ESPORTS

El joc
més britànic
El criquet nascut a Anglaterra
arriba a Catalunya des de l’Àsia

Diferents pobles de Girona acullen cada cap de setmana partits de
criquet, jugats per catalans procedents de l’Índia i el Pakistan. Encara és
un gran desconegut a Catalunya, però el criquet és un joc d’intercanvis
que busca consolidar-se i formar part de l’entramat intercultural del
nostre país.
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>> A la lliga catalana, tots
els equips vesteixen de color
blanc. (Camp de Vidreres:
partit entre Girona Warriors
i Friends Eleven).
A baix, una pilota de criquet,
amb l’interior de suro i la
superfície de cuir. Pesa entre
156 i 163 g. (Camp d’Olot:
partit amistós entre el Tigers
i l’United d’Olot).

A

l’Índia i el Pakistan, el criquet
és l’esport més popular, tant
per la seva pràctica al carrer
com pel seu enorme seguiment als camps de joc i als
mitjans de comunicació. Un partit entre
seleccions d’aquests dos gegants asiàtics és
considerat de màxima rivalitat. Tot i això,
els equips gironins de criquet estan formats sobretot per joves nascuts al Panjab,
una regió compartida per ambdós estats,
indiferentment de quin sigui el seu origen,
llengua (panjabi o urdú) o religió (musulmana, sikh, hindú o altres).
L’any 2010, Mahmood Uzzaman Shamsi, de Karachi, va animar uns quants joves
d’Olot a fundar el primer club de criquet a
Girona: l’Olot Tigers Cricket Club. Actualment, sis equips gironins juguen a la lliga
catalana, tots amb mallots blancs, tot i que
cada equip té a més els colors propis, que
mostren en els altres tornejos: la Girona
Premier League (GPL), el Ramzan (Ramadà), l’Eids (final del Ramadà), el Súper Six
i el de Nadal. Tant els mallots com la resta

d’equipament (cascs, guants, canyelleres,
bats i pilotes) arriba en la seva major part
del Pakistan, concretament de la ciutat de
Sialkot, un dels llocs del món on es produeix més material esportiu.
Dels onze equips que juguen a la GPL,
nou provenen de les comarques gironines:
tres de Girona (Girona Warriors, Girona
Stars, Girona), tres d’Olot (United, Olot Tigers i Garrotxa), un d’Empuriabrava (Empuriabrava), un de Santa Coloma (Farners)
i un d’Anglès (Selva). Els dos restants són
l’Esplugues i el Vic.
L’únic camp de criquet oficial a Catalunya és a Vidreres, on es juguen partits
nacionals i internacionals, per la seva situació estratègica, entre Barcelona i Girona i a prop de destinacions turístiques
com Lloret. Les altres poblacions adapten
equipaments existents per a l’ocasió: a
Olot, el camp de rugbi; a Empuriabrava,
dos camps de futbol, i a Anglès, un espai
particular. Aziz Mirza, coordinador del criquet a Girona i jugador de l’United CC, es
lamenta de no tenir terrenys exclusius per

Dels onze equips que juguen
a la Girona Premier League, nou
provenen de les comarques gironines
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a la pràctica d’aquest esport. La divulgació
seria així més fàcil. A Olot, per iniciativa
del mateix Mirza i l’Ajuntament, s’han fet
mostres i tallers del joc al carrer. La seva
intenció és fer-ne difusió també a través de
les escoles.
En Harpreet Gill, un amic de Salt, me
n’explica les bases, mentre seguim un partit
sota el freixe del camp de Vidreres.
Es practica a l’aire lliure, en un camp
quadrat de com a mínim 150 m per costat,
amb una pista rectangular al mig (de 20
x 3 m), a cada cantó de la qual hi ha tres
pals clavats verticalment amb dos travessers al capdamunt (wicket). Es juga entre
dos equips d’onze jugadors i es divideix en
dues parts.
Alternativament a cada part, tots els
jugadors d’un equip se situen al camp,
mentre que de l’altre equip només juguen
dos batedors, un a cada banda de la pista
central. El llançador tira la pilota per abatre
un dels travessers del wicket darrere del batedor, que intenta interceptar el xut enviant
la pilota lluny. Mentre els de l’equip llan-

çador recuperen la pilota, els dos batedors
intercanvien posicions fins a un màxim de
quatre cops. Cada intercanvi equival a un
run i val un punt.
El batedor és eliminat i canviat si toca
el wicket quan bat la pilota, si la pilota fa
caure un travesser, o si un jugador de l’altre
equip l’agafa abans que toqui a terra un cop
ha estat colpejada.
Cada part consta de 10, 20 o 25 tirades o
overs (conjunt de sis llançaments). La durada del joc depèn del nombre de tirades que
s’estipula per partit. Un partit convencional
sol durar tres hores, però n’hi ha d’especials
que duren fins a cinc dies, o molt més curts
(criquet sala).
En anglès, cricket significa grill, però
el nom que designa l’esport probablement
deriva del germànic cricke o bat. També
serveix com a sinònim de fair play o joc
net. El criquet mou passions, però és un
joc tranquil, ideal per compartir unes hores
d’esbarjo durant els caps de setmana.

>> El batedor sol portar casc,
guants i canyelleres com a
protecció. (Camp d’Olot:
partit amistós entre el Tigers
i l’United d’Olot).
A baix, a cada partit hi ha
dos àrbitres i un anotador.
(Camp de Vidreres: partit
amistós entre un combinat del
Warriors i el Girona i un equip
anglès de Northampton).
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