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FUTBOL SALA
El CFS Montcada presenta la seva 

estructura esportiva i homenatja un 

dels seus col·laboradors més fi dels

1a

L� derrota del 15 de novem-
bre en el derbi contra la Unió 
Esportiva Sant Joan-Atlètic (4-1) 
va posar fi  a l’etapa de Miguel 
Ángel Romero a la banqueta del 
CD Montcada. El tècnic, que la 
temporada passada va assolir 
l’ascens a Tercera Catalana amb 
el sènior B, va ser víctima dels 
mals resultats i va deixar l’equip 
situat a la cua del grup 2n de 
Segona Catalana amb 4 punts 
en 11 jornades. La directiva que 
presideix Modesto ‘Tato’ Sanchís 
ha escollit per substituir-lo José 
Antonio Montes, un entrenador 
amb experiència a les banquetes i 
sobre la gespa. Format al planter 
del CE Mercantil, Montes va ju-
gar a Segona B amb el Terrassa, 
el Sabadell i l’Hospitalet. Des de 
la seva retirada, fa 14 anys, ha 
dirigit clubs com el Manresa, a 
Tercera Divisió, i el Ripollet, a 
Primera Catalana. La temporada 
passada es va asseure a la ban-
queta de l’equip femení del RCD 
Espanyol.
El debut del nou tècnic va ser for-
ça positiu ja que el 22 de novem-
bre, el CD Montcada va acon-
seguir el seu primer triomf de la 
temporada contra el Martinenc B 
(1-0), un rival directe que també 
està en posicions de descens, 
gràcies a un solitari gol d’Enric 
Capel abans del descans. “Ens 
falta millorar, però la primera 
impressió és molt bona. He vist 
un equip molt combatiu. Hem 
d’aplicar-nos i exigir-nos més 
per augmentar la quantitat de 
victòries”, va comentar Montes 
després del seu debut victoriós 
que anima l’afi ció i els jugadors 
després d’un inici de temporada 
bastant decebedor que s’afegeix 
al descens del curs passat. 

Però els canvis de banqueta al CD 
Montcada no només han afectat 
al primer equip ja que la directiva 
també va decidir destituir Guiller-
mo Andrés, tècnic del sènior B 
de Tercera Catalana, que només 
va poder sumar 3 punts a les 11 
primeres jornades. De moment, 
l’equip està sent dirigit per Daniel 
Buendía, entrenador del cadet B.

Fitxatge. El CD Montcada també 
ha fet canvis a la plantilla del seu 
primer equip i ha incorporat el 
davanter guineà de 23 anys Sey-
bou Sidibe, que ha jugat, entre 
d’altres clubs, al segon equip del 
Slovan de Brastilava d’Eslovàquia 
i al Mercantil de Sabadell. ‘Sey’ 
va debutar com a titular contra 
el Martinenc B.

Jesús Abad | R�������

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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El CD Montcada canvia els tècnics dels 
seus dos sèniors a la recerca d’un revulsiu
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La Unión va guanyar amb con-
tundència el derbi contra el CD 
Montcada (4-1) que es va dispu-
tar el 15 de novembre a Can Sant 
Joan. Va ser un partit protagonit-
zat per l’emoció i la tensió, però 
també pel bon ambient que es 
va viure en un estadi que es va 
omplir amb unes 600 persones. 
El resultat fi nal va reafi rmar la 
diferència que hi ha entre el dos 
equips i que es veu a la classifi ca-
ció del grup 2n de 2a Catalana.  
El conjunt de José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’ va encarrilar la victòria 
amb dos gols abans del descans 
aconseguits per Óscar Vega als 
minuts 38 i 41.  Ja a la segona 

part, l’eufòria es va desfermar 
entre els seguidors de La Unión 
amb dos gols més aconseguits 
per Albert Jiménez entre els mi-
nuts 47 i 55. Fernando Hernán-
dez, al 65’, va fer el gol de l’honor 
de l’equip verd.

Colíder. L’UE Sant Joan-Atlètic 
encadena sis jornades sense per-
dre i va sumar una nova victòria 
a l’últim partit al camp de l’UD 
Mataronesa (2-3). L’equip de 
‘Pinti’, que felicita els seus juga-
dors “per la feina que fan i la 
seva actitud” és segon amb 26 
punts i ja està empatat amb el lí-
der, el Premià Club Esportiu | JA

Més de 600 persones van omplir el camp de Can Sant Joan

L’UE Sant Joan-Atlètic 
guanya clarament el derbi

Imatge aèria del derbi que es va disputar el 15 de novembre amb les grades totalment plenes

E@ A�BC�C D� G�B �HC�HGI però amb molta esportivitat, tant a la gespa com entre els afi cionats

KMGN Antonio Montes, a la dreta, va ser presentat el 17 de novembre. A la imatge, al costat del president del club verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís
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El CFS Montcada va organitzar 
el 14 de novembre la seva pre-
sentació ofi cial al pavelló Miquel 
Poblet. Per a aquesta temporada, 
el club local, que ha introduït 
canvis en el seu equip de coor-
dinadors, ha creat un total de 12 
conjunts més l’Escola amb 140 
jugadors i 30 tècnics. Després de 
la desfi lada dels diferents equips, 
el regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC), va desitjar que 
el club pugui recuperar “les dues 
categories perdudes la passa-
da temporada i que el proper 
any torni a jugar les semifi nals 
de la Copa Catalunya”. Per la 
seva banda, l’alcaldesa, Laura 
Campos (ICV-EUiA-E), va des-
tacar “que el futbol sala està 
viu, tal i com es pot veure amb 
els equips dels més petits que 
demostren que hi ha regenera-
ció”. Finalment, el president del  
CFS Montcada, Pedro Litrán, va 
felicitar “tots els pares que fan 
possible que els nens juguin a 
futbol sala”.

Jesús Abad | Q@� �S�H TM@@

FUTBOL SALA
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p�GABNG �� @� ��Gq lada de tots els equips, els jugadors, tècnics i directius del CFS Montcada es van fer una foto de família amb les autoritats

Homenatge a l’esforç 
i a la dedicació
L’acte de presentació del CFS 
Montcada va servir per retre un 
emotiu homenatge a Conrad 
Vilanova, vinculat al club des de 
fa més de 30 anys en diferents 
funcions i que s’està recuperant 
d’una malaltia.  “El club ha es-
tat una bona part de la meva 
vida. Allò que queden són les 
amistats, que és el més impor-
tant”, va dir en el seu discurs | JA
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La davantera és una de les golejadores de l’EF Montcada 

‘Per guanyar, hem de 
remar totes juntes’

Ainara Talavera, de 21 anys, juga 
a futbol des de molt petita. Va co-
mençar amb les activitats de mul-
tiesport i més tard es va passar al 
futbol sala escolar, al Font Freda i 
al Montserrat Miró. Va entrar al 
futbol femení quan va acceptar 
la proposta d’un observador per 
incorporar-se al CE Sant Gabriel, 
de Sant Adrià, on va estar nou 
temporades. Després d’una breu 
estada al Sant Andreu, va tornar a 
casa per vestir la samarreta de l’EF 
Montcada on coincideix amb la 
seva germana Nerea.

Què suposa compartir amb la 
teva germana afi ció i equip?
M’agrada molt, però, al mateix 
temps, no és gaire fàcil.Ens inten-
tem animar sempre que el resultat 
no ens acompanya.
Com veus l’equip aquesta tem-
porada?
Vam començar molt bé, guanyant 
cinc dels sis primers partits, però 
després tot ha estat diferent. Si ar-
riben noves victòries, tot canviarà. 

Per tornar a guanyar, hem de re-
mar totes juntes. 
En què es pot millorar?
El repte és canviar l’actitud i aug-
mentar la confi ança. Ens hem d’es-
forçar perquè un partit no el gua-
nya ni el perd una única persona.
Quins és l’objectiu?
Pujar a Preferent i competir contra 
equips nous per a nosaltres | JA

FIL DIRECTE AMB... AINARA TALAVERA (EF MONTCADA)

u�H�B� Talavera, jugadora de l’EF Montcada

El sènior A del CH La Salle 
està protagonitzant una tempo-
rada irregular amb un curiós 
cicle de resultats que canvia 
cada tres jornades. Després de 
començar la lliga amb tres victò-
ries seguides, l’equip de Jaume 
Puig, que juga al grup D de la 
Primera Estatal, va entrar amb 
un sotrac de resultats, encade-
nant tres derrotes consecuti-
ves. A les últimes jornades, els 
lassal·lians han tornat a puntuar
gràcies a una acumulació, un 
altre cop, de tres empats contra 

l’H. Sant Quirze (23-23), el BM 
Granollers (26-26) i l’H. Palau-
tordera (20-20). 
A l’últim partit, el sènior A, que 
no guanya des del 10 d’octubre, 
va arribar al descans amb un 
desavantatge mínim d’un gol 
(12-11) i, després d’una gran 
remuntada, va deixar escapar 
un punt. “A falta de cinc mi-
nuts, guanyàvem de quatre 
gols i la pressió del rival i un 
parell d’errors ens van deixar 
amb aquest resultat fi nal”, ha 
lamentat Jaume Puig | JA 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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El CH La Salle canvia el seu cicle 
de resultats cada tres jornades 
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Joan Artés (UD Santa María)
Joan Artés té 26 anys, és advocat penalista i porter titular de 
l’UD Santa María, que juga al grup 8è de Quarta Catalana. Montcadenc 
apassionat pel futbol, ‘Juanito’, com tothom el coneix, està encantat de 
defensar la porteria de l’equip on va començar a practicar la seva afi ció 
preferida. La temporada passada va aconseguir l’ascens a Tercera amb 
el sènior B del CD Montcada i aquest any espera repetir l’èxit amb el 
club de Terra Nostra: “Tenim un equip bo i cohesionat amb un objectiu 
comú que és estar a la zona alta de la classifi cació” | JA
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El Broncesval Montcada és últim
al grup 3r de Segona B i acumula
deu jornades sense guanyar. 
L’equip de Javi Ruiz ha perdut els 
seus quatre darrers partits com 
a local –l’últim va ser a la 10a 
jornada contra l’Ol. Floresta 
(4-5) per culpa d’un gol del por-
ter visitant a dos minuts del 
fi nal– i ha encadenat cinc em-
pats seguits com a visitant. A la 
darrera jornada, el Broncesval 
va empatar sense gols a la pista 
de l’Esparreguera (0-0), en un re-
sultat poc habitual en el món del 
futbol sala. L’FS Montcada suma 
8 punts en 11 jornades i és últim, 
empatat amb l’Ol. Floresta | JA

Inèdit empat 
sense gols del 
Broncesval a 
Esparreguera
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EXCURSIONISME
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de completar tot 
el recorregut
de la Ruta del Ter

Pluja, vent i sol. Aquests van ser els protagonistes de la darrera sortida 
promoguda per El Cim que va permetre els excursionistes gaudir el 22 
de novembre dels paisatges que hi ha entre Torroella de Montgrí i Flaçà. 
Aquesta etapa, de difi cultat moderada i d’uns 24 quilòmetres de reco-
rregut, va estar caracteritzada per una varietat climàtica, però també 
va tenir la seva vessant cultural. El 12 de desembre, el Cim té previst 
realitzar l’11a etapa entre Torroella de Montgrí i la Gola del Ter-l’Estartit 
que té una difi cultat baixa, amb 10,69 km de recorregut, i que suposarà 
el fi nal de l’anomenada Ruta del Ter | JA

.....Minut i resultat....................................
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El CH La Salle femení 
se situa entre els millors 
El conjunt que entrena Pau Lleixà 
ocupa, amb 11 punts, la segona 
posició al grup B de Primera Ca-
talana. El conjunt lassal·lià, que va 
descansar a l’última jornada, no-
més ha encaixat una derrota i un 
empat en 7 partits i té un desavan-
tatge d’un punt respecte el líder, 
l’Handbol Banyoles | JA

HANDBOL
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Eva Nieto i Carles Cirera, del CBE Endansa, segueixen aug-
mentant el seu espectacular palmarès al món del ball esportiu 
i han guanyat per primera vegada l’Austrian Open que es va 
disputar el 20 de novembre al Multiversum de Viena. Nieto i 
Cirera van ser els millors entre les 50 parelles de tot el món que 
van participar a la categoria sènior I llatí  en una de les com-
peticions més prestigioses del circuit internacional de la World 
Dance Sport Federation. Els montcadencs, que l’any passat 
van aconseguir la segona posició, van ser els primers per da-
vant dels representants d’Itàlia i Txèquia. La parella montca-
denca participarà entre el 6 i el 8 de desembre al Campionat 
d’Espanya Show Dance Absolut-Spanish Open WDSF que es 
farà a Salou. En aquest certamen també s’hi han inscrit 30 ba-
llarins de l’escola de dansa Eva Nieto amb l’espectacle ‘Perduts 
a l’Àfrica’ on es barreja dansa neo clàssica, hip hop, així com 
balls llatins i standard. La competició serà retransmesa per 
Esports3 durant les festes de Nadal | RJ

El CH La Salle femení porta una bona línia de resultats
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per als equips del TT La Unió
L’equip de 2aB de la Territorial de Barcelona 
va aconseguir a l’última jornada el triomf a 
casa del CTT Vilanova i la Geltrú (1-5), gràcies 
a dos punts de Carlos, dos de Néstor i un de 
Miguel Gil. D’altra banda, el de 3aA va perdre 
contra el Sant Celoni (5-1) amb un únic punt 
de Dídac mentre que el de 3aB va derrotar a 
domicili els Falcons (2-4). El club treballa en 
l’organització de l’Open de Nadal | JA

TENNIS TAULA

L’equip sènior B del Korfbal Montcada acumula el ma-
teix nombre de victòries, dues, que de derrotes després 
d’haver jugat quatre partits a Segona Divisió. A la darrera 
jornada, disputada el 15 de novembre, els montcadencs 
van superar a casa el Vallparadís (19-15). El tècnic Juan-
ma Fernández ha destacat la bona qualitat de l’equip i 
l’avantatge de poder fer rotacions: “L’objectiu és arribar 
a semifi nals de la Copa Catalana i entrar als play offs 
pel títol de Segona Divisió amb la intenció de disputar 
les fi nals d’ambues competicions” | JA
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El CK Montcada B va guanyar l’últim partit a casa contra el Vallparadís

Tres derrotes seguides del 
sènior vermell de l’UB MIR 
El sènior vermell de l’UB MIR ocupa la 6a po-
sició al grup 4t del Campionat Territorial de 
Barcelona amb 13 punts. L’equip, que havia 
començat la temporada amb una  ratxa de 
cinc victòries seguides, ha perdut els seus 
darrers tres partits contra B. Pia Sabadell B 
(70-50), CEB Sant Jordi B (43-74) i UB Sen-
tmenat B (62-39). “Les ganes de disfrutar 
jugant a bàsquet tracten de suplir les man-
cances físiques, ja que som un equip veterà 
i estem en desavantatge amb la majoria de 
rivals”, diu el tècnic Félix Bosqued | JA

El Can Cuiàs continua 
sense guanyar 
Encara que els equips locals coin-
cideixen al grup 1r de Segona Cata-
lana, els resultats marquen distàn-
cies. L’EF Montcada ocupa la 7a 
posició amb 10 punts i suma tres 
victòries, dues derrotes i un empat. 
D’altra banda, l’equip del Can Cuiàs 
és l’últim després d’haver perdut 
els sis partits que ha disputat i no 
haver sumat encara cap punt | JA  

FUTBOL SALA
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En el seu últim partit a casa, l’UB MIR va perdre contra el Sant Jordi B
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Rubén Colombo –a la foto– va acabar sisè de la general, sent el tercer 
de la seva categoria, a la 3a edició de la Ultratrail Collserola que es va 
disputar el 21 de novembre. L’atleta de la JAM va completar la prova de 
85 quilòmetres amb un temps de 8 hores, 49 minuts i 24 segons. Els 
seus companys Miguel Barrero (9:51:10) i Toni Navarrete (11:24:54) 
van acabar a les posicions 34 i 120 respectivament. Carlos San Felipe, 
també de la JAM, va córrer el circuit de 38 quilòmetres i va ser el 173è 
amb un temps de 4:51:45. Cal destacar que una vintena de membres 
del club local va participar com a voluntaris en aquesta prova | JA
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Triomf del sènior B del korfbal 
Montcada contra el Vallparadís 
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Amb 4 i 5 anys d’edat de promig, 
els debutants comencen a gaudir 
del futbol en un terreny de joc 
adaptat en mides i infraestruc-
tura, però sobre la mateixa gespa 
on juguen els grans. També  ar-
riba el moment de començar 
a competir i de viure el primer 
derbi, com el que van disputar 
el passat 14 de novembre els 
jugadors de primer l’EF Mont-
cada i el CD Montcada, a Can 
Sant Joan, en què els vermells 
van dominar clarament, guan-
yant 18 a 0. El tècnic de l’equip, 
Joan Obdulia, opina que la seva 
efectivitat està relacionada amb 
la companyonia: “Es nota que 
estan molt compenetrats”. Per 
a l’entrenador del CD Mont-
cada, Marc Grau, “en aquesta 
categoria el més important és 
que gaudeixin i assoleixin els 
valors de l’esport”.

Prebenjamins. L’EF Montcada C 
i el CD Montcada D van dispu-
tar el seu derbi el 21 novembre 
a Can Sant Joan. Oriol Roig, 
entrenador de l’equip verd,  que 

va guanyar per 0 a 6, ha destacat 
els avenços de l’equip: “Cada 

vegada ens entenem més i van 
sortint millors resultats”.

FUTBOL

ÕÖ×Ø× ÙÚÛÜØÝÞØÝß×ß àÜ Öáâã Üä ÜÖ ÛØÝåÜØ

derbi dels debutants de la temporada
El partit dels prebenjamins del Montcada i l’Escola va acabar amb victòria dels primers

Jesús Abad | T�H ��HC KM�H

El derbi de debutants que es va disputar el 14 de novembre va fi nalitzar amb victòria vermella (18-0)

E@ AB�½�H¾��æ p ��@ Tp çMHC����I �H �H� èMCM �� AB�C��AMB���I D� »��H¼�B �@ ��B½� @M��@

>> éêëì íì îïðïñìíòëêì óòí ôõö éï÷ðøìóì ì

�?�
6r7�
=?=

ùúûüûýa tres victòries i dues derrotes en el campionat 

BÀSQUET. UB MIR

þÿ E���� ������ �� ����	

a la zona mitja de la taula

El cadet femení de l’UB MIR 
ocupa la tercera posició al grup 
7è del nivell C després de cinc 
partits disputats. L’equip que di-
rigeixen Montse García i David 
González només ha perdut dos 
partits i està mostrant una bona 
progressió: “És un equip nou, 
amb jugadores de diferents 
anys que s’han adaptat molt 
bé. El nostre objectiu és arri-
bar amb les millors condicions 
possibles a la segona fase que 
començarà al gener. Les noies 
cada dia tenen més ganes de 
treballar i aprendre”. El grup 
7è del nivell C està format per 
un total de cinc equips.

Presentació. Es farà el 13 de de-
sembre al pavelló Miquel Poblet 
a partir de les 17.30h | JA
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Victòria de l’EF Montcada infantil 
en el matx contra l’AE Can Cuiàs
L’equip vermell va vèncer per 5 a 1 contra un rival que encara no ha pogut puntuar
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Els dos equips infantils de l’EF 
Montcada i l’AE Can Cuiàs van 
disputar el 21 de novembre un 
derbi a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre que va fi nalitzar 
amb victòria dels vermells per 5 
a 1. L’equip de l’Escola ocupa 
la vuitena posició al grup 4t de 
Tercera Divisió amb 7 punts i un 
balanç de 2 victòries, 1 empat i 
2 derrotes. Els seus veïns ocupen 
l’última posició després de perdre 
els cinc partits que han disputat 
fi ns ara JA

Acumula tres victòries i dues derrotes en el campionat 

HANDBOL. CH LA SALLE
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manté a la zona mitja

L’infantil femení B del CH 
La Salle és penúltim al grup C de 
Primera Catalana amb sis derro-
tes i una victòria. L’equip lassal-
lià va guanyar el seu únic partit 
a la 6a jornada contra el cuer, el 
CH Ribes (22-17). “És un equip 
de nova creació on la formació 
de les jugadores està per davant 
de la fi ta esportiva. Tenim una 
diferència de nivells conside-
rable i l’objectiu és equilibrar 
aquest nivell”, diu l’entrenadora, 
Marina Hernández.  

Presentació. El club ha anunciat 
que es farà el 13 de desembre al 

pavelló Miquel Poblet a partir de 
les 12.30h | JA
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El juvenil A del CFS Mont-
cada va aconseguir una gran 
fi ta el 7 de novembre amb una 
victòria de mèrit al pavelló 
Miquel Poblet contra el FC 
Barcelona (6-3), un rival gaire-
bé intractable a Lliga Nacional 
i que no perdia una partit ofi ci-
al des de feia tres anys. L’equip 
d’Álex Fernández és setè amb 
16 punts i un balanç de cinc 
victòries, un empat i quatre 
derrotes | RJ

L’equip blaugrana no perdia un partit des de feia tres anys

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA
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juvenil A contra el Barça

E@G ¾�»��MBG ��@ ¾�D�H�@ A, celebrant un gol
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David Rodríguez i Adrià Vilalta
M�������Boys. David Rodríguez ‘Dave’ –a la dreta de la imatge–   i Adrià Vilalta ‘Adrian’, de 21 i 20 anys 
respectivament, es van conèixer a l’escola Reixac, tot i que els separava un curs. Van tornar a coincidir a l’INS 
La Ribera, on els unia la seva afi ció pel wrestling, un esport amb una gran dosi d’espectacle que 
té molts seguidors als Estats Units i a Mèxic, però que a Espanya és molt minoritari. Després d’un 
parell d’anys participant en algunes exhibicions i xous per separat, ara s’han unit per formar una 
parella de combat que porta el nom de Montcada Boys. Promocionats per l’empresa RCW, ambdós 
van debutar com a tàndem a fi nals d’octubre a Lisboa davant de 500 persones i, dintre d’un any, 
aniran a Mèxic. De moment, compaginen la seva passió amb els estudis, però s’entrenen dur per 
intentar viure d’un esport del que destaquen més l’espectacularitat que la violència. Entre les seves 
assignatures pendents, també està la de poder actuar o lluitar, segons es miri, a Montcada.

“Lluitem en un ring que és 
com la pantalla d’un cine”

P�� ��� � � �!"� � �!  ���#" $%!&
David: Vaig fer tennis des que tenia 
tres anys, però ho vaig deixar als 15. 
Veia els lluitadors com uns herois molt 
musculats que feien coses especta-
culars. Fa tres anys que ja em vaig 
fi car de ple al wrestling.
Adrià: Jo havia fet taekwondo, on tam-
bé pots rebre algun cop, però això no 
té res a veure. Sempre m’ha agradat 
el món de la lluita lliure.
Hi ha tradició a Catalunya?
D: Aquí és un esport molt minoritari. 
A Barcelona, només hi ha dues es-
coles i som un quarantena de nois 
entre ambdues. Nosaltres entrenem 
a la Riot Wrestling, que està a la zona 
de Nou Barris, amb Víctor Castellá, 
conegut com ‘la Pulga’.
A: Fem tres dies d’entrenament, però 
també anem cada dia al gimnàs del 
Montcada Aqua per treballar el nostre 
físic. Arribem cada dia a casa a les 
23h. És dur, però també és gratifi cant 
perquè és el que ens agrada.

Es pot viure d’aquest món?
D: Aquest és el nostre objectiu. Ara 
cobrem segons el combat, però no-
més és un plus. El que tenim molt 
clar és que hem d’invertir en nosal-
tres per treure rendiment en el futur.
A: Als EEE.UU o Mèxic hi ha més tra-
dició i es fan grans esdeveniments. 
Nosaltres mirem més enllà. A l’estiu 
vam estar a Londres i van entre-
nar amb gent molt potent. A més, 
l’empresa promotora RCW ens està 
ajudant i ens ha portat a l’estranger.
I RCW us va proposar formar una pa-
rella: els Montcada Boys.
A: El seu responsable, Carlos Gas-
có, va veure que tenim química i 
ens ho va proposar. Vivim molt a 
prop i quedem per entrenar junts. 
D: El mes passat vam debutar com 
a parella a dos xous a Portugal. A 
Lisboa, vam lluitar davant 500 per-
sones quan a Barcelona no passem 
dels 150. Al 2016, anirem a Malta, 
Holanda i Mèxic.

El repte és arribar a sortir en els com-
bats que s’emeten per televisió? 

D: És molt complicat, cap espanyol 
ho ha aconseguit mai.  
A: Arribar a la WWE és com entrar a 
la Primera Divisió de futbol. Hi ha un 
altre circuit independent on els lluita-
dors també cobren bastant. 

És un esport o un espectacle?
A: És una barreja. Hi ha una part físi-
ca que s’ha d’entrenar. Has d’estar en 
forma i saber fer els moviments, les 
claus i com caure sense fer-te mal. 
Després, està la part de l’espectacle 
amb les llums, la pirotècnia...
D: També hi ha improvisació. En al-
guns xous, parles amb el teu rival 

una mitja hora abans del combat per 
coordinar-te i saber que es farà sobre 
el ring. El wrestling no deixa de ser un 
llenguatge internacional.
Però us pegueu de veritat?

A: No és cert que tot el que es veu si-
gui mentida. Aquest esport consisteix 
en donar cops sense fer mal i saber 
rebre’ls. És com un coreografi a, però 
si no et donen es perquè algú no ha 
fet bé els seus moviments. 
D: L’objectiu és oferir un espectacle, 
no pas fer mal a l’adversari. S’ha de 
colpejar amb la part tova del cos, tot 
i que jo sovint m’emporto marques al 
cos o lesions.  
Us feu molt de mal?
A: Com en qualsevol esport, el cos 
s’acostuma als cops. No et fas mal 
si saps com fer-ho. Mai és un dolor 
insoportable.
D: El dolor arriba després. Quan tot et 
fa mal i has d’anar a classe.
Qui decideix el guanyador?  
D: Si és un xou que es fa habitual-

ment, hi ha un guió. Els que són pun-
tuals, ho decideix el promotor.
A: Hi ha una història amb un dolent i 
un bo i normalment sempre guanya 
aquest últim. 
No és massa violent?
D: És un espectacle de lluita, però 
no hi ha una violència explícita. Són 
pitjors els videojocs. El ring és com la 
pantalla d’un cinema. Has d’explicar 
una història amb el teu cos.
A: És més que una pel·lícula perquè és 
interactiu. Els nostres espectacles són 
per a tots els públics. Però els nens 
han de tenir clar que no poden imitar-
nos perquè nosaltres som atletes.
I les vostres famílies, què opinen?
D: La meva mare mai ha vingut a 
veure’m a un combat. Ella no entén 
que faci tot això i, a sobre, per pocs 
diners.
A: Encara que la seva mare no el vagi 
a veure, les nostres famílies ens donen 
suport perquè veuen que ens agrada i 
que gaudim amb el que fem.

“El nostre objectiu 
és poder dedicar-nos 
professionalment al 
món del wrestling”

Lluitadors

A títol personal
R'(A JIMÉNEZ
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