UN SOFÀ A LA RIBA

L’entrevista Cristina Moral

Josep M.
Fonalleras

La Cristina té
36 anys i una
discapacitat
intel·lectual
que no li resta
empenta. Com
a tennista
de Special
Olympics, ja
té la vista
posada
en el vintè
aniversari dels
jocs, que se
celebrarà a
Barcelona
i Vilanova
i la Geltrú
del 12 al 14
d’octubre

Estampes

Amb qui s’entrena?
Amb Sergi Bruguera.
I és molt dur?
No, ens aconsella i ens diu com
hem de fer els moviments. Gràcies a ell hem millorat moltíssim.
He aconseguit fer algun servei directe i de vegades faig un globus.
Ara estiro més el braç, noto que
faig millor el joc amb la raqueta,
que tinc més força... Quan em
van dir que Sergi Bruguera ens
venia a entrenar no m’ho creia,

Quantes hores s’entrenen?
Una hora a la setmana. Ara tenim vacances i començarem a
entrenar-nos un altre cop al setembre per preparar-nos per als
jocs Special Olympics que se celebraran a Barcelona i Vilanova i
la Geltrú el mes d’octubre.
Com és una sessió?
Primer fem escalfament perquè si
no ens lesionem. Després ens dividim i, amb els entrenadors, practiquem amb la raqueta. I, si ens
queda temps, juguem un partit de
dobles, noies contra nois. És més
divertit que individualment perquè treballes més en equip.
Guanyar no és el més important
en els jocs Special Olympics, però
té més d’una medalla...
El més important és divertir-se.
Sí, tinc dues medalles de plata que
vaig guanyar en els jocs mundials
que es van celebrar a Atenes l’any
passat. Una en la categoria individual i l’altra en la de dobles, amb
la meva companya Deirdrea. Pels

nervis, per errades, no vam guanyar la medalla d’or, però ser les
subcampiones no està malament.
I què espera aconseguir en els
propers jocs?
Si no aconsegueixo la medalla
d’or, em conformo de ser subcampiona olímpica.
Què és el que més li agrada
del tennis?
Em fa sentir bé, jo estic contenta.
Si ara ho hagués de deixar em posaria a plorar. A més, es comenta
que, si tot va bé, potser els jocs del
2015 se celebraran a Los Angeles.
És el meu somni anar-hi a competir. M’agradaria anar a Hollywood,
veure l’orca Ulisses i conèixer
Tom Cruise. Quan anem a
l’estranger coneixem molta gent i
fem com els jugadors del Barça,
ens intercanviem les samarretes,
els pins... Ens ho passem molt bé.
Quin és el seu tennista preferit?
Jo m’hi fixo quan juga Rafa Nadal. Fa uns anys ens va convidar
a Manacor i ens vam entrenar
amb ell. És un dels meus ídols.
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Quan va començar a jugar
a tennis?
Vaig començar a competir en
tennis en els jocs Special Olympics que es van celebrar a Lloret,
el 2006. Abans, però, ja practicava natació. Els meus primers jocs
com a nedadora van ser els de Figueres, l’any 2000. He practicat
els dos esports, però ara ja he deixat la piscina, en part per les lesions: tinc tendinitis al genoll,
al colze i a l’espatlla.

em vaig posar molt contenta.
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“El meu somni és anar a
Los Angeles a competir”
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JOSEP LOSADA

Fa més de vint anys, el senyor Joaquim Pla Dalmau em va regalar un exemplar del seu llibre
Estampes de Girona. Va ser un privilegi tenir-lo i
és una sort, atesa la meva escassa capacitat de
conservar els objectes, que encara sigui a casa.
L’any 1949, d’aquesta col·lecció de linòleums
gravats (o linogravats) només se’n van editar
250 peces. És a dir, són una joia. Recordo que
les “estampes” que jo tinc anaven adreçades a
una altra persona i que Joaquim Pla m’ho va fer
notar, amb la indicació que estava segur que,
per a mi, no seria cap inconvenient compartir la
dedicatòria. No ho va ser i, de tant en tant, en
homenatge a la seva figura i als dibuixos deliciosos que va fer, me les torno a mirar. Formen
part d’una llarga tradició catalana d’auques populars i de gravats que reflecteixen la vida quotidiana, amb arrels que se’n van fins al segle
XIX i que també recullen la iconografia estilitzada del noucentisme. I, a més, atenint-nos a la
data de publicació, són un exemple de com el
català (que, en aquest cas, acompanyava l’acoloriment d’una Girona provinciana, tranquil·la,
festiva, catòlica i reposada) treia el cap enmig
del marasme cultural de l’època.
Una de les intencions de Joaquim Pla, dibuixant, editor, home lúdic, músic, gravador,
elegant i culte, era deixar testimoni “d’una pila
de coses que jo encara he tingut la sort de viure i que tinc por que no ho visquin, en plena intensitat, les generacions que ens
El temps ha
segueixen”, deia.
esborrat moltes
Malauradament
(o no: res no és
d’aquelles
etern), el temps
ha esborrat mol- estampes
tes d’aquelles es- gironines
tampes gironines:
oficis, tradicions, lleures, alegries discretes
i humils tragèdies. Jo hi vaig créixer, amb
aquest llibre (el meu pare també en tenia un
exemplar), i les seves formes, el seu esperit,
l’atmosfera que desprenien els perfils dels homes i les dones, dels nens i els avis, que formen part d’aquesta tipologia gironina em van
acompanyar i, segurament, van descriure per
a mi no només una geografia humana sinó
un determinat espai estètic.
No en parlo perquè sí o per ensenyar un tresor i després amagar-lo. En parlo perquè l’Ajuntament de Girona n’ha editat una reproducció
fidel que ens ajuda a entendre com vivien o morien els nostres avis. Nosaltres mateixos, no fa
tant de temps. Arqueologia sentimental.

