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L  a história  de  l’esgrima apa
reix  ligada  a  levolució  cul
tural  de la humanitat  milers

danys  abans  de  la  nostra  era.
L’home  va  utiitzar  les armes  per
atacar  i defensar—se, i el seu  ús va
requerir  un  aprenentatge.
Levolució  de  les  armes  i  de  les
práctiques  corporais  en  les  dife
rents  civffltzacions va deixar en la
história  figures  singulars  com  el
mestre  desgrima  de l’antiga Gré
cia,  anomenat  “hoplomachés”  o
els  “lanistae”,  instructors  de  les
centúries  romanes.  Larribada  de
les  armes  de foc semblava marcar
la  fi en l’ús de les armes blanques,
peró  iluny  d’aixó, aquest  fet  va
marcar  l’inici duna  nava concep
ció  de les armes.  Van aparéixer els
duels  i  els  estudis  sobre  l’art
d’emprar  l’espasa, el fioret i el sa
bre  es  van anar  multiplicant  fins
que  afinais  del segle XTX1’esgrima
esdevingué  una  de  les primeres
práctiques  corporais  que han con
figurat  lesséncia  de  l’esport mo
dern.

Arrels catalanes
Lesgrima  és l’únic esport olimpic
amb  origens  espanyols. De fet, en
els  antecedents  de l’esgrima com a
esport  hi ha  influéncies catalanes
en  les  diferents  etapes. El 1474, el
catalá  Jaume  Pons,  va  editar  el
primer  tractat  d’esgrima conegut
arreu  del  món  i  que, jimtament
amb  les obres  contemporánies  de
Pedrós  De la Torre  iDiego de Vale
ra,  i daltres  de posteriors, van po
sicionar  Espanya  al capdavant  de
la  teorització  de iesgrima  fms  el
segle  XVI. Els segles XVII 1 XVIII
presenten  una  marcada  influén
cia  de les escales italiana i france
sa.  El segle XIX és l’etapa en  qué
apareix  l’esport modern com a sim-
bol  de modernitat  per a la  burge
sia,  un esport  que és importat  pels
viatgers  catalans  a  excepció  de
l’esgrima,  practicada  a Catalunya
com  a d’altres paisos europeus.  A
mitjans  del segle XIX ja  es coneix
lexisténcia  a  Barcelona  de  dife
rents  mesfres  d’esgrima, i una  de
les  sales  d’esgrima  més  impor
tants  de  lépoca  era  la  del  famós
Gimnás  Solé,  que  fou  un  deis
clubs  ftmdadors  de  la  Federació
Catalana  sgrima  el  4 de  maig
del  1922.

La  Federació  Catalana
dEsgrima,  des de la seva creació,
ha  tingut  un  carácter  minoritari
pel  redult  volum  de  practicants
que  ha  tingut  a diferéncia daltres

Espasa, fioret ¡ 
 sabre, les tres 
modalitats
L’espasa és una arma d’estocada

i  tan sois és valid el tocat
realitzat pel contacte del boté
de la punta de larma amb el cosI de l’adversari. Tots eis tocats
tenen el mateix valor. L’espasa
ha de tenir una llargária

I  maximadelløcm.inopotpassar deis 770 grs. de pes. El
fioret també és d’estocada. Aquí

-I es prioritzen les accionsofensives a les contraofensives.La superfície válida dei floretes

I  limita al tronc. A l’igual quelespasa, no pot excedir deIs 110
cms. i el seu pes ha de ser
 inferior al mig kilo. En el sabre,
la validesa del tocat queda  1
condicionada a la convenció. A

T  més a més del tocat amb la
 punta, és permes tocar amb el  -.

tal% i contratail de la fulla. La
 superfíde válida ve determinada
 perla línia deis malucs. No pot
pesar més de 500 grs.i la
 liargária máxima, de 105 cm.•
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paisos  europeus  molt  propers,
com Italia  o Frariça, on el carácter
minoritari  de l’esport de l’esgrima
ha  estat  menys  restrictiu  que  no
pas  a  Catalunya.

En  els darrers  anys,  la Federa
ció Catalana  dEsgrima  está realit
zant  un  esforç  per  tal
d’incrementar  el nombre de practi
cants,  peró la tendéncia  a la baixa
de  les corbes de natalitat  en la po
blació  catalana,  així  corn
l’increment  en  l’oferta existent  en
el  món  del  ileure  fan
que,  a  hores  clara,  si
guin  moltes les dificul
tats  existents pera  des
envolupar  un  esport
com  l’esgrima.  Sens
dubte  l’aparició  deis
materials  alternatius
—sabrescuma  i
floretescuma— que faciliten  la  in
corporació  de l’esgrima en l’ámbit
escolar,  aixi  com  lincrement  de
l’oferta formativa  que sestá  impuil
sant  des de la la própia  FCE i que,
en  un futur, es podriarealitzar  des
del  mateix  INEFC, poden perme
tre  que  l’esgrima  mcrementi  les
seves  xifres  en nombre  de clubs i
ilicéncies  i sapropi  alis valors exis
tents  en paísos  veins.

A  hores  clara  lesgrima  és  un
deis  pocs  esports  presents  en  el

programa  olímpic des de la prime
ra  edició  deis  Jocs  Moderns  dei
1896. Anualment  es  disputen  els
carnpionats  dei  món  absoluts,  i
per  a menors  de 20 i 17 anys, en les
seves  sis  modalitats:  l’espasa,  el
fioret  i el  sabre,  tots  ells, mascu
iins  i fernenins,  després de  la  da
rrera  incorporació del sabre feme-
ní  en proves oficiais  des  de 1999.

La  Fédération  Internationale
dEsgrirne  és lorganisme  que regu
la  i’esgrima arreu  del món.  La se-

va  seu, des del mes de
setembre  dei  1997, es
troba  a la  ciutat  Suís
sa  de Lausanne  i té 101
federacions  nacionals
associades  de  tots  els
continents.

Els  esportistes  prac
ticants  desgrima  són

anomenats  esgrimidors  o tiradors
dins  de largot  propi, de la mateixa
forma  que.  segons  la  modalitat
practicada,  esdevenen  espasistes,
floretistes  o sabristes.  El concepte
“tirar”és  l’emprat  en  aquest  es
port  per definir renfrontament  en
assailt  de dos tiradors,  el que  esde
vindria  en altres activitats esporti
ves  al  terme  “jugar”,  poc  o  gens
utiitzat  en  i’esgrima; aixi,  quan
dos  esgrimidors  senfronten  es diu
que  estan  “tirant”.

Epoques de glória
als 50 a Catalunya
Mitjançantunfulletódei 1925 (deI
quaI només sen conserva una
fotocópia) en el qual sanuncia la
celebració del segon Campionat de
Catalunya de Grecoromana, es té
constncia de lantiguitat, com a
mínim, deis Campionats de Catalunya,
tot i que la practica daquest esport i
la Federació podrien ser més antics.
Aquest esport va viure époques de
glória els anys 50 i 60, quan pavellons
com el Iris de Barcelona s’ompliren en
competicions internacionals. Eren les
époques d’homes com Salvador, Vida 1,
Cuscó, Puig, Asensio ¡ d’altres.
Graciano Cuesta, al marge de ser la
persona més reconeguda perla
Federació Internacional, va marcar
tota una época com a entrenador
espanyol i catalá. Els clubs més
importants eren la Unió Gimnástica 1
Esportiva de Badalona, el Centre
Gimnéstic Barcelonés ¡la Penya
Cultural Barcelonesa. Hi ha una figura
indiscutible, compromés amb la tasca
organitzativa i en defensa de
Catalunya, destacable en els moments
crítics de la Guerra Civil i fins
I’adveniment de la democrcia. Es
tracta d’Antoni Asensio, qui pasa els
fonaments per la nava etapa no
exempta dentrebancs per aquelisque
no vahen perdre privilegis.

Eis anys 70 i 80 a Catalunya, són
molts catahans els que arriben alt peró
la política no recolza la seva
progressió: Navarrete, Parera, Rubio,
Olmo, Mentruit, Molina, Doña i
daitres. Lluitadors com Serna, Cano,
Delgado, Torres, Gutiérrez, Luna,
Bueno i daltres també posen la seva
Ilavor. A SeüI, vam estar representats
per Serna i a Barcelona, per Recuero.
Actualment, Catalunya ha revalidat
per quart any consecutiu la primada
en Grecoromana i Lhiure Olímpica a
nivell sénior i necessita una
reconversió en categories inferiors. Els
clubs més importants darrerament
són el CG Barcelonés, CL Baró de Viver,
CL Sant Adrié i molts daltres•
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Lesgrima ha
tingut en pisos
molt propers,
un caracter
menys restrictiu
que a Catalunya
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