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Entrevista
Marc Vargas

ARXIU PARTICULAR

CONTRAPUNT

Campió de Catalunya júnior de tennis. El tennista
bagenc que resideix a Cornellà es va proclamar vencedor
del campionat català júnior després de guanyar el favorit
Oriol Roca a semifinals i Jordi Vives a la final

Marc Clotet
 Soci del Club Atlètic Manresa
i del Beisbol Club Manresa

NO A COP DE
JOCS OLÍMPICS

«Em va costar molt
adaptar-me a
Cornellà, al principi
era difícil millorar»
Adrià Torner
MANRESA

Després de dos anys pràcticament en blanc, sense cap títol ni resultat per destacar, el tennista bagenc Marc Vargas va recuperar la
confiança amb el campionat català
júnior. La seva adaptació amb la
Federació Catalana en arribar a
Cornellà ha estat dura, però Vargas
ja comença a veure la llum.
P Algun familiar jugava a tennis?
R El meu pare hi jugava, era professional i va arribar a col·locar-se
entre els  millors del món, i
quan jo tenia uns vuit anys, i érem
a Solsona, em va començar a ensenyar a jugar.
P Així que et va traslladar la seva
gran afició per l’esport.
R Ell em va mostrar l’esport, a mi
em va agradar i a partir d’aquí
vaig continuar jugant.
P No has provat cap més esport?
R Era l’únic esport que havia provat i sempre m’havia agradat. L’esforç físic m’agrada, quan has de fer
esprints m’agrada, haver de provar
la meva resistència m’agrada.
P T’agrada arribar al límit?
R M’agrada que em forci algun
rival dins la pista. Ara, ja em passa de tant perquè, des que m’entreno a Cornellà, ja jugo partits
amb gent de molt més nivell.
P Vas començar a Solsona i ara
ets a Cornellà?
R Primer a Solsona, i després a
Sant Joan de Vilatorrada, als dos
llocs amb el meu pare, i després a

Manresa, on encara sóc. A Cornellà estic a la federació catalana de
tennis, que em van donar una
beca, des del setembre del . Ja
hi havia d’anar l’any anterior però
no podia pels estudis. Em van dir
que estaven interessats en mi i
que volien que anés a entrenarme diàriament a les seves instal·lacions. En el tracte em paguen
la residència, tots els àpats i, a
més, tinc els entrenaments pagats. A canvi, si guanyo tornejos, els
dono els diners que he guanyat.
P Qui estipula els tornejos als
quals has de jugar?
R Em fan el calendari ells. Estic jugant tornejos anomenats Futures,
de persones que estan entre els 
i els . del món. Per acostumars’hi es necessita un temps. Ahir vaig
jugar amb el  del món, de 
anys, i vaig perdre per - i -.
P Què has de millorar per arribar
al seu nivell?
R He de guanyar força psicològicament. Físicament i tècnicament
el meu joc és correcte, però hauria
de ser més fort mentalment. Depèn del dia jugo molt millor.
P Com ho treballes això?
R El meu entrenador s’obliga a
animar-me cada punt, encara que
el perdi. Després de cada punt
hem de treure coses positives. Entrenem això mentre mantenim
tècnica i físic. A l’entrenament tan
sols afegim animar-me.
P Quins bons moments recordes
jugant a tennis?
R Aquests dos últims anys no he
obtingut gaires bons resultats. És

l mes de gener passat
l’alcalde de Barcelona, exercint de mag, es
va treure una llebre
àrtica del barret amb forma de candidatura de Barcelona als Jocs
Olímpics d’hivern de l’any . A
part de la sorpresa general del
primer moment, i immersos com
estem en una crisi de proporcions
considerables, la proposta ha generat inevitablement adhesions i
rebuig a parts iguals, massa vegades amb interessos electoralistes.
Personalment no és que no vulgui
veure de prop uns Jocs Olímpics
d’hivern, ni que tingui mala consciència per fer-los la competència
als nostres benvolguts i dolguts veïns aragonesos (que, per cert, demanen respecte però en demostren
poc per la nostra llengua i la nostra
cultura). De fet, fins i tot admeto
que si la cosa tira endavant pot ser
una oportunitat de millora innegable per a la regió pirinenca. Però
entenc que no és a cop de Jocs
Olímpics que el nostre esport, les
nostres infraestructures i, en definitiva, el nostre país han d’avançar.
Els Jocs del  van representar un
bon impuls per a la Ciutat Comtal,
però no gosaria dir el mateix pel
que fa a les nostres infraestructures esportives: l’estadi Lluís Companys, ara que n’ha marxat el RCD
Espanyol, acull ben poques competicions esportives. El mateix
passa amb el Palau Sant Jordi. I l’estadi de beisbol de l’Hospitalet,
dels més grans d’Europa, va ser reconvertit en camp de futbol... Probablement són les instal·lacions
més modestes les que han aconseguit més bon aprofitament.
I és que no cal gastar grans milionades en infraestructures faraòniques: la gent corrent en té prou
amb instal·lacions a prop de casa,
còmodes i, si pot ser, gratuïtes. I
amb els diners que ens estalviem
no havent de pagar la factura olímpica ja viatjarem a Sóchi, a Munic
o a Jaca... o allà on muntin els Jocs!
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El tennista bagenc Marc Vargas va proclamar-se campió català júnior

Caps de setmana a Valls de Torroella


El tennista Marc Vargas (10 de febrer del 1992) viu a Valls de Torroella el cap de setmana amb els pares, i entre setmana és a Cornellà, on estudia primer de batxillerat. De moment no es planteja continuar
estudiant, «però si hagués d’escollir alguna carrera, faria Inef». Quan té
temps lliure entre entrenar-se i estudiar acostuma a jugar al famós Call Of
Duty a la PSP, un videojoc «que té bons gràfics i enganxa».

clar, en canviar-me allà a la federació, em va costar adaptar-m’hi. Si
em remunto abans d’anar a Cornellà, recordo que vaig ser semifinalista de l’estatal infantil i també
semifinalista d’Espanya sub-.
P Però fa unes setmanes va ser
campió de Catalunya júnior.
R Sí, vaig fer un bon torneig, tot i
que no vaig començar bé. De fet,
com a objectiu havia d’arribar a
quarts. Abans de jugar pensava que
estaria content arribant a quarts.
P Com va anar el campionat?
R El primer partit que vaig fer em
vaig sentir incòmode en tot. Perdia
els serveis, no em sortia res, vaig
guanyar fàcilment però em costava molt jugar. I a la segona ronda
em sortia tot millor i a partir d’aquí
em va anar molt bé fins al final.
Vaig jugar contra un rival que sempre anàvem ajustats i el vaig guanyar per - i -, després vaig derrotar un company de Cornellà. A
semifinals vaig vèncer Oriol Roca,
tot i que em va guanyar el primer
set, vaig ser fort mentalment, ho
havia de ser per guanyar, i vaig re-

muntar. A la final era més fàcil i no
em va posar complicacions.
P Com és que has estat, llavors, dos
anys en blanc?
R Al principi d’arribar a Cornellà
era molt difícil millorar, em va
costar adaptar-me i no m’agradava l’entrenador.
P Dedueixo que el d’ara sí.
R Sí, Àlex Bragado és millor. Els altres entrenadors no m’entenien
del tot. Aquest va ser jugador i
sap de què parla, entén el que em
passa, coneix les experiències. Els
altres no havien estat jugadors
gaire temps. L’Àlex entén la psicologia. Diu que era més o menys
com jo, i em va dient els canvis.
P Quins són els propers reptes?
R D’aquí a poc tinc un Futures a
Sabadell, un altre a Badalona i
després a Saragossa. Quan hagi fet
aquests tornejos tindré dues setmanes més d’entrenament i tornaré a fer Futures cinc anys més.
P Tens algun somni en el tennis?
R Jo, si arribés a ser entre el top 
i el top , estaria més que content,
però sempre vols aconseguir més.

