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Leshistòries del criquet
Al marge del Besòs. El parc fluvial, a l’altura del pont del Potosí, és un dels llocs on es practica de manera habitual

LUIS BENVENUTY
SÍLVIA OLLER
Barcelona / Girona

Marta Marzal, de 40 anys, deco-
radora d’interiors, veïna de Sant
Andreu, fundadora i presidenta
del Sant Andreu Cricket Club.
“Tinc 15 nanos del barri d’entre
14 i 21 anys, de l’Índia, el
Pakistan i BanglaDesh…No,mal-
grat ser dona mai he tingut cap
problema amb ells. Sónmolt ma-
cos, al principi arribaven mitja
hora tard, però després es van
disciplinar”. Tot això es va enge-
gar el 2007. La germana de la
Marta va tornar d’un viatge a l’Ín-
dia, entusiasmada amb els musi-
cals de Bollywood. Encara no es-
taven de moda per aquí. Falta-
ven dos anys perquè estrenessin

la pel·lícula Slumdog millionaire.
“Ens vam fer fans dels seusmusi-
cals –continua la Marta–. Lla-
vors començava a funcionar Rà-
dio Pakcelona. Totes les seves
transmissions eren en urdú, però
els trucàvem per demanar-los

cançons. Hi havia un noi molt
maco que parlava una mica de
castellà. Els feiamolta gràcia que
ens interessessin les seves coses.
I un dia el director em va propo-
sar de col·laborar-hi. Vam co-

mençar a fer classes de català i
castellà, a parlar de música,
poesia… I després em vaig posar
a escriure a El Mirador dels Im-
migrants”. Es tracta del diari
més antic de Barcelona dirigit
als nouvinguts. I buscant nous te-
mes sobre els quals parlar i es-
criure, la Marta es va acostar als
esports dels asiàtics.
“El kabaddi, com la lluita lliu-

re, no em va agradar, però el cri-
quet em va semblar molt divertit.
I vaig conèixer RobertMasihNa-
har, un dels que va muntar la Fe-
deració Catalana de Criquet, i un
dia emvadir queper què nomun-
tava un club, que uns nois que ju-
gaven al carrer i tenien proble-
mes amb els veïns necessitaven
organitzar-se… La pilota de cri-
quet és molt dura. El seu interior

és de fusta i està folrada de cuir. I
la veritat és que la meva profes-
sió, la decoració d’interiors no va
gaire bé últimament… Ja hem es-
tat dues vegades subcampions de
la lliga júnior! Aquest any hemde
guanyar. A més, som l’únic equip

de Catalunya amb camp propi
d’entrenament, encara que sigui
petitó. El Consorci de la Zona
Franca ens va cedir un solar gràci-
es a la mediació de l’Ajuntament
i l’associació de veïns. Un camp

de criquet és dues vegades imitja
més gran que un de futbol. A Ca-
talunya no n’hi ha. Ara per ara.
La Federació està construint a
Vidreres el primer”.
La Marta diu que l’esport i la

diversió fan que destaqui allò
que tenim en comú… que això és
el que està aprenent del criquet.
“Al club tinc nanos de l’Índia, el
Pakistan i Bangla Desh, països
amb històriques rivalitats. Però
aquí als xavals això no els impor-
ta... tret de quan se celebra la
copa del món. Llavors han de
veure els partits separadament.
Aquest any es va celebrar a Aus-
tràlia i Nova Zelanda, i els partits
eren a les quatre de la matinada.
Cadascú els veia a casa seva”.

OBLIDAR BARRERES

Joves de països rivals
superen les seves
diferències jugant
al mateix equip

AFICIÓ CREIXENT

Catalunya passa en
pocs anys de tenir
només tres clubs a
sumar-ne prop de 50

EL PAPER SOCIAL D’UN JOC QUE MOU MASSES

LAURA GUERRERO
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RobertMasih Nahar, de 40 anys,
un dels que vamuntar la Federa-
ció Catalana de Cricket fa un pa-
rell d’anys, el seu vicepresident,
va arribar a Barcelona el 2005.
“Sóc indi. Vaig anar a Itàlia a visi-
tar els meus pares, i m’hi vaig
quedar… però no em va agradar
gaire. Em vaig mudar a Barcelo-
na i vaig muntar una empresa
d’organització d’esdeveniments.
Jo, a l’Índia, jugava a criquet de
tant en tant, com tothom; allà es
juga a criquet com aquí a futbol.
Però aquí em va despertar una
gran passió”. I en Robert es va
fer un habitual dels partits que
demanera informal es jugaven al
parc de l’Espanya Industrial.
“Allà ens trobàvem indis, pakista-
nesos, bengalins... I entre riures
ens posàvem al corrent del que li
havia passat a tothom durant la
setmana. Eramolt agradable. Pe-
rò a la gent que passejava li feia
por que li arribés un cop de pilo-
ta, la policia ens deia que allà no
es podia jugar, com més érem,
més problemes teníem. Vaig
veure que ens havíem d’orga-
nitzar, i em vaig posar a visitar
despatxos”.
Perquè un partit a l’estranger,

a l’altre costat del món, desperta
aquells records d’infantesa, els
de les pastes que et donaven en
tornar a casa, el color ataronjat
de la terra dels solars on et llança-
ves a buscar la pilota, una terra
molt diferent de la d’aquí... “Per-
què és bo per al cos i l’esperit”,
van dir l’altre diumenge, el dia de
l’arrencada de la Lliga, entre tas-

ses de te amb llet, pastes i samo-
ses, al campmunicipal de beisbol
Carlos Pérez de Rozas, a la ban-
queta dels Santa Coloma Fri-
ends. Són vint-i-tants joves taxis-
tes, vidriers, fruiters... “Som els

campions. El més difícil és trobar
llocs per entrenar. Per a nosal-
tres això és molt important. Els
taxistes de l’equip tenim torn de
nit, i si cal venim sense dormir” .
L’antropòleg Xavier Camino,

autor de diversos estudis sobre
esport, espai públic i immigra-
ció, explica com molts nouvin-
guts s’estressen. “Es veuen en un
país de costums desconeguts,
molts no parlen l’idioma, tenen
problemes de comunicació, fei-
nes mal pagades... Alguns ni tan
sols no tenen els papers. Un par-
tit en un parc un diumenge és
l’únic escenari on estan entre
iguals, amb altres en la mateixa
situació, on poden relaxar-se. A
més, aquestes reunions són el
seu tauler d’anuncis. Si un vol
vendre la seva furgoneta, necessi-
ta ajuda per a una feina, ho diu

allà”. “Abans la gent jugava al
parc de les Tres Xemeneies, da-
vant del Macba, a l’Arc de Tri-
omf...”, intervé el pakistanès Ja-
vid Mughal, director i fundador
del diari El Mirador dels Immi-
grants. “Per a molts és el millor
dia de la setmana, el nostre píc-
nic particular, la nostra manera

de recarregar les piles per des-
prés tornar a la vida quotidiana.
Uns se’n van a una calçotada i no-
saltres, doncs... Però a la policia i
a la gent no els agrada que es ju-
gui a pilota a qualsevol lloc, i la
pressió es va anar fent cada vega-
da major, de manera que la gent
es va haver d’espavilar i trobar
llocs autoritzats on jugar”.
“I el 2009 vam muntar el pri-

mer torneig oficial de criquet de
Catalunya –recorda en Robert–.
Llavors hi havia a Catalunya tres
o quatre clubs. Vam constituir la
Federació el 2013, i ja tenim una
Lliga sènior i una altra de júnior,
uns 600 federats, 48 clubs... A la
resta d’Espanya només n’hi ha 15.
I un empresari indi estava dispo-
sat a invertir vuit milions d’euros
en la construcció d’un estadi de
criquet a Santa Susanna, però es
va fer enrere per la crisi. Va ser fa
uns quants anys. Fa poques setma-
nes vam poder començar a
Vidreres les obres del primer
camp de Catalunya. Al maig vam
celebrar ja un partit”. L’Ajunta-
ment va cedir un vell campde fut-
bol en desús. LaGeneralitat, la Fe-

LAURA GUERRERO

PÍCNIC ASIÀTIC

El dia del partit per
a molts immigrants
és el millor de tota
la setmana
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La importància de ser unequip
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de wicket

Batedor
Llançador
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Les bases del criquet
Juguen dos equips d’11 jugadors cadascun. L’objectiu principal del criquet
és obtenir tantes corregudes com es pugui d’una punta de la pista a l’altra

Wicket
Àrbitre

El camp

COM ES JUGA?

23 cm

71,1 cm

Llançador

Consisteix en 3
pals llargs de fusta
amb dues petites
peces col·locades
a la part superior.
Es clava al terra
en la línia de
llançament

El camp és circular i sol ser de gespa natural o artificial.
Els jugadors de l’equip que llança es distribueixen per tot
el camp per poder agafar la pilota

I aconseguir fer caure
el wicket abans que
el batedor arribi
i continuï fent carreres

4

L’equip del llançador ha
d’intentar eliminar el batedor
per evitar que faci carreres

am
pliada

Zona

El llançador llança
la pilota al batedor
de l’equip contrari

1

La resta de l’equip
del llançador ha
d’agafar la pilota

3

Co
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RECARREGAR PILES

Els partits alleugen
l’estrès que suposa
veure’s en un país
desconegut

Elprimer
campserà
aVidreres

]El parc del riu Besòs, a l’al-
tura del pont del Potosí, a la
localitat de Santa Coloma de
Gramenet, és un dels llocs de
l’àrea metropolitana on es
juga a criquet de manera in-
formal. “Aquí tenim espai
per a tothom –diuen uns jo-
ves pakistanesos el seu dia
de festa que paren una esto-
na mentre un gos que passa-
va per allà els torna la pilo-
ta–, però abans hi havia
molts més llocs on s’hi juga-
va. El que passa és que la
gent es queixa, la policia et

diu que no hi pots jugar...”.
Ja fa prop de cinc anys que
l’Ajuntament de Barcelona
prova de formalitzar la pràc-
tica del criquet. Tot comença
durant l’any 2010, al Poble
Sec, quan un grup d’educa-
dors convenç els xavals que
juguen al parc de les Tres
Xemeneies perquè s’organit-
zin, muntin un equip, juguin
en un espai més adequat...
L’experiència es va anar este-
nent a altres punts de la ciu-
tat. En aquests moments es
juga de manera regular al-

menys en dos punts del barri
del Raval i un altre de la Tri-
nitat Vella. A més a més, en
aquests anys el criquet es va
consolidar com a activitat
extraescolar. No es tracta
únicament d’una qüestió d’or-
dre públic. Formar un equip
també alimenta l’autoestima,
reforça el paper integrador
de l’esport. La Federació Ca-
talana de Criquet també pro-
va de formalitzar aquest es-
port. El problema és que la
seva afició és ara per ara
molt superior als seus espais.

La seva gran
passió. A la ban-
queta dels Santa
Coloma Friends
expliquen que
aquest esport
desperta senti-
ments molt arrelats
entre els asiàtics.
De fet, la Copa del
Món de Criquet
està considerada el
quart esdeveniment
esportiu més impor-
tant del planeta.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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deració Internacional de Criquet
i sobretot la federació catalana in-
verteixen els 35.000 euros neces-
saris per a la transformació. Al-
gun dia s’aixecaran unes grades.
En Robert diu que l’objectiu és
que el camp aculli competicions
amb esportistes de l’Índia, el
Pakistan, Bangla Desh, el Regne
Unit, Austràlia... “Atrauremun tu-
risme esportiu de qualitat que be-
neficiarà la Costa Brava. Ja hem
rebut deu peticions des de l’es-
tranger per venir a jugar”. L’alcal-
de Jordi Camps també està con-
vençut de l’impacte del projecte.
“Esperemdebutar aviat allà” afir-
ma Mirza Aziz, president d’un
dels quatre clubs d’Olot.
La Marta i en Robert expli-

quen les seves històries mentre

fan un taller de criquet de la Fe-
deració entre els alumnes de
quart de l’escola Josep Maria
Folch i Torres de l’Hospitalet
de Llobregat. “El 90% dels nos-
tres 310 alumnes, d’entre tres i
dotze anys, són estrangers –ex-
pliquen Lluïsa Sanz, responsa-
ble de l’aula d’acollida, i Glòria
Colet, la mestra de gimnàstica–,
del Pakistan, el Marroc, Nigè-
ria, Romania, l’Equador… Quan
sortim ens pregunten si som
una oenagé! I el criquet ens ser-
veix de punt de trobada, per tre-
ballar la cohesió social”. En
aquesta escola el criquet ja for-
ma part del programa d’estudis.
Una de les estrelles del pati és
un nen ucraïnès. Els nens asià-
tics expliquen les normes, se
senten orgullosos dels seus orí-
gens, després tots juguen i es di-
verteixen, aprenen que tots són
diferents, que tots es poden en-
tendre, compartir alguna cosa
que els uneix. “Amés –continu-
en explicant les mestres–,
d’aquestamanera donem prota-
gonisme a les nenes pakistane-
ses.Molts pares no volen que va-
gin a la piscina, o de colònies, pe-
rò no tenen problemes en el fet
que juguin a criquet”. La Fede-
ració va impartir l’any passat 25
tallers com aquest en tota l’àrea
metropolitana.
El Centre de Normalització

Lingüística de l’Hospitalet tam-
bé utilitza el criquet per acostar
la llengua a les famílies asiàti-
ques. “Vaig viure a Anglaterra i
vaig conèixer aquest esport –diu
Jordi Ballart, un dels responsa-
bles del CNL a la ciutat–; el cri-
quet és un camí. I amb la gent de
la Federació vam elaborar una
guia del criquet en català. Els na-
nos, quan parlaven de criquet,
ho feien en urdú, i amb la guia
poden explicar el joc als seus
companys. I d’aquesta guia va
sorgir el vocabulari bàsic del cri-
quet en català, recollit oficial-
ment pel centre de terminologia
Termcat. Són detalls que este-
nen ponts importants, que aju-
den molt a la integració”.cLLIBERT TEIXIDÓ

TALLERS EN ESCOLES

El joc serveix de punt
de trobada entre
nanos de moltes
procedències

Els batedors poden córrer després de
colpejar la pilota. Cada correguda que
el batedor fa d’un wicket a l’altre és
un punt. L’equip que més punts
obtingui guanya el partit

El joc acaba quan tots els batedors
d’un dels equips són eliminats.
Llavors es recompten les carreres per
saber qui és el guanyador

També es poden aconseguir carreres
si el batedor:

Envia la pilota
fora del camp...

...són 6 carreres

Treu i la pilota bota
abans de sortir
del camp...

...són 4 carreres

PUNTUACIÓ

TIPUS DE JOC

‘OUTS’
Accions que eliminen

un batedor

· Sacada tombada: El llançador
colpeja el wicket amb una pilota
·Agafada al vol: Si un jugador de
camp agafa una pilota batejada
sobre la marxa
· Atrapat en correguda: Si un
jugador atrapa la pilota, la tira
al wicket i el fa caure abans que
el batedor hi arribi
· Cama davant wicket: el cos
del batedor interfereix una pilota
llançada que hauria colpejat
el wicket

. Twenty20: Partit de 3 hores

. One-day match: Partit d’un dia
de durada
. Test match: Partit de fins a
5 dies de durada

Costures
de corda
blanca

Farcit
de suro

Recoberta
de pell
vermella

És una mica més petita que una pilota
de beisbol, però una mica més pesant

La pilota

7,3 cm
de diàmetre

LA VANGUARDIA

Està fet de fusta
de salze blanc.
El seu pes
oscil·la entre
1,1 i 1,4 quilos

10,8 cm

96,5 cm

El bat

Casc amb
màscara
metàl·lica
opcional

Jersei
blanc

Guants

Canyellera
blanques fins
als genolls

Pantalons
blancs

Pilota

Bat

Sabatilles de sola
de goma o de tacs
depenent del terreny

Pista

Wicket

Defensor
de wicket

Batedor

El batedor colpeja
la pilota i la llança
al camp...

2

...després surt
corrent cap a
l’altre wicket

La pilota pot botar al
terreny si al llançador
li convé, però no és
obligatori

wicketl’altre

PROMOCIÓ DEL CATALÀ

El CNL de
l’Hospitalet fa servir
el criquet per atreure
famílies pakistaneses

Instrument
pedagògic. Marta
Marzal, impartint
un taller de criquet
en una escola de
l’Hospitalet. Aquí
aquest joc és tota
una eina que els
mestres fan servir
per acostar nens de
països i cultures
molt diferents.
L’estrella del pati és
un ucraïnès


