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Reproduccions
a cop d’estel
L’empordanès Noè Font compagina la passió
pel kitesurf amb projectes audiovisuals

toby bromwich

Noè Font és un destacat competidor de kitesurf, que als 16 anys s’ha
fet seus els campionats de les seves categories. Durant l’any, aquest
noi d’Empuriabrava volta pel món per trobar el vent més adequat per
practicar els seus trucs amb la planxa i l’estel al damunt del mar, i gràcies
a la seva passió ha descobert l’afició pels audiovisuals amb projectes que
està donant a conèixer.

LLUÍS RIBERA > TEXT

>> Noè Font fent acrobàcies
entre el vent i l’aigua.

«

He estat rodejat d’avions, ales i estels. Era previsible que acabés practicant algun d’aquests esports». Ho
explica Noè Font, que té la vida lligada a l’estel des dels nou anys, quan es va introduir per primer cop a l’aigua per practicar
kitesurf arran de l’escola que el seu pare, Santi Font, va crear a Empuriabrava. Ara, aquest
empordanès de 16 anys volta pel món per
practicar el seu esport favorit amb una planxa
i un estel, i aquest estil de vida l’ha empès a
iniciar altres projectes, com els audiovisuals.
«L’any passat va ser diferent als anteriors. Vaig
concentrar-me més a gravar per a unes pellícules en lloc de seguir la competició», explica l’empordanès. Tot i això, va vèncer en el
Campionat d’Espanya i en el Wake&Air Contest a França, a més de participar a una prova
del Mundial, a Tarifa, com a invitat. Aquest
2016, aspira anar a la Triple-S Invitational.
Font ha iniciat l’any a Palawan (Filipines), competint, i a Perth (Austràlia), gravant el seu pròxim projecte amb uns companys, però no s’aturarà aquí perquè visitarà
la República Dominicana i els Estats Units.
Ara bé, el seu punt favorit és Brasil: «És el

lloc per excel·lència, fa vent dia i nit tot l’any.
Hi anem a la tardor perquè sabem que allà
és on progresses de veritat». A casa, però,
també té algun lloc per entrenar-se, com «la
Rubina, Sant Pere Pescador i Pals», malgrat
que —diu— a «Catalunya el kitesurf està
molt restringit per unes normatives que el
mantenen en zones molt petites i amb tarifes molt elevades». Font defineix d’aquesta
manera la seva terra: «L’Empordà és un lloc
genial per navegar. A la primavera i estiu tenim la marinada i el garbí, que són els millors vents, però tampoc ens podem oblidar
de la tramuntana, que bufa fort tot l’any i fa
de la comarca un lloc especial. En tenir diferents tipus de vent amb diferents forces i direccions et pots adaptar al que sigui a l’hora
de competir en diverses condicions».

Una família de campions
A la marina residencial d’Empuriabrava hi
segueix vivint la seva família, i si bé Font es
passa l’any voltant pel món, «entre viatge i
viatge procuro tornar a casa com a mínim
una setmana». Allà, es retroba amb la seva
germana petita, Nina Font, que li ha seguit els

La Rubina, Sant Pere Pescador i Pals
són uns bons llocs per practicar el kitesurf
malgrat que estigui molt restringit
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passos: «És genial poder anar a navegar junts.
Està progressant ràpidament. L’any passat va
venir a Brasil amb tots els altres riders i li ha
anat molt bé per entrenar i estar a punt per a
la temporada». I és que ambdós germans de
ben segur recordaran l’estiu del 2014, quan
van coincidir en el mateix Mundial júnior celebrat a Sant Pere: Noè va ser primer, i Nina
segona. «Va marcar un abans i un després i va
posar el meu nom en el mapa del kite. Gràcies a esdeveniments com aquell he aconseguit
suport de les marques per arribar on sóc ara»,
recorda. Seguint en aquesta línia, i sobre si es
pot guanyar la vida amb aquest esport, Noè
afirma: «Sí, has de saber vendre’t com a producte i tenir una estratègia de màrqueting.
En uns anys espero poder representar alguna altra marca fora de la indústria del kite, i
amb més pressupost i projectes més grans.
Actualment el meu patrocinador principal és
la marca de cometes amb què navego, North
Kiteboarding, i també estic amb ION, de roba
i accessoris, i amb Ocean, d’ulleres de sol».
Al campió d’Europa júnior del 2014 la
modalitat que se li dóna millor és «el freestyle, que és la més popular, però últimament

estic molt enganxat al wakestyle, que implica navegar en obstacles com baranes i rampes, tal com es fa en l’skate, snow o wake».
La clau per ser un bon rider és, per a
Font, «dedicar-hi molt temps i ganes. Molta gent creu que s’ha de tenir certa forma
física, però és un esport molt tècnic, amb
molts de detalls com el vent, el mar i sobretot el material, que has d’entendre molt bé
com funciona. Un cop has après a navegar,
a partir d’allà només hi ets tu i la cometa».
Però, com s’ho manega un jove de 16
anys per compaginar els estudis quan no
té un lloc fix? «Estic estudiant Batxillerat a
distància, a l’Institut Obert de Catalunya,
i després vaig a fer exàmens presencials al
final de cada semestre. No hi ha privilegis o
punts de més per ser esportista».
Quan acabi, té clar per on es vol encaminar: «Sóc un gran apassionat del cinema
i la fotografia. Si hagués d’estudiar alguna
carrera escolliria la de cinema. Està molt bé
compaginar-ho amb el kite, i ho trobo molt
interessant».

>> Noè Font practicant
kitesurf el novembre passat
a Taíba, Brasil.

Lluís Ribera és periodista esportiu.

L’estiu del 2014 Noè Font i Nina Font, germans,
van coincidir en el mateix Mundial júnior celebrat
a Sant Pere. Ell va quedar primer; ella, segona
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