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FETS I GENT
«Per saberjugar al bridge kas de saber
matemàtiques, probabilitats, i també Jms
de fer treballar molt el cervell»

President de la Federació Catalana de bridge

«Estem intentant trencar la imatge elitista del bridge»
A.E.T.
Girona

P

arla amb devoció dels jocs de
cartes en general i, en particular, del bridge.
Lluís Vila, president de la
Federació Catalana de
Bridge, podria passar hores
i hores explicant regles,
tècniques, anècdotes i
curiositats d'aquest joc,
amb una velocitat de
paraula que gairebé no li
deixa temps per respirar.

MARÇAL MOLAS

Lluís Vila, fotografiat a la seu del Club de bridge de Girona.

ha. Però també és veritat que
estem intentant trencar aquesta imatge elitista, com en el
seu dia ja ho va fer el golf. Per
exemple, volem apropar-nos al
jovent.
- I com, ko fan?
- Des de fa qiiatre anys, la
Universitat Politècnica de Catalunya té una assignatura de
bridge com a crèdit opcional, i
aquest any també hem entrat
a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
-De debò?

- És clar! Per jugar al bridge has de saber matemàtiques,
probabilitats, i has de fer treballar molt el cervell. De totes
maneres, si en una classe hi ha
un centenar d'alumnes, només
agafen el tranquülo tres o quatre. Però, com a mínim, tots els

El Consell Comarcal
posa e n funcionament
u n a borsa de monitors
i directors de lleure

lia

• 1919
S'inaugura a Moscou la Tercera
Internacional Comunista, propiciada per l'URSS.

altres ja saben de què va el joc.
A més, has de pensar que, a
l'hora de presentar un currículum, en segons quines feines,
saber jugar al bridge és u n
mèrit més. Mira, jo tenia xai
professor a la universitat que
ens donava probabilitat, i sempre ens posava problemes de
brif^e.
- Diuen que el bridge és
molt difícil...
- (Riu). Jo porto molts,
molts anys jugant-hi, i no hi
jugo bé. Però és un joc molt
interessant, si t'agrada pots
disfirutar molt. Cal tenir intuïció, ima ment preparada...
- 1 sort?
- La sort també influeix, és
clar. Però quan més alt és el
nivell, menys hi té a veure.
-Ales comarques gironines

hi ha més tradició de jugar a
L· botifarra.
- És veritat, però ara es comença a jugar al bridge, també. El Club de Bridge de Girona té 38 socis, i lona vintena de
persones que vénen de tant en
tant, que estan aprenent a
jugar. D'altra banda, a l'estiu
també s'hi juga més, perquè
vénen molts estrangers que hi
saben jugar.
- Saber jugar a la botifarra
ajuda a aprendre el bridge?
- Sí, és clar. Si saps jugar a
la botifarra, pots aprendre
força ràpid el bridge, encara
que aquest és més tècnic que la
botifarra. Una altra diferència
és que la botifarra és eliminatòria, i el bridge, no. Amb el
bridge pots que(Èir últim, però
mai eliminat.
- / bridge i botifarra no es
fan L· competència?
- No, perquè són diferents.
Són ^ u a l de macos, però diferents. Només cal dir que un
nano de quinze anys pot saber
jugar bé a la botifarra, però no
al bridge.
- Quant temps dura una
partida?
- Una partida seriosa, entre
t r e s hores i mitja i q u a t r e
hores. Per això, els que hi juguem ho fem treient hores de
son. Ben mirat, això pot ser un
avantatge sobre altres esports,
que no es poden practicar de
nit.
- Tothom que juga al bridge en parla amb tanta passió
com VQstè?
- (Riu). El bridge es porta a
dins, costa molt deixar-lo. I, si
el deixes, sempre hi acabes tornant.

• 1968
Picasso dóna al mioseu que porta el seu nom, a Barcelona, la
seva sèrie de pintures inspirada
en Las Meninas.
• 1987
Ronald Reagan reconeix que els
Estats Units van vendre armes
a Iran a canvi d'ostatges, i fa
seva «tota la responsabilitat»
del Irangate davant l'opinió
pública.

FA UN ANY
• El ministre Matutes exigeix la
retirada del negre de Banyoles.
• Els socialistes proposen a ERC
treure CiU dels governs de Blanes i Santa Cristina.
• Un estudi diu que l'oferta turística de l'Alt Empordà és obsoleta.
• Mifas denuncia que l'accés al
nucli antic de Castelló és
impossible per als minusvàHds.

m

El papa adverteix de l'abús dels Rees Jones diu queia seva mare
mètodes anticonceptius naturals li va comunicar la mort de Diana
El papa h a advertit contra
l'abús dels mètodes naturals
d'anticoncepció que no responguin a la doble lògica de l'acte
sexual des del pimt de vista de
la doctrina catòlica: l'entrega
mútua dels dos membres d'un
matrimoni i la procreació.
Joan Pau 11 insta en unm i s satge a un correcte ús dels anticonceptius naturals, que «no
poden ser separats de la seva

dimensió ètica, i utilitzats
només en el seu aspecte funcional». Si no es fa així, no es nota
la «profunda diferència que hi
ha entre aquests mètodes i els
artificials», i s'arriben a considerar com tma altra forma d'anticoncepció no acceptada per l'Església.
El papa sempre ha destacat
la «diferència essencial» que
existeix entre l'anticoncepció i el
recurs als mètodes naturals per
aconseguir ima «procreació responsable».
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EFE/DdeG
Londres
El guardaespatlles de Lady
Di que va sobreviure a l'accident, Trevor Rees Jones, va
expHcar ahir que va ser la seva
mare qui h va comunicar que la
princesa havia mort.
Rees Jones va assegurar que
es va sentir molt afectat per la
notícia i que se sentia culpable
dhaver estat l'únic supervivent:
«Les persones que van morir
eren molt especials, no em sem-

bla just que jo fos l'únic que va
sobreviure». El guaixiaespatUes
va dir de Diana de Gal.les que
«era una persona adorable«.
D'altra banda, unes 600 persones havien comprat a h i r
còpies del testament de la princesa. Les còpies costen 75 penics
-xmes 225 pessetes- i estan disponibles a través de Correus
Britànics.
Segons els experts, la venda
d'aquest document es convertirà
sens cap mena de dubte en un
best seller.

ANIVERSARIS

ÀlexCrivillé,
pilot de
motociclisme, avui
fa 28 anys.
• Llorenç Gomis, escriptor, avtii fa
74 anys.
• José Antonio de la Loma, director de cine, avui fa 74 anys.
• Paula Prentis, actriu, avui fa 59
anys.
• Jxjüàn Grau Santos, pintor, avui
fa 61 anys.

Diu que no es poden separar de la dimensió ètica Ja s'han venut 600 còpies del testament de Lady Pi

EPE/DdeG
Ciutat del Vaticà

EFEIVIERiDES

• 1933
Frankün Delano Roosevelt jura
el càrrec de president dels
Estats Units.

Lluís Vila

- Com està el tema, del bridge a Catalunya?
- Abans que res, deixa'm
dir-te que hem aconseguit ent r a r com a ens esportiu a la
Delegació d'esports a nivell
d'Espanya. Ara ens falta entrar-hi a Catalunya, encara
que suposem que serà fàcü si
seguim els mateixos passos
administratius.
- Però, quanta gent juga a
aquestjoc?
- Mira, a l'Estat hi ha 4.500
llicències -gent que està associada-, mil de les quals són a
Catalimya. Però tenim constància d'uns dos mil jugadors
catalans més. A Catalunya, de
tota la vida que hem e s t a t
jugadors. Ara, jugadors amb
seny!
- No podrà negar que el
bridge s'associa sobretot a senyores d'un cert nivell social; que
té urux imatge elitista.
- És veritat. No puc negar
que, com més augmenta l'edat
dels jugadors, més senyores hi

32 PLA DE L'ESTANY

P r e s e n t e n a Girona u n
aparell que p e r m e t
r e n t a r i assecar gossos
i gats e n mitja h o r a

«Saber jugar a h botifarra ajuda a
aprendre el bridge, encara que són dos jocs
diferents. Igual de macos, però diferents»
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CASINO
CASTELL DE PERALADA
Peralada (Girona). Autopista Barcelona-L·
Jonquera, sortida 4, direcció Peralada-Portbou. (972) 53 8125.
• Servei de restaurant Castell (
• Boule, ruletes francesa i americana, blackjack, punt i banca, màquines d'atzar. Sales per
a casaments, convencions i reunions.
• Obert de dilluns a dijous de les 19 a les 4 h.
Divendres, dissabtes i vigílies de festius, de les
19 a les 5 h. Diumenges i festius, de les 17 a
les4h.
• Galeria de màquines d'atzar tipus C, oberta
de dilluns a dijous de les 13 a les 4 h. Divendres, dissabtes i vigílies de festiu, de les 11 a
les 5 ti. Diumenges i festius, de les 11 a les 4
h. Pàrquing gratuït. Imprescindible DNI o passaport per entrar a la Sala de Joc.

