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“El llibre ha esdevingut una oportunitat idònia per donar veu
a qui soc, com penso, com actuo i quines són les meves
arrels, així com experiències molt personals.”
Aitana Bonmatí
Als seus 24 anys Aitana Bonmatí és ja una de les jugadores més representatives, més
valuoses i també més estimades per l’afició del FC Barcelona. A la gran qualitat
futbolística que la va portar a ser escollida millor jugadora de la final de la Lliga de
Campions en què el Barça va derrotar el Chelsea per 4-0, amb un gol també de l’Aitana,
uneix la reivindicació de la igualtat i un gran compromís social.
Descobriu-ho llegint la fascinant autobiografia —escrita amb la col·laboració del
periodista Cristian Martín— d’una Aitana Bonmatí que, tot i la seva joventut, té moltes
coses per explicar.

Somiar amb els ulls oberts!
Creure és crear!
Aitana Bonmatí és una de les grans promeses de la pedrera
i internacional en les categories inferiors, va liderar al filial
cap a la consecució del seu primer títol de Lliga de Segona
Divisió, en la temporada 2015/16. Aquest mateix any va
debutar oficialment amb el primer equip en Copa i a l'estiu
de 2016 va fer el salt definitiu.
Va passar per diferents etapes al Club fins a consolidar-se en
el primer equip i en la selecció espanyola absoluta.
L’any 2019 va ser el punt d'inflexió, ja que, malgrat la seva joventut, va ser titular en la
final de la Lliga de Campions i va participar en el Mundial. Les bones prestacions li van
valer per a ser escollida com a millor jugadora catalana de l'any. Sense fre, l'any 2020,
Bonmatí va ser nominada l'MVP de la final de la UWCL que es va jugar a Göteborg i on
el FC Barcelona es va proclamar campió.
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Cristian Martín, llicenciat en Periodisme per la Universitat Blanquerna (URL) i
KULeuven. Postgrau en Màrqueting Estratègic i en Màrqueting Digital per Euncet i
formació en Negocis Internacionals a San Diego State University. Soci fundador i CEO
de B-Engaged, agència de comunicació, màrqueting i representació esportiva, amb seu
a Barcelona i Londres. És representant de diverses jugadores de futbol. Ha escrit el llibre
"El otro tridente", ha dirigit el documental "Creer es crear" i col·labora a diferents mitjans
de comunicació. És professor i conferenciant en universitats i escoles de negoci. La seva
vida i la seva trajectòria s'expliquen sota quatre passions: l'esport, la formació, la
comunicació i viatjar.

Fragment del pròleg
Des del primer dia que vaig veure jugar l’Aitana em vaig sentir molt
identificat amb ella. Petita, amb talent, aixeca el cap, molt responsable
amb la pilota... Quan vaig veure que l’expulsaven a la semifinal del Mundial
sub-20 vaig pensar que s’havia de sentir fatal i em va sortir escriure-li un
missatge d’ànim.
Em recorda molt a mi perquè entén el futbol i el joc com jo i, quan veig
jugar l’Aitana, el Pedri, el Gavi, penso que això és el futbol, tot i que ara hi
ha una tendència a dir que el futbol és físic i... no! El futbol és el cervell, el
físic ajuda però el talent és indefensable. Si encarem talent amb físic,
sempre guanyarà el talent perquè és futbol i això és el que s’ha de
desenvolupar.
Els últims anys ha agafat molta rellevància l’ofici, la part tàctica, la física,
fins i tot la psicològica, però falta potenciar el talent. I quan veig l’Aitana
penso: «Sí senyor, és això». I aquesta identificació és la que em va dur a
escriure-li un missatge aleshores i a mantenir una relació fins al dia d’avui.
Saps quan t’arriba una persona? Doncs l’Aitana em va arribar. Quan veig
que fa una entrevista, la llegeixo. M’interessa perquè és futbol i perquè les
experiències que viuen ens fan aprendre i créixer. [...]
Jo ja he passat a la història, ara els nens i les nenes ja no es fixaran en el
Xavi o l’Andrés Iniesta, es fixaran en l’Aitana o el Pedri, són els seus
referents. I això no és fruit només de com són futbolísticament, sinó també
del seu comportament dins i fora del camp, els valors, el respecte, la
humilitat. Crec que la millor herència que podem deixar a les generacions
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que venen són aquests valors que en el seu dia vam transmetre tota la
generació formada a la Masia, els Iniesta, Messi, Puyol, Valdés, Busquets,
Piqué, etc. I veure que l’Aitana ha heretat aquest ADN futbolístic i els
valors Barça, em fa sentir molt orgullós. No t’aturis, Aitana!
Xavi Hernández

“Sempre se’ns diu que mirem endavant.
I així ho faig, perquè tant la vida com l’esport no esperen
ningú. El temps passa volant i només tenim el present.”
Aitana Bonmatí

Totes unides fem força
Aitana Bonmatí / Cristian Martín
Pròleg de Xavi Hernandez
ISBN 978-84-19007-04-9
Pàgines: 120
PVP: 15,95 €

Editorial Base

Contacte premsa: Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | mòbil 630043672

