ENTREVISTA A LEE CHONG WEI
Traducció de l’entrevista apareguda a http://www.badminton-information.com/lee-chongwei.html
Lee Chong Wei és un jugador professional de bàdminton, nascut a Malàisia. Va guanyar la medalla de plata a les
olimpíades de Pequí 2008, amb la qual cosa es va convertir en el primer malai en aconseguir arribar a una final
olímpica a l’individual masculí, acabant amb la sequera de medalles per Malàisia des de les olimpíades de 1996.
Com a jugador d’individual, va aconseguir per primer cop ser número 1 al rànquing mundial el 21 d’agost de 2008,
posició que ostenta també a l’actualitat. És doncs el tercer jugador masculí malai que aconsegueix aquesta
posició (Rashid Sidek i Roslin Hasim ho van aconseguir abans) i és l’únic del seu país que ha mantingut aquesta
posició d’honor per més de dues setmanes. Lee és també l’actual campió de l’All England. Tot i haver guanyat
diferents títols en importants competicions internacionals, com són varis Super Series, i malgrat el seu estatus
entre l’elit mundial, només ha aconseguit la medalla de bronze (al 2005) en campionats del món.

1. A quina edat vas començar a jugar?
Als 11 anys.
2. Sempre vas tenir la intenció de fer-te jugador professional?
No, en absolut. Vaig començar a jugar de forma totalment natural, ja que el meu pare
entrenava i em va animar a mi a fer-ho també.
3. Quan et vas adonar que eres suficientment bo com per donar “guerra” a nivell
mundial?
Em sembla que tenia 17 anys. Aquell any vaig guanyar moltes competicions locals i em
va semblar que tindria l’oportunitat d’entrar a l’equip nacional. I així va ser: els meus
somnis es van fer realitat ja que vaig passar a formar part de l’equip nacional aquell
mateix any.
4. Com es van adonar del teu nivell?
Vaig ser conegut a nivell nacional i cridat per a formar part de la selecció perquè vaig
jugar en tots els torneigs importants del país, i vaig guanyar bastants d’ells.
produeix un bon
5. Sembla que Penang
nombre de jugadors de bàdminton d’èxit.
Com és això?
Suposo que perquè hi ha molta gent aficionada al
bàdminton. Però no passa només a Penang. Ho
trobem també a d’altres zones del nord de Malàisia,
com per exemple Ipoh i Alor Setar. Aquesta regió ha
produït sempre jugadors de classe mundial.
6. Alguna vegada t’has plantejat fer-te un nom
al dobles?
No, he jugat individuals des del començament i mai
m’he plantejat el dobles.
7. Alguns dels teus companys de promoció han fet el mateix recorregut que tu? Si no ha
estat així, per quina raó?
Només uns pocs han superat els obstacles de fer-se jugador professional. Jugadors
com Kuan Beng Hong, Gan Teik Chai i Lin Woon Fui són els escollits com jo. A propòsit,
Kuan i Gan són tots dos d’Alor Setar.
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Lloc de naixement del Lee Chong Wei a Malàisia

Molts jugadors ho deixen a mig camí. Pot ser que sigui per si mateixos, pel bloqueig
mental o pels mètodes d’entrenament. Hi ha molts factors i raons que hi incideixen.
8. Quins són els moments més destacables de la teva carrera?
Jo diria que va ser quan vaig assolir la primera posició al rànquing mundial. Però és
només el moment més destacable fins ara.
9. I quins ha estat els punts fluixos?
Crec que és cada vegada que perdo un
partit. No importa si el campionat és més
o menys important, la sensació de derrota
per a mi és la mateixa.
10. Com veus el joc del bàdminton des de la
aplicació del nou sistema de puntuació?
Crec que, ara, amb el nou sistema de
puntuació, si vols guanyar, has de fer un
joc molt ràpid. S’ha d’atacar sempre que
sorgeix l’oportunitat. A més, hi ha menys
temps de recuperació entre els punts, ja
que cada jugada conta. Abans els jugadors el que necessitaven, bàsicament, era
resistència. Els punts eren molt més llargs, tal i com es pot veure en les gravacions.
11. A quin jugador vas admirar més als teus començaments, ja sigui de teu país o
internacional?
Hauria de dir que Sun Jun. Quan vaig començar a jugar a bàdminton, era el campió
mundial. Admirava la seva manera de jugar. Tot i que és molt baix, té uns reflexos molt
ràpids i la velocitat del llamp.
12. Qui consideres que és el millor jugador de tots els temps?
Jo diria que els xinesos Yang Yang i Zhao Jianhua. Tot i que mai els he vist jugar
personalment, el que ells van aconseguir al bàdminton és increïble. I dels actuals,
triaria el Peter Gade, que va ser el número u consecutivament durant alguns anys quan
estava en el seu millor moment.
13. Quin és el torneig que més desitges guanyar i per què?
De fet n’hi ha dos. Un, les Olimpíades, i l’altre, el Campionat del Món. La raó, perquè
cap malai ha guanyat mai aquestes competicions abans i espero tornar la glòria al meu
país un altre cop.
14. Qui és el teu adversari més difícil i per què?
Suposo que Lin Dan. Probablement perquè en moltes ocasions no sóc capaç de jugar
com hauria de fer-ho. Quan jugo el meu joc, sense pressió, ho faig molt millor i faig
bons resultats contra ell.
15. Quin és el teu punt fort en el joc?
Jo diria que la meva força explosiva. Sóc com un tigre amagat a l’espera de saltar sobre
la presa.
16. I quina part del teu joc pot millorar?
Crec que he de millorar el meu estat mental, és a dir, l’aspecte psicològic de les coses.
17. Qui és el teu millor amic del circuit?
Taufik Hidayat a l’escena internacional i Kuan Beng Hong dels locals.
18. Quin és el nivell de l’entrenament a Malàisia?
No és dolent. Al nostre equip nacional, fem servir una gran quantitat d’entrenadors
estrangers. Això és perquè per a la Federació malaia, és important que aprenguem

tècniques i mètodes d’entrenament d’altres països, com Xina, Indonèsia i Dinamarca.
El meu entrenador actual és el Misbun Sidek 2
19. Quin és el teu consell per als qui comencen i per els jugadors de nivell intermedi?
Bé, jo els diria que se centrin en els estudis si és possible. Una de les raons per les
quals m’he dedicat al bàdminton de manera professional és perquè no m’agrada
estudiar. Per suposat que a mi m’ha anat bé i tinc cert èxit, però el camí per arribar-hi
és molt dur. A Malàisia, hi ha molts jugadors de bàdminton, i ser triat d’entre els molts
milers i fins i tot milions de persones no és gens fàcil. Es necessita talent, però això sol
no porta l’èxit. Altres aspectes imprescindibles són dedicació, perseverança, auto
disciplina. Per això, de veritat, si es poden centrar en els estudis, aquest seria el meu
consell.
20. Creus que ser jugador professional de bàdminton és una ocupació gratificant?
No està pas malament, no puc queixar-me en absolut.
21. Què esperes aconseguir abans de retirar-te?
M’agradaria retirar-me al cim de la meva
carrera, havent guanyat tots els títols més
importants del bàdminton. Però, per suposat,
és només un somni. Si no ho aconsegueixo,
també em retiraré algun dia...
22. En la teva opinió, ja sigui al panorama local o
a l’estranger, quins són els jugadors més
prometedors?
No estic massa segur respecte als estrangers,
però dels locals, apostaria pel Tan Chun
Seang, d’Alor Setar, i el Chan Kwong Beng, de Taiping. Tots dos tenen el potencial per
triomfar. Crec que qualsevol dels dos pot prendre el relleu de l’individual a Malàisia.
De fet, ja representen al país en algunes de les competicions internacionals menors.
Amin Latif seria un altre. Només té 18 anys i és una mica petit de mida, però si
continua treballant fort als entrenaments, té una bona oportunitat d’aconseguir-ho.

Traducció: Guadalupe Burgos
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Misbun Sidek , malai, va ser un dels millor jugadors del món de la seva època. És el germà gran dels famosos germans Sidek, tots

ells jugadors de bàdminton de nivell mundial.

