
Els jocs de bitlles, reconeguts de
forma majoritària amb el terme
anglès bowling, són una de les
expressions esportives més antigues
de la humanitat, i a la vegada un
dels esports actuals amb més
practicants a tot el món, gairebé
cent milions, possiblement per la
seva condició d'especialitat idònia
per a qualsevol edat i estat físic.

LA HISTÒRIA
Pocs esports tenen precedents tan
antics com el bowling. Es va trobar
un joc de bitlles en una tomba
egípcia de 7.000 anys d'antiguitat, i
un manual primitiu escrit pels
egipcis 20 segles després. I tot i que
el bowling modern té sabor americà,
alguns historiadors fixen el seu
origen en una cerimònia religiosa a
Alemanya entre el segle II i III
després de Crist. El joc s'estandaritza
amb el nom de Kegels, amb nou
bitlles, i simbolitza una prova de fe
dels creients: si té èxit i abat amb
una pedra les bitlles, és considerat
lliure de pecat. L'any 1455 es
construeix la primera 'bolera' a
Londres, però anys més tard el joc es
declara il·legal. La colonització porta
el joc a Nord-amèrica al segle XVII,
però segueixen les prohibicions, es
persegueix l'esport a 9 bitlles perquè
genera apostes, i els practicants
inventen el joc a 10 bitlles per eludir
la llei. A principis del segle XX, un fet
propulsa la modernització del
bowling: les primeres boles de
goma, que substitueixen a les de
fusta, fent que el joc guanyi en
velocitat i precisió. El 1952 es funda
la Federació International des
Quilleurs (FIQ), que instaura els
Mundials i aconsegueix el
reconeixement del COI.

A CATALUNYA
La Federació Catalana de Bitlles i
Bowling (FCBB) neix el 1949. Avui
agrupa més de 150 clubs i mou més
de 3.000 llicències. Té sis disciplines:
–Bowling Tenpin (10 bitlles) *
–Bowling Ninepin (9 bitlles) *
–Bitlles Catalanes (d'àmbit català)
–Bolo Palma (estatal)
–Bolos leoneses (estatal)
–Bolo Celta (estatal)
* Disciplines en què la FCBB podrà
competir internacionalment

l'admissió internacional deL bowling català,
la primera feta per una federació internacional
reconeguda pel COI, obre una nova etapa

JOAN RICART
(Pres. F. Catalana)

“No volem fer política,
sinò donar un impuls
a aquest esport”

ANNA PRUNA

“ És un pas més, però
molt important. Això
demostra que tot i ser
un procés llarg,
l'objectiu de tenir
seleccions oficials
segueix viu”

bowling

Joan Justribó
 

n L'admissió de la Federacio Cata-
lana de Bitlles i Bowling (FCBB) a
la Federation International des
Quilleurs (FIQ), una realitat des
de finals d'agost que va confirmar
la FCBB fa dues setmanes, suposa
un cas únic dins la lluita de les
seleccions esportives catalanes
per conseguir el segell internacio-
nal. El que fa diferent aquest cas
dels anteriors és el fet que la FIQ
sigui una federació reconeguda
pel Comitè Olímpic Internacio-
nal, i que la Federación Española
de Bolos en formi part.

La FCBB, com a membre de la
Federació Internacional, podrà, a
partir d'ara, competir en Euro-
peus i Mundials a les dues discipli-

nes en què ha estat admesa: el Ni-
nepin (9 bitlles) i el Tenpin (10 bit-
lles). La Federació Espanyola no
té representació a la primera, pe-
rò sí a les 10 bitlles, el que fa que
un possible enfrontament directe
amb Catalunya –el primer, segons
el calendari, seria al març, a
l'Europeu Juvenil d'Helsinki– ha-
gi encetat moviments per revocar
el reconeixement internacional.

La Federación Española va fer
arribar a la FIQ un recurs que va
ser estudiat i denegat el passat di-
marts pel Presidium de la FIQ a
San Petersburg. Allà hi era el pre-
sident de la Federació Catalana,
Joan Ricart com a vicepresident
primer de la Internacional, però
no hi va haver presència espanyo-
la perdefensar el recurs. A la Fede-

ración Española li queda una da-
rrera carta: que el Tribunal
d'Arbitratge de l'Esport torni a es-
tudiar la seva reclamació, que ja
va ser presentada, però el TAS va
tancar l'expedient en entendre
que no podia intervenir fins que
hagués una decisió definitiva de
la FIQ.

Joan Ricart, el president de la
FCBB,explica que “va costar” tan-
car el reconeixement, especial-
ment a partir de la reclamació es-
panyola,“perquèno volienconflic-
tes”. La seva bona imatge dins la
FIQ ha estat clau per resoldre una
reivindicació “que venia de llarg.
Primer buscàvem reforçar la im-
plantació fora de l'Estat de les bit-
lles catalanes, després ens vam
fixar en el Ninepin perquè no hi
era Espanya, però al final hem po-
gut augmentar els objectius”. Ri-
cart diu que “no busca fer política,
sinò donar un impuls a aquest es-
port a Catalunya, que això ens aju-
di a créixer” �
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