LA CARISMÀTICA ESTRELLA XINESA ÉS EL MÀXIM EXPONENT
DEL BÀDMINTON A L’ACTUALITAT.
El Lin Dan va ser un dels èxits locals als jocs olímpics de Pequí, guanyant la medalla
d’or a l’Individual Masculí. Defensarà el seu títol als Jocs de Londres al 2012.
Entrevista apareguda a la pàgina 69 de la darrera edició de la revista digital Olympic Review,
(http://view.digipage.net/?id=olympicreview76)

1. A quina edat vas començar a jugar?
Als sis anys, i sis anys després vaig entrar a formar part al meu primer equip júnior.
2. Quin és el record més significatiu que tens dels Jocs Olímpics de Pequí?
Tinc gravat a la memòria el moment en que vaig guanyar la medalla d’or. Just llavors
vaig fer realitat el meu somni, pel qual havia treballant tant i durant tan de temps.
3. Quin és el teu objectiu pels Jocs Olímpics del
2012?
Encara falten quasi dos anys... Durant aquest
temps, participaré a unes quantes competicions
importants, com els Jocs Asiàtics, Campionats del
Món, per tal de mantenir-me en bona forma pel
2012. Faré tots els possibles per defensar el meu
títol olímpic.
4. Has estat a Londres abans? En tal cas, quin
record tens?
Londres és una ciutat amb un gran sentit històric.
He estat allà abans, quan vaig competir al All
England. Vaig guanyar l’any passat, contra el malai
Lee Chong Wei, que també era el meu rival a la final
de Pequí.
5. Què és el que esperes amb més il·lusió dels Jocs
del 2012?
Confio poder donar al món en general, i a Gran Bretanya en particular, una actuació
rellevant. També confio que l’equip xinès aconseguirà bons resultats, per tal que la
nostra bandera torni a onejar per sobre de la pista de bàdminton.

6. Quins seran els teus principals rivals a l’hora de lluitar per la medalla d’or a
Londres?
En els propers dos anys, jugadors d’alçada com el Lee Chong Wei i el Bao Chunlai,
continuaran progressant; a més, apareixeran de nous, com el Chen Jin i el Chen Long.
Tots ells són jugadors molt bons i seran els principals rivals a Londres.
7. Quins eren els teus herois olímpics quan eres petit?
Els membres de l’equip nacional xinès, com per exemple el gran Tang Xiantu.
8. Quin tipus de música escoltes al teu MP3?
Tant la popular com la clàssica. Tot depèn del meu estat d’ànim.

Vídeos interessants:
-

Jocs Olímpics de Pequí. Quarts de final de l’IM.
http://www.olympic.org/en/Multimedia-Player/All-Video/20002009/2008/08/17/lot1-2008-bad-singles-m-final/

-

Jocs Olímpics de Pequí. Final (Lin Dan- Lee Chong Wei)
http://www.olympic.org/en/Multimedia-Player/All-Video/20002009/2008/08/21/lot1-2008-bad-singles-m-quarterfinal-KORCHN/

Traducció: Guadalupe Burgos

