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                             Entrevista 

 

José  Rodríguez,  professor  de  un 
Karate.

Els nostres reporters de la revista ELI volien saber 
més sobre el Karate i han fet una entrevista a en 
José que és professor.

- Què és el karate per a tu?

- El karate per mi ho és tot, és la meva vida.

- Quan vas començar a fer karate?

- Vaig començar a fer karate de petit, amb 5 o 6 
anys.

- D' on procedeix el karate?

-  El  karate  procedeix  del  Japó,  els  xinesos  i  els 
japonesos van ser els primers en practicar aquesta 
art marcial.

- És cert, llavors, que l' idioma que s'utilitza, per 
parlar dels moviments... és el Japonès?

- Sí, és cert

- Per què?

- Perquè és l'idioma internacional del karate, per 
entendre'ns en tot el món, quan fem competicions 
a  l'  arbitrar  i  també  als  seminaris  que  fan  els 
mestres japonesos.

- Bé, ara digue'ns, quants anys portes practicant 
aquest esport?

Doncs, porto gairebé 30 anys practicant karate.

- Saps qui va fundar el karate?

- El fundador del karate, va ser Masutatsu Oyama.

- Com es deia el teu professor?

- Es deia Yoshihide Shinzato 

- Quin cinturó tens?

- Tinc el 4t DAN, que és el 4t cinturó que et donen 
després del negre. El negre és l'últim cinturó que et 
donen, després a mida que vas passant de nivell et 
posen ratlles grogues al negre.

-  Què es  fa  per passar de cinturó,  després  del 
negre?

- El que es fa bàsicament és practicar molt, a part 
dels  exàmens,  l'única  manera  d'aprendre més,  és 
practicar i practicar.

- Què fas un dia normal de classe?

Depèn del dia, tècnica, que són els moviments, i 
després  combat  o  patades.  I  sovint  físic  per  la 
resistència dels meus alumnes.

- Només hi ha un estil de karate?

- No, n'hi  ha de diferents, Shito-ryu, Goyo-ryu...

- Quin és el que tu practiques?

- El que jo practico és el kyokushinkay.

- Per què vas decidir dedicarte al karate?

- Perquè el karate és la meva passió des de sempre.

- Què és el que et motiva a seguir dia a dia?

- El que sobretot em motiva són els meus alumnes.

-  A  part  de  professor  de  karate,  dins  d'aquest 
àmbit, fas alguna altra cosa?

- Doncs sí, sóc arbitre nacional a les competicions i 
de vegades faig de  coach, que és qui ajuda i guia 
els competidors.

- Tens fills? Practiquen el karate també ells?

- Sí, dos nois de 20 i 22 anys i una noia de 15.

 Els dos nois en  feien, ara encara fan alguna cosa, 
però i la noia sí, de forma continuada.


