
«Els escacs portats al
terreny físic. Alguns

han definit el joc
d’aquesta manera per

explicar que s’elimina el
contacte entre jugadors»

Manresa hi va aportar els Bagmonts, un equip
ja mític. Però poc a poc l’interès va anar bai-
xant i l’equip va desaparèixer. La federació ca-
talana manté una competició i, amb la seva or-
ganització, també es disputen lligues i copes
de futbol flag.

Gus Orriols és el responsable dels Sant
Fruitós Bucaners, equip de nova creació que
pretén recollir el testimoni dels Súria Spiders.
Ha passat tot l’hivern reclutant jugadors per al
projecte i fent els primers entrenaments i ara
tot està a punt per al debut. Orriols gestiona un
compte de Twitter sobre la lliga de futbol
americà que té gairebé 600 seguidors,
@NFL_enCatala, i explica que el gran atractiu
per practicar aquest esport és que «no neces-
sites res pel que fa a material. Es va crear per
eliminar el contacte i mantenir tot el vessant es-
tratègic de l’esport, que alguns qualifiquen com
els escacs portats al físic. Amb això van acon-
seguir que resultés molt barat i més segur».

Agilitat física i mental
A Igualada també en tenen dos equips, els Pa-
chamama, format per jugadors entre 19 i 25
anys, i els acabats de crear Aviadors, amb nois
i noies més joves. Albert Solé, responsable dels
Pachamama, diu que una de les raons per les
quals el futbol flag és atractiu és perquè «és
mixt, òbviament. Fora bromes, ho és perquè
es necessita molta agilitat, tant física com men-
tal, per córrer i aconseguir fertouchdown sen-
se ser placat. També cal ser àgil per llegir els
atacs dels contrincants i fer una bona defensa.
Per això és un esport molt complet».

Miquel Galán, de l’altre equip de la capital
anoienca, els Aviadors, s’expressa en termes
semblants quan diu que «combina molt bé la
resistència física, l’agilitat i la capacitat de re-
accionar ràpidament davant de situacions
que puguin aparèixer en una jugada. El fet de
no haver-hi contacte és un altre al·licient, ja que

no has d’estar pendent de rebre un cop». A més,
Gus Orriols destaca que «les normes són molt
senzilles i no cal haver vist cap partit de futbol
americà per poder-hi jugar. L’exemple el tenim
al nostre club. La meitat dels jugadors no ho han
fet i no havien practicat futbol flag abans.
Amb dos entrenaments ja feien partidets i
capturaven més pilotes que no pas els queien.
Potser sí que per actuar de quarterback, que és
qui fa les passades, cal conèixer millor el fun-
cionament de l’esport, però com que juguem
cinc contra cinc és més fàcil controlar què pas-
sa al camp».

Noies més competitives
El jugador-entrenador dels Bucaners també
destaca els valors que traspua la pràctica del
futbol flag. Segons ell, «el respecte és un dels
més importants. Els partits acaben amb molt
bon ambient entre competidors, ja que la fal-
ta de contacte físic redueix al mínim l’agressi-
vitat present en altres disciplines. És un joc
mixt en què es prioritza l’estratègia i la tècni-
ca. Per tant, no trobes desavantatges físics que
puguin decantar la balança pel fet de jugar
amb noies. Al contrari, són tant o més compe-
titives que els nois». Tot i que s’hagi associat
més el futbol flag als escolars, els tres equips
de casa nostra demostren que no hi ha edat per
iniciar-s’hi i que sempre s’hi és a temps.
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EL FUTBOL AMERICÀ DE BUTXACA REVISTA

L’inici de les jugades és
semblant al del futbol
americà. Un dels jugadors
fa l’snap, la passada enrere
(1), i cedeix la pilota al
quarterback, que és
l’encarregat de llançar la
pilota endavant o de 
cedir-la a un company que
tingui al costat (2). El
receptor ha de córrer per
arribar a la zona de marca i
evitar que algun defensor
li arrabassi alguna de les
cintes que porta penjades
de la cintura (3)

«Cal ser àgil per llegir els atacs dels
contrincants i fer una bona defensa, per
això és un esport molt complet», diu
Albert Solé, dels Pachamama 

Miquel Galán, dels Aviadors, destaca que
«combina molt bé la resistència física,
l’agilitat i la capacitat de reaccionar
ràpidament davant de cada situació»

Gus Orriols
Entrenador-jugador

dels Sant Fruitós
Bucaners
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