
Steve Nash 

Steve Nash  és el buc insignia d'una de les franquícies amb més victòries a la 

pista. Steve Nash és posseïdor del trofeu de MVP millor jugador de la NBA, 

l'honor més alt com a jugador invididual, durant 2 temporades la 2004-05 i la 2005-06 i és un 

dels únics 10 jugadors que han aconseguit guanyar el premi en temporades consecutives. Nash 

ha participat en vuit duels NBA All-Star, sis d'ells com a jugador dels Suns (igualant l’aconseguit 

per Walter Davis), i sis aparicicions a la selecció All-NBA, incloent tres titularitats, totes a la 

seva època a Phoenix (2005, 2006 i 2007). El 30 d'octubre de 2015 Nash va rebre el més alt 

honor dins l'organització dels Suns, ja que va ser la 14ª persona en la història del club a ser 

lliurada l'Anell d'Honor dels Suns. Fora de la pista és un conegut filàntrop.  

Originalment, Nash procedeix de la selecció del draft per part dels Suns a l’any 1996. Nash va 

ser el 15è jugador seleccionat. Steve es va convertir en la cara reconeixible de la franquícia que 

posseeix el 4t millor percentatge de victòries en la història de la NBA i la que té el tercer millor 

record en la lliga des de la temporada 2004-05 fins a la 2011-12, just a l'època que Nash va 

estar al club. Nash és considerat com un veterà de la NBA per les seves 18 campanyes a l'èlit, 

10 d'elles amb la samarreta dels Suns. Aquest talentós jugador va portar a fins a tres finals de 

la Conferència Oest als Phoenix i a més va formar part en dos dels equips que van entrar en el 

rànquing històric de la NBA amb més de 60 victòries. 

A més dels reconeixements anteriors, el ‘Hall of Fame’ de Nash inclou una llista d'assoliments 

sense comparació alguna. Nash és un dels millors passadors de la història de la NBA, 

concretament és el tercer millor assistidor de tots els temps amb 10.335 assistències, alhora 

que això li va convertir en el millor passador de la història dels Suns l'1 de febrer de 2012. 

Comparteix el privilegi juntament amb Stockton (9 temporades) i Kidd (5 temporades) de ser 

un dels millors assistidores en 5 o més temporades. A més té un altre record curiós: d'aquests 

tres jugadors, és ell el que va aconseguir-ho amb més anys d'edat. Només un altre jugador ha 

presentat una mitjana d’11 o més assistències una vegada complerts els 33 anys i aquest va ser 

Stockton en la temporada 1995-96. Nash fins i tot va aconseguir això tres vegades. Així mateix, 

Nash va assolir una mitjana de nombres de dos dígits en quant a assistències durant set 

temporades, la qual cosa va constituir el record pels Suns. Totes aquestes set temporades van 

ser passats els 30 anys, la qual cosa va suposar també un altre record NBA.  

Àmpliament considerat com un dels millors tiradors de la NBA de tots els temps, Nash tirava 

millor amb un 50% d’encert dins del area, 40% de triple i 90% des de tir personal. Aquestes 

increïbles mitjanes els van mantenir durant quatre temporades (2005-06, 2007-08, 2008-09 i 

2009-10). Nash juntament amb l'altra llegenda Larry Bird han aconseguit fer això dues 

vegades. Nash és no obstant això el que té la millor mitjana de tir lliure de tots els temps amb 

un encert del 0,9043%. Té el privilegi de ser un dels quatre jugadors de la NBA que te un 90% 

d’encert als tirs lliures, fins a set temporades, com també ho van aconseguir Ray Allen, Reggie 

Miller i Rick Barry. Fins a dues vegades va liderar la taula de millors tiradors lliures els anys 

2005-06 i 2009-10 i tres vegades va aconseguir la millor mitjana d'una franquícia (2005-06, 

2008-09, 2009-10).  



 

Entre els nombrosos i extensos reconeixements, els seus mèrits professional i personal s'han 

unit, ja que Nash va ser nomenat soldat de la Ordre de Canadà l’any 2007, l'honor civil més 

gran al seu país, a causa del seu èxit en la pista i dels seus esforços humanitaris fora d'ella. 

També va rebre la condecoració del premi de la Ciutadania J. Walter Kennedy que es lliura 

anualment per l'Associació d'Escriptors de Bàsquet Professionals (PBWA). Ell és posseïdor del 

premi Lionel Conacher com el millor atleta canadenc masculí els anys 2002 i 2005. També va 

ser honrat per la PBWA l’any 2012 amb el premi Magic Johnson, gràcies a la combinació 

excel·lència a la pista amb la cooperació amb la comunicació i els aficionats. Fins i tot va ser 

nomenat per la revista Estafi com un dels 100 homes més influents al 2006. Com l'atleta 

canadenc més popular que no jugui a hoquei, Nash va ser nomenat Director General de l'equip 

masculí nacional de Canadà l’any 2012. 

La seva coneguda Fundació Steve Nash es dedica a assistir a nens per millorar la seva salut, 

desenvolupament personal, educació i que siguin capaços de gaudir de la vida a zones com 

British Columbia, Arizona i Paraguai. Aquest famós esportista canadenc inugurà el Centre 

d'Educació i Salut Infantil d'Arizona en Phoenix l'any 2011: unes instal·lacions que faciliten a 

200 nens de famílies amb pocs recursos la possibilitat accedir a cura i educació tot el dia i tot 

l'any. La fundació va guanyar l'any 2008 el premi Patterson per la seva excel·lència al camp de 

la filantropia esportiva. 

També és un dels jugadors més ‘verds’ de la NBA. L'any 2007, Nash va obrir el Club d'Esports 

Steve Nash en Vancouver. El primer gimnàs que pretén unir estàndards de conservació 

d'energia amb practiques respectuoses amb el medi ambient. La seva sabatilla Nike ‘Trash 

Talk’ està dissenyada a partir de material reciclats d'altres sabates, en són lliurades dins caixes 

fetes de fibra reciclada i van sortir a la venda el dia mundial del medi ambient en 2009. Steve 

també ha donat una mà a l'administració, concretament al Servei Públic d'Arizona ja que va 

aparèixer a les campanyes publicitàries del major subministrador d'electricitat de la ciutat per 

promoure les energies solars i renovables. 

Nash també una productora que s’anomena ‘Meathawk’, la qual és autora de projectes des de 

videos curts de Youtube fins a éxitosos documentals de la ESPN com el ‘30-per-30’, ‘Into the 

Wind’ que narra la història de l'heroi canadenc Terry Fox. 

Nascut a Johannesburg, Sud-àfrica el 7 de febrer de 1974, Nash va ser traslladat a Canadà amb 

tal només 18 mesos. Fill de John i Jean Nash, té dues bessones, Lola i Bella, i un fill Matteo. 

 


