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nDesprés d’iniciar-se ple-
gats enel tennis, el ciclisme,
el karate o la pesca, el tir
olímpic va arribar a la vida
de Nunci Rodríguez i el seu
marit, Josep Triquell, com
un repte més en què testar-
se. Va ser ell qui, a través
d’un amic, començaria a in-
troduir-se en una disciplina
enquèacabariaperarrosse-
garunaNuncide30anys,un
pèlescèptica.

Ara, amb 67, els trets con-
figuren una part tan impor-
tantdelavidad’aquesta llei-
datana com dormir bé o
menjar equilibradament.
Pel camí, les canonades li
han reportat 30medalles en
competicions internacio-
nals; entre elles, sis ors en

europeus i lamateixa quan-
titatenmundials, imésd’un
centenardemetalls a escala
estatal.
“Al principi, ho mirava i

no em deia res. Fins que no
proves de disparar, no t’afi-
ciones de veritat”, explica
Rodríguezsobreelsseusini-
cis, en què ja començava a
plantejar-se com compagi-
nar aquell incipient passa-
temps amb les seves feines
almóndel peritatge, l’admi-
nistracióo lacomptabilitat.
La veritable afició arriba-

ria amb el descobriment de
la modalitat en què compe-
teix: armes antigues. “Són
com joies. Algunes tenen
més de 100 anys. S’han de
conservar perquè són arte-
sanals, i comporten tot un
estudi i anàlisi de la càrrega
i funcionament,”, explica la
tiradoraolímpica.
Precisament en aquesta

categoria, de la qual n’és
una eminència, Nunci Ro-
dríguez ostenta una marca
quehapassata lahistòria.
“El torneig que recordo

ambmés satisfacció és l’eu-
ropeu de 2005, a Pforzheim,
enquèvaigaconseguiresta-
blir un nou rècord de 100
punts sobre 100. Jahohavia
fet algun cop entrenant, pe-
ròfer-hoaAlemanya,elpaís
deprocedènciade l’anterior
recordman, va ser extraor-
dinari”, explicaNunci.
Una proesa tan excepcio-

nal com inusitada que ella,
tanmateix, sap desgranar:
“Un bon tret demana, amés
de punteria, molta calma i
concentració per no bellu-
gar la mà ni tremolar en el
moment en què dispares”,
relata.

Edat i retirada
I és que l’edat, handicap en
altres esports, es converteix
enunabenedicció enaques-
ta disciplina balística: “La
davallada física es compen-
sa amb l’experiència, que
t’ajudaacrearunestatmen-
taldedesconnexió iagestio-
nar els nervis. A vegades,
aquest és l’element decisiu
per guanyar”, apunta Ro-

dríguez.Ambtot,ellamatei-
xaconfessaquelaideadere-
tirar-se ja planeja pel seu
cap. “El meu marit i jo som
un equip. El dia que plegui
un, plega l’altre. De mo-
ment, encara tinc possibili-
tats d’aconseguir algunpre-
mi més, i això em motiva”.
Tant a ella com a Triquell,
també campió nacional i in-
ternacional, els agradaria
acomiadar-se enungranes-
cenari.

Acomiadament gran
“Seria bonic fer-ho a
Pforzheim, on vaig aconse-
guir elmeu rècord i vaig de-
butar a nivell europeu el
1989, en el torneig comme-
moratiu que se celebrarà el
2021pelcinquantèaniversa-
ri del Comitè organitzador.
Però després penses que el
Mundial del 2022 és a l’Ar-
gentina, i també ens faria
il·lusió anar-hi”, sentencia
indecisa una Nunci Rodrí-
guez, conscient potser que
encara li queden molts car-
tutxosperesgotar H

PITCH & PUTT

Amador Rodríguez aconsegueix
el triomf a l’Open Catalunya
El XIII Open Internacional
de Catalunya ja té vence-
dors.ElPitch&PuttdelPor-
tal del Roc de Vilanova i la
Geltrúhaacollit lacompeti-
cióelcapdesetmanapassat.
Hi van participar 144 juga-
dors provinents de dife-
rentspaïsos:Euskadi,Fran-
ça, Galícia, Andorra,
Noruega, Suïssa, Holanda,
IrlandaiCatalunya.
El format de la competi-

ció va ser: divendres entre-
naments,36foratsdissabtei
18diumenge.Lesdistàncies
inormesaaplicarenlacom-
peticióerenlesnormesFIP-

PA que estableixen que es
pot jugar amb3pals i que la
distància màxima d’un fo-
ratésde90metresperunto-
tal de 1.200 metres en el re-
corregutde18forats.

Amador Rodríguez s’ha
alçat, finalment,ambeltítol
de campió de l’Open Inter-
nacional de Catalunya 2019
amb un total de 146 cops i
unesvoltesde53,48i45cops.
ElsubcampióhaestatEnric
Sanzamb151copsienterce-
raposicióel localOriolFort
amb153.Lacampionafeme-
nina ha estat Glòria Ruiz
ambuntotalde165cops H

CICLISME

Júlia Casas revalida títol a Olot
Un any més, el Trofeu Pri-
mavera d’Olot-Memorial
Josep Maria Carrera, cele-
brataquestdimecres,haes-
tat una gran jornada de ci-
clisme. En aquesta edició,
Júlia Casas (Sopela) ha re-
validat el títol de campiona
deCatalunya;asub23,eltri-
omf ha estat per a Mireia
Trias (Sopela); i a júnior,

LaiaBurdoy(CAFTurnkey
Engineering). Els cadets
Marcel Pallarès (Tot net-
Terrassa) i Estefanía Jimé-
nez (Top Conserge-Costa
Brava) han estat els prota-
gonistes d’una jornada que
tambéhacomptatambpro-
vadeCopaCatalanajúnior,
amb victòria d’Àlex Ber-
múdez (Quadis-Trek) H

TIR OLÍMPIC

Amb la mira posada en la història

n Nunci Rodríguez
és la tiradora olímpica
estatal més llorejada
de la història i
la primera a fer
un 100/100 en
un Europeu


