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Esports

Quidditch, un nou esport a la vida real

Els  amants  de  la  popular  saga  de  mags  de  JK
Rowling saben a la perfecció què és el quidditch,
l'esport practicat per Harry Potter, en el qual, com
expliquen els  llibres  i  pel·lícules,  el  protagonista
obté  èxits  extraordinaris  gràcies  a  una  gran
destresa. En els llibres de J. K. Rowling es diu que
el Quidditch ve de temps molt antics i es va crear
basant-se  en el  Queerditch  Marsh,  un esport  del
qual  Gertie  Keddle,  una  veïna  del  pantà
Queerditch, havia vist un partit en 1014.

El quidditch, com a esport professional, constitueix
una adaptació del joc de ficció que practica Harry
Potter,  és a  dir,  la  disciplina que practiquen els
mags  a  la  saga  de  ficció a  mode  de  joc  de
competició. Evidentment, en el joc professional no
s'hi fan  servir  escombres  voladores  però  de
velocitat  no  els  en  falta.  També  s'han  canviat
certes coses com la no inclusió d'animals en el joc
per por de l'extinció d'aquests i per causes ètiques,
a  la  pel·lícula i  van  ser  reemplaçats  per l'actual
pilota  que  va  ser  cridada  snitch  en  honor  als
animals.Els  joves  practicants  d'aquest  esport  han
de  perseguir  diferents  pilotes  i  jugar   en  tres
cèrcols que actuen a manera de porteria. Corren
amb un pal entre les cames, cosa que també crida
molt l'atenció. 

Jugadors de  quidditch

Aquesta  adaptació de l'univers fantàstic  de Harry
Potter, a la vida real, és una disciplina encara molt
desconeguda a Espanya, on amb prou feines hi ha
una desena d'equips en actiu. 

Entre  ells  hi  trobem  els  Nightmare  Grims de
Tarragona, amb només mig any de naixement de
l'equip,  ja  han  donat  el  salt  a  les  competicions
oficials.  Cada  cap  de  setmana,  al  costat  del  riu
Francolí, són molts els curiosos que s'aturen a veure
quin tipus d'esport estan practicant  aquest grup de
joves,  alguns  el  titllen  de  “freak”  altres  de
revolucionari.  Aquest esport,  que constitueix una
barreja de rugbi, pilota presoner i handbol,  està
tenint nous adeptes entre la població juvenil.

A  Espanya,  com  hem dit  abans,  hi  ha  unes  deu
formacions, tres d'elles a Catalunya-  hi destaquen
equips com els Lynx de Madrid, els Dementores de
la Corunya, els Barcelona Eagles. Aquests  darrers
han  tingut  molt  a  veure  en  el  naixement  dels
Nightmare Grims tarragonins.

  Samarreta dels Barcelona Eagles


