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CAT

n La selecció catalana de
culturisme participa demà al
Mundial, que se celebra a
Bèlgica, i ho farà amb un equip
format per onze esportistes en
categoria masculina i
femenina. El conjunt català ja
es va proclamar campió l’any
passat al Mundial disputat a
Cornellà de Llobregat, i, tot i
que aquest any l’equip és
menys nombrós, diversos
esportistes tenen moltes
opcions de tornar a Catalunya
amb una medalla. D’aquest
Mundial, entre d’altres temes,
ens parla el president de la
Federació Catalana de Físic
Culturisme, Enric Torrent.
Aquest cap de setmana se
celebra el Mundial de
fisioculturisme amb la
participació de diferents
esportistes catalans. Quines
són les seves opcions?
A nivell individual tenim
moltes opcions; calculem que
podem
aconseguir dues o
tres medalles d’or
i la resta poden
fer podi. A nivell
de països no sóc
tan optimista
perquè portem un
equip
lleugerament
pobre en quant a
nombre de
participants i aquí
la classificació
general ens
perjudicarà
bastant.
Podríem dir que Catalunya
és una de les grans
potències del
fisioculturisme a nivell
internacional?
Internacionalment, estem
considerats dels millors a nivell
individual. Si juguem a casa i
tenim pressupost per presentar
un equip nombrós, aleshores sí
que som una potència.
L’any passat, la selecció
catalana ja es va proclamar
campiona del món. Què ha

canviat en aquest últim
any?
Bàsicament es tracta d’un tema
de pressupost. El darrer any el
Mundial es va celebrar aquí, a
Cornellà de Llobregat, i vam
poder presentar un equip molt
nombrós, perquè les despeses
eren bastant més baixes que si
hem d’enviar un equip a
competir arreu d’Europa.
Sempre participeu com a

selecció catalana a nivell
internacional?
Des de l’any 2002, sí. Espanya
participa amb el seu equip com
altres anys, i tindrem dos
equips, l’espanyol i el català,
participant i competint amb la
resta del món.
Els esportistes que estaran
al Mundial van sortir de
l’Open de Catalunya
celebrat fa pocs dies, una
competició ja consagrada
dins el panorama esportiu
català. Quina valoració en

feu d’aquesta edició?
L’Open de Catalunya va ser el
campionat selectiu per al
Mundial, aquí es van elegir els
millors. Malauradament, s’han
quedat a terra quatre o cinc
persones que haguessin fet un
bon paper en aquest Mundial,
però la manca de pressupost
ens limita.
Dins del fisioculturisme
existeixen diferents

modalitats. Ens pot explicar
una mica en què consisteix
cadascuna d’elles?
Més que modalitats són
variants del culturisme. El
culturisme pur i dur és el
desenvolupament muscular,
tant en categoria masculina
com femenina. Després tenim
la categoria bodyform en la
qual es busca un cos tonificat i
la coreografia, la rutina de
poses lliures, ha de ser molt
acrobàtica. Aquí és on tenim
també una gran força, perquè

les campiones mundials dels
darrers anys són esportistes
catalanes. I per últim tenim
una categoria nova que fa dos
anys que hem implantat, el
bodyfigure. Aquí es busca una
dona amb un cos una mica
més tonificat que en el
bodyform i a més, no se li
exigeix aquesta rutina
acrobàtica. Però a banda del
culturisme, la nostra federació

ha integrat el powerlifting, que
consisteix en l’aixecament de
potències: aixecament de pit,
de cames i d’esquena. La suma
d’aquests tres aixecaments
dóna la puntuació total en una
competició de powerlifting.
Quins són els aspectes més
importants per
desenvolupar un cos per
participar en una
competició de
fisioculturisme?
Tenir ganes d’aconseguirho.
Fa falta molt d’entrenament, la

dieta és bàsica, és el 60% del
resultat de l’entrenament, i a
partir d’aquí es necessita una
gran força mental per tirar cap
endavant. Suposo que és com
en tots els esports, que s’ha de
tenir una gran voluntat.
Per a aquells que no ho
coneixen, com es
desenvolupa una
competició de
fisioculturisme? Quins són

els aspectes que es
puntuen?
Si parlem del culturisme, es
puntua l’estètica general de la
persona, sigui home o dona; el
desenvolupament muscular, la
definició, que tinguin un nivell
de greix inferior al 67%, i que
tinguin una bona posada en
escena, que es puguin
comportar d’una forma
adequada sobre la tarima.
En els últims temps l’esport
català ha patit una sèrie de
greuges que afecten

especialment els esports
més minoritaris. Com han
afectat directament al
fisioculturisme català?
Aquests greuges, si parlem de
federacions nacionals, nosaltres
no els patim, perquè no
existeix una federació nacional
de culturisme, hi ha una gran
associació nacional. Per tant,
del tema de la llicència única
n’hem sortit ben lliurats. El que
més hem notat especialment
és la manca de pressupost,
perquè estem ofegats.
Quins són els reptes més
immediats de la Federació
Catalana de
Fisioculturisme?
Com a repte immediat tenim el
Mundial de demà, en el qual
intentarem quedar el millor
possible. Pel nombre
d’esportistes que portem, una
tercera posició seria un èxit per
a nosaltres. Hem de tenir en
compte que competirem amb
seleccions formades per 25 o
30 esportistes. A nivell general
ens serà impossible lluitar; però
un repte personal nostre és
quedar per sobre de l’equip
espanyol, que porten 18
esportistes i suposo que
nosaltres amb 11 encara els
podem guanyar. A banda
d’aquest Mundial, la propera
temporada comencem també a
competir internacionalment en
l’altra modalitat de la nostra
federació, el powerlifting.
Tenim dues esportistes que
poden aconseguir medalla en
el proper Campionat d’Europa
de Powerlifting del proper mes
d’abril, tot i que encara no
tenim clar si participaran com a
selecció catalana o ho faran
amb l’equip espanyol femení.
Aquesta disciplina esportiva va
ser inclosa dins la nostra entitat
l’any 2005, però la selecció
catalana encara no està
reconeguda per la Federació
Internacional de Powerlifting.
Estem en converses amb ells,
però encara no han acabat de
quallar H

“PEL NOMBRE D’ESPORTISTES
QUE PORTEM, UNA
TERCERA POSICIÓ AL
MUNDIAL SERIA UN ÈXIT”

ENTREVISTA A ENRIC TORRENT, PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSICCULTURISME

“A nivell
internacional
estem considerats
dels millors
individualment”

“Tenim dues
esportistes que
poden aconseguir
medalla en el proper
Campionat d’Europa
de Powerlifting”


