la ginesta com a símbol d’identitat d’una

selecció catalana amb vocació de combinat dels Països
Catalans, descobrir el rol clau de José Antonio Sancha
de Prada a través seu i d’altres persones, i l’experiència
com a dona i com a universitària de Bet Boloix, l’única
jugadora que apareix al llibre.
Un llibre curt de lectura ràpida i amena que sens
dubte els aficionats del rugbi català devoraran ràpidament. Editat per Dstoria edicions, és una bona eina per
descobrir la història esportiva del nostre país a través
de deu personatges que la toquen (i molt!) i enamorar-se encara una mica més d’un esport que, com diu el
periodista Jordi Robirosa al pròleg: “La pilota sempre ha
d’anar cap al darrera si vols progressar i això, amics, es
miri com vulgui és fascinant”.
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UN GRAN VIATGE PER
L’ALPINISME CATALÀ

“JA HEM FET EL CIM!” (2019)
ALBERTÍ EDITOR.
FRANCESC ROMA I CASANOVAS

L

’ampli coneixement de Francesc Roma sobre
l’excursionisme català va una passa més enllà
en aquest volum que ressegueix la història de
l’alpinisme del nostre país a partir d’episodis
històrics de tota mena.
Francesc Roma, que actualment prepara el llibre
del centenari de la FEEC, ens convida a conèixer els
primers exploradors de la muntanya i ens condueix pel
naixement d’entitats i clubs excursionistes i dels passos
cap a l’alpinisme, primer als Pirineus i més endavant
cap a indrets emblemàtics d’arreu del món.
Un dels encerts de “Ja hem fet el cim!” és sens dubte
la mirada àmplia cap als esports de muntanya que
ajuden a entendre el context històric de cada moment
i l’impacte social i col·lectiu d’algunes de les ascensions realitzades. És fascinant l’oportunitat de conèixer
en petites càpsules als pioners catalans i cal valorar el
rol protagonista que Francesc Roma proporciona a les
dones (des de Teresa Abadia i Maria Amigó a Mercè Macià). En un llibre amb presència de noms tan rellevants
per a Catalunya com el de Pompeu Fabra, Francesc
Macià o Jacint Verdaguer, les històries de gent desconeguda per a la majoria dels lectors brillen amb una força
especial.
El llibre de Francesc Roma també es fixa en fets històrics marcats pel compromís social i polític d’excursionistes i alpinistes. En aquest sentit, val la pena endinsar-se en les brigades pirinenques organitzades durant
la guerra civil o en els fets del Garraf de l’any 1925,
especialment trepidants. Farcit de múltiples episodis
curts, possiblement el lector es quedarà amb ganes

d’aprofundir més en les històries que Roma sintetitza
en un llibre que obvia les fites assolides per l’alpinisme
català en ple segle XXI.
Sens dubte aquest és un llibre que agradarà a qualsevol amant de l’esport a l’aire lliure i que aportarà
un nou anecdotari sobre Montserrat, el Pedraforca o
l’Aneto a qui el llegeixi. Un llibre de lectura ràpida i àgil
que ajuda a resseguir el fil d’un país que ja fa moltes
dècades que mira cap a la muntanya amb passió més
enllà del dolor provocat pels accidents i les morts d’escaladors i alpinistes que s’estimaven profundament la
muntanya. Ara més que mai, en ple confinament, queda
clar que la muntanya és indispensable per a les nostres
vides i ho seguirà sent en els propers anys prenent el
testimoni d’aquells que la van començar a mirar amb
una altra mirada al segle XIX .
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JOHN CARLOS: UNA VIDA
DE COMPROMÍS MÉS
ENLLÀ DEL PUNY ALÇAT

“LA HISTÒRIA DE JOHN CARLOS” (2018)
SEMBRA LLIBRES.
JOHN CARLOS I DAVE ZIRIN

Q

uan El 1968 Tommie Smith i John Carlos van
alçar el puny dalt del podi olímpic després
de brillar als 200 metres llisos de Mèxic.
Aquella imatge icònica ha esdevingut símbol
de l’esport compromès i qualsevol persona, independentment de la seva passió per l’atletisme o pels Jocs
Olímpics, és capaç de reconèixer-la. Un símbol de lluita
explicat del dret i del revés i que en els darrers anys
ha reviscut amb la història de Peter Norman, l’atleta
australià que va patir un munt de represàlies per donar
suport, a la seva manera, al gest dels seus companys.
Aquella potent acció va tenir unes conseqüències
devastadores per les seves vides. Ni el COI ni els EUA
van tolerar un gest que els deixava en evidència i han
hagut de passar unes quantes dècades per entendre la
rellevància d’aquells dos punys plens de consciència i
solidaritat a l’estadi dels rècords de Ciutat de Mèxic.
El misticisme del puny, però, ha fet ombra a les
persones que van protagonitzar l’acció. Tommie Smith
i John Carlos, durant dècades, només han estat aquells
velocistes que van protestar al podi dels Jocs Olímpics.
Quan van alçar el puny, però, no ho van fer a l’atzar.
Aquell gest era la conseqüència de dues vides marcades
per l’esport i el compromís social. El 2011 John Carlos
va decidir explicar la seva història al costat del periodista Dave Zirin en una autobiografia brillant.
“La història de John Carlos” és un magnífic llibre.
No és, en absolut, una biografia d’algú que aprofita la
seva fama per vendre exemplars. De fet, és exactament
el contrari: algú que qüestiona el per què de la seva
fama descobrint-nos una persona íntegra, lluitadora i
apassionada per l’esport que des de ben jove va com-

prometre’s a construir un món més just des del seu racó
de món.
Al llarg de la seva trajectòria abans de Mèxic 1968
John Carlos es creua en el seu camí amb personatges
transcendentals de la història recent dels EUA com
Martin Luther King i Malcom X. Abans que debutés als
Jocs Olímpics havia exercit de Robin Hood a Harlem,
havia liderat protestes al seu institut i al seu veïnat,
havia format una família essent quasi adolescent i
havia plantat cara al racisme de Texas. És reconfortant
comprovar que el puny alçat només era un acte més
de compromís entre tants que havien configurat la
seva carrera. Un bon llibre, també, per conèixer com va
anar l’intent de boicot dels Jocs de 1968 i posar noms
i cognoms a aquells que van saber entendre la importància de posicionar-se des de l’esport i aquells que
van exercir de peons en l’ofensiva mediàtica del nefast
Avery Brundage.
El pròleg d’Oleguer Presas desarma els partidaris
(sempre des del poder) de desvincular política i esport.
La història de John Carlos, és clar, rebla el clau. Els dos
primers capítols del llibre, allunyats encara de l’esport
d’elit, són una autèntica delícia. Els del tram final, on la
vida ja és pausada, un retrat de la dignitat malgrat els
obstacles, el patiment, el desencant o la depressió.
És un plaer poder llegir en català la trajectòria
d’aquest esportista compromès, referent contra les
injustícies i garantia en defensa dels drets col·lectius. No
caldrà que un jove John Carlos faci acte de presència
a casa vostra amb la seva frase mítica: “Tens quaranta-vuit hores!“. La seva història us atraparà des de les
primeres pàgines i perdurarà a la vostra memòria.
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SANKT PAULI: LA
REFERÈNCIA DE
L’ESPORT COMPROMÈS

“SANKT PAULI. UN ALTRE FUTBOL ÉS
POSSIBLE” (2017)
TIGRE DE PAPER.
CARLES VIÑAS I NATXO PARRA

L

’equip de barri que ha esdevingut una icona
mundial compta, des de fa uns anys, amb un
llibre en català escrit per Carles Viñas i Natxo
Parra en format d’assaig. Del mite a la realitat
històrica, social i esportiva d’un club que val la pena
conèixer a fons.
El Sankt Pauli és aquell club que genera una forta
atracció entre tots aquells que pensem que un altre
esport és possible. L’entitat que es declara obertament
aniracista, antifeixista, antihomòfoba i antisexista per
sacsejar consciències des del futbol. El col·lectiu que
utilitza la bandera pirata (la Jolly Roger) com a emblema i que aposta sense embuts pels drets de les minories. L’equip que creix a partir de compromisos ètics, de
democràcia interna i d’arrelament al barri. En coneixem pinzellades, possiblement mitificades, i malgrat
això, ens l’estimem. És el model de club esportiu que
voldríem veure i viure molt més sovint.
Per tot plegat, cal agrair la tasca duta a terme per
l’historiador Carles Viñas (col·laborador del recull d’històries olímpiques de La Fosbury) i l’advocat Natxo Parra
per repassar de dalt a baix i de baix a dalt aquest club
esportiu tan singular d’Hamburg. És senzill comprovar
el munt d’elements que desconeixem en la configuració del Sankt Pauli de 2017. La història del club, nascut
oficialment el 1924, va viscut girs interessants que
l’han convertit en una referència coneguda arreu del
món amb milions de seguidors i centenars de fanclubs.
Escrit en forma d’assaig i amb una edició impecable de
Tigre de Paper, el llibre és capaç de combinar crònica
esportiva amb l’anàlisi de la incidència que han tingut
les lluites contra les requalificacions urbanístiques o

l’especulació en la creació de l’identitat del Sankt Pauli.
“Sankt Pauli. Un altre futbol és possible“, és un llibre
capaç de reflexionar sobre la moda i el consum a partir
del màrqueting associat al club i que alhora dibuixa
perfectament el pes al barri del moviment autònom,
dels punks o dels okupes. Les contradiccions vigents al
club alemany s’afronten de cara. S’agraeix. El fil conductor del relat el marca el futbol, l’esport que ha configurat l’essència del Sankt Pauli i que ha generat una de
les graderies més actives i imaginatives del món.
En la seva vessant esportiva, el llibre amaga alguna perla que interessarà especialment al lector de la
Fosbury. I és que no tot és futbol, a Sankt Pauli. El club
compta amb diverses seccions esportives amateurs en
què hi brilla amb llum pròpia l’equip d’handbol, que el
2015 va fer una estada a Barcelona amb partit amistós
inclòs contra l’Handbol Poblenou. També l’equip de
rugby femení, que ha guanyat 5 títols estatals en la
darrera dècada. O la secció de la Marató, que aplega
800 practicants i que entre altres accions organitza
una marató de rebuig vers el neonazisme. Esport i
compromís que també es trasllada als escacs, la boxa,
el ciclisme o el volei platja, on el club compta amb una
parella campiona d’Alemanya.
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UN HOMENATGE A
LES PIONERES DE
L’ATLETISME

“LA NOIA QUE CORRE” (2015)
EDICIONS 62.
CARRIE SNYDER

L

’any 2015 Edicions 62 va publicar en català
(amb traducció de Marc Rubió) una excel·lent
història de Carrie Snyder que transcendeix
el que sovint associem a un “llibre esportiu”.
L’esport, però, és un dels eixos centrals que fan avançar
la vida de la protagonista, l’Aganetha Smart, una anciana que viu en una residència i que reviurà la seva vida
a partir d’una visita inesperada de dos joves. La història
de l’Aggie, marcada per la seva família, està farcida
de moments dolorosos i alhora d’un esperit de lluita
incansable que no s’acaba mai. És la vessant atlètica,
però, la que ens interessa especialment a la Fosbury.
D’entrada, no feu cas d’una de les pitjors frases
promocionals que recordem (“Una novel·la èpica sobre
com neix i creix una passió com el running”): el llibre
afortunadament no se centra en el “running”, sinó que
en el seu fil esportiu ens parla d’atletisme en majúscules. L’Aggie és la noia que corre fins al punt de ser especialment ràpida i amb prou talent per ser més ràpida
que ningú. Ambientada al Canadà, la història de l’Aganetha ens porta als clubs esportius vinculats a grans
fàbriques industrials de l’època, als espais destinats
exclusivament a la pràctica esportiva femenina (com la
piscina) i especialment als Jocs Olímpics d’Amsterdam
de 1928, l’any del debut de les dones atletes als Jocs.
És indubtable que l’autora del llibre vol fer un reconeixement a partir d’un personatge fictici a totes les
atletes que van fer història competint als Països Baixos
el 1928 superant cadascuna d’elles una pila d’entrebancs. La tria del moment no és causal i de fet Snyder
porta la protagonista a participar a una de les curses

més potents de la història olímpica: els 800 metres
llisos d’Amsterdam 1928. Sense desvetllar el que passa
a la ficció, en realitat la prova va comptar amb 25 atletes inscrites repartides en tres sèries inicials i una final
que va concloure amb la victòria i rècord del món de la
germànica Lina Radke (2:16.8) per davant la japonesa
Kinue Hitomi i la sueca Inga Gentzel. Cal dir que dues
atletes canadenques van completar el Top 5.
Aquella cursa va ser un abans i després de la història
olímpica, atès que la premsa i els homes dirigents del
COI i de molts comitès olímpics nacionals (o les federacions que exercien aquesta tasca) van aprofitar l’esgotament lògic de les corredores al final de la cursa per
posar el crit al cel, decretar que les dones no estaven
preparades per competir en distàncies com aquelles i
eliminar l’única cursa de mitja distància del programa
olímpic durant més de tres dècades fins a Roma 1960.
Una de tantes vergonyes històriques de l’olimpisme que
la novel·la aprofita per retratar amb la indignació de la
protagonista i que sens dubte és un dels motius que van
conduir a Carrie Snyder a escriure el llibre.
Una bona novel·la que fa un bon homenatge a la
generació de pioneres que va començar a trencar
esquemes. Ho reiterem: no és una història esportiva, és
una història de vida. Però l’esport, com en tanta gent, és
un element cabdal del dia a dia de l’Aganetha Smart.
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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

