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Història del judo
El judo (柔道) és una art marcial japonesa fundada 
per  Jigoro Kano a la  fi  del  segle XIX a partir  del 
Jujutsu,  fugint  de  tècniques  perilloses  o  inútils  i 
sistematitzant-lo,  essent  així  possible  la  seva 
pràctica  lliure  en  randori.  L'objectiu  de  Kano  era 
aconseguir la millora de les persones mitjançant la 
seva  pràctica.  El  judo ha  aconseguit  una  gran 
acceptació en tot el món i des dels Jocs Olímpics de 
Tokyo és un esport olímpic.

La paraula judo està formada per dues paraules "ju" 
i  "do" i signifiquen alguna cosa semblant a "camí o 
via de la flexibilitat"; amb això, s'intenta explicar que 
la forma de vèncer una força no és oposant-se a 
ella, sinó tot el contrari, donant-li suport i dirigint-la 
per al  propi fi. Seria com una fulla que sosté una 
mica d'aigua i  quan no aguanta més s'inclina i  la 
deixa caure en lloc de trencar-se.

Les tècniques del judo bàsicament són projeccions, 
immobilitzacions, luxacions i estrangulacions. El judo 
actual  ha  perdut  bona  part  de  la  cavallerositat 
originària  i  s'ha  convertit  en  un  esport  de 
competició, en una baralla molt travada, en la qual 
és  molt  difícil  veure  la  puresa  de  la  tècnica  que 
antigament s'ensenyava.

El lloc on es practica rep el nom de  dojo i  en el 
terra hi ha el  tatami, un tipus de matalassos que 
serveixen per amortir el cop i no fer-se mal al caure.

El  judo  es  regeix  per  un  sistema  de  nivells  i  de 
cinturons que  van  per  aquest  ordre:  blanc-groc-
taronja-verd-blau-marró-negre-vermell,  amb  els 
seus respectius intermedis: blanc-groc, groc-taronja, 
taronja-verd,  verd-blau,  blau-marró  i  blanc-vermell 
(aclariments:  no  hi  ha  marró-negre  i  després  del 
negre ve el vermell i entremig s'hi va ficar el blanc-
vermell).  Per  passar  de  cinturó  es  necessiten  8 
kates pels complerts i 4 kates pels intermedis, per 
passar del negre al vermell es fa servir un sistema 
diferent que va per 12 dans (a partir del 6è hom es 
pot posar el blanc-vermell).

A Europa va ser introduït per  Mikinosuke Kawaishi. 
Després de la fundació del Kodokan (escola de judo) 
en 1882, el judo es va estendre ràpidament per tot 
el Japó. Com ja s'ha dit abans les autoritats del país 
el van adoptar com a esport oficial i la policia el va 
incloure  en  els  seus  programes  d'entrenament. 
També la policia de París el va incloure en els seus 
programes d'entrenament al 1905.

El primer club que es va establir a Europa va ser el 

Budokwai,  a  Londres,  el  1918,  fundat  per  Gonji 
Kozumi, dedicat la major part de la seva vida a la 
popularització  d'aquest  esport.  El  primer  torneig 
internacional es va realitzar entre el Budokwai i  la 
selecció alemanya al 1926. Va tenir un gran impacte 
i  al  període d'entre guerres el  judo es va establir 
definitivament a Europa.

Al 1947 es va fundar l'Associació Britànica de judo i 
la Unió Europea de judo. La Federació Internacional 
de judo es va crear a l'any 1951 i aquest any es van 
celebrar a Londres els primers campionats d'Europa. 
Al Japó, els primers campionats es van celebrar al 
1930 i a començament de la Segona Guerra Mundial 
ja  era  esport  nacional.  En  1949 es  fundà  la 
Federació japonesa de judo.

Sóc campiona de judo
Quan vas guanyar?

Va ser el març del 2010.

Què vas guanyar?

Vaig quedar la primera del Campionat Autonòmic de 
Madrid de categoria infantil de primer curs. Aquesta 
vegada  una  medalla  d'or,  però  no  sempre  són 
medalles, també hi havia plaques i copes. 

On ho practicaves? Quantes hores?

Al gimnàs, normalment unes cinc  hores, és molt dur 
fer-ho,  però m'agrada molt i per molt dur que fos 
no faltava cap dia a l'entrenament. 

Quin nivell tenies?

Tenia  el  cinturó   blau-marró  que  és  l'anterior  al 
marró abans del negre, que és el darrer i s'ha de 
tenir setze anys.

Per  què  no  ho  practiques  ara?  Tornaràs  a  
practicar?

Perquè aquí no n'hi ha. Tan de bo! Ho faria sempre 
que pugues fer.
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