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AGRAÏMENTS 

Aquest llibre ha estat fruit de la dedicació que emprat en l’atletisme durant tot aquests anys que l’he 
estat practicant. Però no hauria estat possible sense l’ajuda de tothom que he conegut. De tothom s’aprèn 
una mica, de les seves experiències, dels seus encerts i dels seus errors. Des dels amics de la Carretera de 
les Aigües, passant pels companys del Club Esportiu Universitari, fins el darrer corredor que m’he saludat 
tot rodant pel carrer, de tots ells s’aprèn i fa que valgui la pena el fet de ser un corredor. 

Especialment important en la meva vida atlètica han estat els meus pares, que tot i les dificultats en 
els estudis dels primers anys , tingueren la paciència d’entendre què significava per a mi el fet de córrer. 
D’en Jordi Vidal, el meu entrenador, he aprés a estimar l’atletisme, i  m’ha ajudat a formar-me com a 
persona i com a atleta. I finalment haig d’agrair especialment l’ajut i comprensió de la meva dona, Mireia, 
sense la qual no hagués pogut superar el mals moments que qualsevol corredor ha de patir ( frustracions 
atlètiques, lesions... ), ni compartir les moltes alegries i satisfaccions que ens dóna el fet de córrer. 
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1. INTRODUCCIÓ 

No sé ben bé perquè però vaig tornar de les vacances d’estiu del 1999 convençut que havia 
d'escriure un llibre.  Era una idea que sempre havia tingut arraconadeta al meu cap, i ara era un bon 
moment per dur-la a la pràctica. Però perquè? No ho sé, potser perquè a vegades et bé de gust ser allò que 
no has estat mai, i evidentment si una cosa no sóc, és ser escriptor precisament. 

Crec que el més llarg que he escrit mai ha estat el Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Industrial i  
ni tan sols em va interessar a mi ! Així que he decidit escriure sobre un tema que m'interessi, i com no, no 
podria ser un altre tema que no fos sobre córrer i especialment de la Marató. Els qui em coneixen saben 
prou bé que si hi ha alguna cosa que faig realment a gust és entrenar i córrer la Marató. 

La següent qüestió que m'havia de plantejar era com seria el llibre. Com no ho tenia ben clar vaig 
començar a escriure d'allò que em venia més de gust, sense tenir-ne una idea perfectament estructurada. 
Poc a poc he anat polint-lo una mica,  de la manera que modestament he sabut fer millor. En part és una 
mica d'autobiografia, en part és una recopilació de consideracions sobre córrer; entrenaments, alimentació, 
lesions... 

Tampoc em vaig capficar sobre a qui aniria dirigit el llibre. Des d'un punt de vista realista sé 
perfectament que mai sortirà publicat per dos punts irrefutables; perquè dubto molt de la meva qualitat 
literària, i perquè el tema triat interessa a un públic molt minoritari. 

Poc a poc em vaig adonar , que potser sense voler, el públic teòric en qui pensava mentre escrivia 
era el del maratonià popular, o el del corredor que comença. El primer veurà descrit sota el meu punt de 
vista un món que perfectament coneix i pot trobar algun consell o experiència que el pugui ajudar en la 
seva carrera maratoniana. El corredor principiant trobarà uns apunts útils per tal d'evitar algun dels errors 
que molts hem comés al principi o que encara cometem. 

En cap cas, i tot el evident  "rotllo" que li podria semblar a les persones que no corren, he intentat fer 
una classe magistral d'atletisme. Tant sols he pretés fer un repàs dels aspectes més importants que 
considero que s'han de tenir en compte al practicar aquest esport i de la manera més amena que he sabut. 
També he procurat reflectir allò que més m'ha marcat en tots aquests anys que porto corrent.  

Si malgrat aquest inici tan poc esperançador hi ha algun valent que s'atreveixi a llegir el que ve a 
continuació, que quedi constància que jo ja havia avisat... Si hi ha un capítol que no agrada se'n pot 
prescindir i passar a l'altre ja que els capítols són pràcticament independents entre sí. De fet no sé perquè 
faig aquest comentari ja que si hi ha algú que  l'arribi a llegir que faci el que vulgui, que no poso examen al 
final. 

Tan sols un comentari més; un cop he acabat el llibre només puc dir que m'ho he passat molt bé i us 
recomano que algun dia  també ho proveu. Val la pena.  
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2. UNA MICA D'AUTOBIOGRAFIA  

2.1 QUI SÓC 

 

Si a qualsevol persona li preguntes qui és segurament et respondrà amb el nom i 
cognoms. Si es pregunta dins del món laboral potser et dirà la professió o el càrrec que 
ocupa però en el món atlètic el que valen són les marques o els títols. 

Si l'atleta és d'elit sempre predomina els títols a les marques. Abebe Bikila 
passarà a la història per ser doble campió olímpic i no per les seves marques. Ara bé,  
els atletes més modestos, com no solen tenir cap títol, la forma de valorar-los és per les 
seves marques. Evidentment aquest és el meu cas. 

Les meves marques són: 

 1' 53" 1 en 800m 

 3' 53" 1 en 1500m 

 14' 57" 0 en 5000 m 

 31' 36" en 10000m 

 1h 08' 45" en mitja Marató 

 2 h 27' 45" en Marató 

Per completar totes les dades incloc: 

 data de naixement: 8/9/1967 

 lloc de naixement: Barcelona 

 pes: 60 kg 

 alçada: 177cm 

 pulsacions en repós: 45 ppm 

Tot atleta està més satisfet d'una marca en concret i menys d'altres. En el meu cas estic molt satisfet 
de la meva marca de 800. Sincerament no crec que l'hagués pogut millorar gaire, i per les meves aptituds ( 
no sóc gaire ràpid ) està força bé. De la de 1500 també estic content, però potser l'hagués pogut millorar si 
m'hagués concentrat exclusivament en aquesta prova. En tot cas veig molt difícil que hagués pogut baixar 
gaire de 3'50". De la de 5000 vaig complir justet el meu objectiu de baixar de 15', però ho hauria d'haver fet 
millor. De la de 10000 no estic en absolut satisfet, però és que també n'he corregut pocs. Un cop ja havia 
escrit pràcticament tot el llibre, he aconseguit de millorar una mica la marca del 10000 deixant-la encara en 
aquests pobres 31’36’’, però crec que si hagués entrenat aquesta distància hauria d’haver estat pels voltants 
dels 31’. 

En mitja Marató crec que hauria hagut de córrer en 1h 7', però m’he quedat amb 1h8’. I finalment en 
Marató el meu objectiu era baixar de les 2h 30'. De fet aquest ha estat el meu somni de sempre des del 
punt de vista atlètic, i no puc acabar aquest llibre sense haver assolit prèviament aquesta fita. Finalment ho 
vaig assolir,  i per aquest motiu hi ha un capítol per aquest tema. 
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2.2 ELS COMENÇAMENTS DE CÓRRER 

La Marató és una cursa de 42195 m i és actualment la més llarga del programa olímpic. Si escric 
Marató en majúscules no és per casualitat; és per què per a mi representa molt més que solament una 
cursa. Molta gent pensa que és una pèrdua de temps dedicar-hi tant de temps a una activitat, que es podria 
fer moltes altres coses interessants enlloc de passar-se tot el dia corrent. I segurament han de tenir raó. 
Però jo no em penedeixo ni tan sols d'un dels moments que he passat entrenant i competint. Córrer m'ha 
servit per distreure'm, per conèixer a molta gent, entre elles a la Mireia, con a teràpia per a no tornar-me 
boig quan les coses no van bé... 

I perquè la Marató. No ho sé , hi ha qui diu perquè està allà, com una fita a assolir. La meva dèria per 
a la Marató ve de lluny. Recordo que em vaig aixecar una matinada durant el Jocs Olímpics de Los 
Angeles' 84 per veure com Carlos Lopes guanyava la Marató. Era increïble veure com aquell petit i veterà 
portuguès corria pels carrers de Los Angeles amb una facilitat insultant, batent el rècord olímpic. 
Malauradament, d'aquells Jocs Olímpics la Marató es feu famosa, no per la meravillosa actuació del 
portuguès, sinó pel morbo televisiu de veure trontollar una atleta esgotada a la línia d'arribada de la Marató 
femenina. 

I de fet encara no corria regularment i ni tan sols m'havia plantejat de córrer mai la Marató. És cert 
que m'havia entrenat esporàdicament per la Cursa del Corte Inglés o de La Merçè però per a mi córrer no 
era encara el que significa avui. 

Sempre m'havia agradat córrer. Corria sovint pels carrers quan tenia deu o dotze anys sense cap 
més motiu que el fet que m'avorria caminar . I corria vestit de carrer, amb sabates, arribant suat a casa. No 
era conscient que corria, simplement em desplaçava i m'agradava sentir con el vent em venia a la cara, 
com les petjades agafaven un ritme compassat, i com les rajoles del terra passaven ràpidament sota les 
meves passes. Especialment m'agradaven les del carrer d'Aragó. Potser hi haurà qui recordi que les rajoles 
d'aquest carrer eren blanques i negres amb unes formes geomètriques regulars de tal manera que fruïa 
regulant la meva gambada fent coincidint ara sempre amb l'esquerra la primera rajola negra, després 
canviant amb la dreta... 

Precisament al carrer Aragó es pot dir que vaig tenir la primera experiència competitiva amb el món 
atlètic. I no va ser molt bona. Quan parlen dels grans atletes sempre es comenta que a la primera cursa 
que feren quan eren molt joves guanyaren sense haverse posat mai unes sabatilles de córrer prèviament. 
O ni tan sols sabatilles; Abdi Bile , un famós corredor africà de 1500m campió del món, va guanyar la seva 
primera cursa de 400m amb botes de futbol i va fer 56''. Jo vaig tardar algun any i amb sabatilles de claus 
per assolir baixar de 56'' al 400m. És habitual sentir a dir que a l'equip de Cross de l'Escola d'aquell gran 
campió quedava una vacant i ves per on l'entrenador o professor de gimnàstica es va fixar en un noiet que 
jugava a futbol i corria bé per la banda. I com no, va i guanya. Jo en el primer Cross que vaig córrer vaig 
arribar dels darrers... Doncs el que dèiem, la primera experiència competitiva la vaig tenir al carrer d'Aragó 
amb el meu cosí. Ens vam cronometrar a veure qui corria més ràpid la volta a l'illa de cases dels carrers 
d'Aragó, Bailén, Consell de Cent i Passeig de Sant Joan, que era on vivia. I va guanyar ell. També és cert 
que el meu cosí té un any i mig més que jo i quan tens vuit o nou anys això es nota.  

Jo en aquella època jugava a Bàsquet a l'equip de l'Escola. A Can Culapi del carrer Diputació més 
concretament. No us penseu pas que érem uns pelacanyes per ser un equip de col.legi. El nostre equip 
teníem molt bons jugadors com els germans Jofresa que posteriorment foren unes figures d'aquest esport 
arribant a guanyar la Copa d'Europa. És tot un orgull poder dir que jo he jugat amb aquests jugadors. És 
curiós, però, les voltes que dona la visa, i molts anys després resulta que en Rafa Jofresa s’ha convertit 
també en maratonià. Però evidentment el meu nivell distava anys llum d'aquest dos personatges i era 
evident que el meu futur no era el bàsquet. Recordo, això sí, quan a començaments de temporada ens 
posàvem a córrer  tothom patia moltíssim, especialment els pivots, i en canvi jo corria sense dificultat. És 
més, a vegades quan l'entrenador s'enfadava perquè considerava que no entrenàvem prou bé ens 
castigava a donar voltes corrent pel pati. Ens castigava a tots menys a mi, perquè per a mi no era un càstig 
ja que era l'únic que gaudia corrent. 
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Vaig deixar el Bàsquet als 16 anys cansat d'escalfar banqueta i no jugar més que els minuts que 
quedaven quan un dels companys era expulsat per 5 personals. És molt dur veure la cara de desolació del 
propi entrenador o dels pares dels companys quan havia de sortir a jugar jo. Era evident que el meu nivell 
de joc era inferior al company substituït i si el partit  estava igualat significava quasi bé inexorablement la 
derrota. Així que l'any següent ho vaig deixar córrer. I mai més ben dit, perquè després d'una temporada 
fent el manta vaig començar a córrer.  

Era l'estiu de 1985 i pujava a córrer amb el meu germà a la Carretera de les Aigües. Ell ja feia uns 
mesos que corria i s'entrenava per la Marató de Barcelona. Jo no podia seguir-lo així que em limitava a fer 
el que podia mentre que esperava que ell acabés de fer els corresponents 16 km de la carretera. Recordo 
que el primer dia vaig fer 7 km , fins la caseta on aleshores llogaven bicicletes, però aviat vaig arribar a fer 
els 10 km. Tardava 50 minuts. En poc temps vaig assolir arribar a fer 15 Km però s'acabà l'estiu i 
començaren les classes de COU, així que vaig deixar de córrer. 

2.3 LES PRIMERES MARATONS 

El març d'aquell any va ser quan vaig decidir que correria la Marató. De fet  era una possibilitat que 
no descartava  i des de la meva ignorància ja havia fet els primers números; si els 11 km de la Cursa del 
Corte Inglés els faig just en 1 hora, 42 km són més o menys 4 cops més, per tant, a baixar de les 4 hores !. 
Però no m'havia posat una data fins aquell mes de març. El meu germà s'havia entrenat per córrer la 
Marató d'aquell any, però poc temps abans s'havia lesionat. Així que em digué que si volia una samarreta, 
que anés a L'Expo-Hotel que hi feien la Fira del Corredor i me la podria quedar. Hi vaig anar amb un amic, i 
em va sobtar l'ambient que s'hi respirava. Estava ple de parades amb gent preguntant sobre quina sabatilla 
era la millor, videos de Maratons d'altres anys i un caliu especial. Vaig fer-me el propòsit que en dos anys 
havia de córrer la Marató. La correria tot just un any després. 

Fou mentre "estudiava"  pels Exàmens de Selectivitat  que vaig decidir començar a entrenar 
metòdicament. Repasso el meu bloc de notes on apunto els entrenaments que he fet durant tots aquests 
anys; Dilluns, 17 de juny de 1985, 12 km 55'23". 

Pujava a la carretera de les Aigües amb autobús fins a la Rotonda on comença el Tramvia Blau, per 
pujar caminant fins a dalt i córrer de 10 a 16 km per després tornar a repetir l'operació a l'inrevés. Baixar 
caminant fins la parada del 22 i fins a casa. I això dia rera dia. Evidentment l'examen de selectivitat el vaig 
suspendre però el meu bon passat acadèmic em va permetre estudiar la carrera que volia o potser que 
pensava que volia. 

La carretera de les Aigües, encara que no fou el lloc on vaig començar a córrer - fou al Parc Güell - , 
sí és el lloc on m'he format com a corredor. Anava a posar com a atleta, però segur que el que després fou 
durant molts anys el meu entrenador, Jordi Vidal, no hi estaria d'acord. I en part li haig de donar la raó. 
Potser ell no em considera un atleta, o sí, no ho sé, però el que sí és clar és que hi ha diferència entre un 
atleta i un corredor. L'atleta competeix i per això s'entrena i molt durament sovint. L'objectiu és millorar 
personalment i lluitar contra altres atletes per veure qui és el millor. Per mi l'atleta desapareix quan  deixa 
de competir. El corredor pot competir o no. El seu estat no depèn de la competició; si bé molts corredors 
són atletes d'igual o millor nivell que altres atletes, no tots els corredors són atletes. Conec a molts atletes 
que són molt bons però que mai han estat corredors, perquè simplement no els agrada córrer. Fan 
atletisme perquè destaquen en aquesta activitat i és una manera d'autorealitzar-se i disposar d'un cert 
reconeixement social, però quan deixen la competició mai més es tornen a calçar unes sabatilles per 
córrer. Per ells , córrer era una activitat feixuga però necessària per el seu lluïment personal, i passats  els 
anys quan un dia els retrobes, pesen 25 kg més del que pesaven quan corrien. L'atleta corredor no deixa de 
córrer tot i haver-se acabat la seva etapa competitiva. Corre per què li agrada, competeixi o no.  

De fet és tal la importància que ha tingut per a mi la Carretera de les Aigües i són tantes les hores 
que m'hi he passat en aquest indret que he pensat en dedicar-hi tot un apartat. 

L'any següent vaig començar els meus estudis d'Enginyeria, però la meva passió per córrer no va 
desaparèixer, ans el contrari. Les meves pujades en autobús fins a la Carretera de les Aigües eren, sens 
dubte, un inconvenient important. Així que tots els meus esforços se centraren en conseguir un ciclomotor 
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per tal de poder-m'hi desplaçar més fàcilment. No sé quantes cartes vaig enviar a un concurs de televisió 
que sortejaven cada setmana un ciclomotor, vaig fer travesses i sobretot vaig insistir pesadament cada dia 
a casa sobre la conveniència que me la compressin. La meva sort en els concursos o als jocs d'atzar no 
fructificaren, però sí reixí vèncer la resistència dels meus pares. Al final em compraren una flamant Derbi 
Variant. 

Encara avui en dia no em crec com ho vaig assolir ja que el tema de la moto a casa era un tema 
tabú. Suposo que li vaig fer pena a la meva mare i ja se sap si convences a la mare ja tot està fet. Me la 
compraren amb la condició que només la faria servir per pujar a la Carretera de les Aigües i així ho vaig 
fer, si més no durant tot un any. Recordo que em vaig arribar a picar amb la meva moto i mirava qui feia 
més quilòmetres si ella o jo. Evidentment el primer any vaig guanyar jo. 

Aquella petita moto m'anava de meravella. Ja no depenia de ningú per poder entrenar i no havia de 
perdre tant de temps. Però el que havia de ser un gran avantatge quasi em fa perdre la meva vida 
esportiva i acadèmica. El 18 de novembre de 1985 quan baixava d'entrenar amb el ciclomotor per 
l'Avinguda del Tibidabo, vaig tenir la mala sort de posar la roda dins del rail del Tramvia Blau caient a terra 
i relliscant fins que un 600 atrotinat m'aturà. L'ensurt fou important i el trau al genoll també. Com les 
desgràcies mai venen soles, quan 8 dies després vaig anar al metge a que em treiés els punts, ja no fou 
necessari que me'ls treiés perquè no existien. Tenia tota la zona al voltant de la ròtula infectada.  

La cara que va fer el metge aquell dia quan veié el meu genoll serà de les que no oblidaré mai a la 
vida. Jo anava conveçut que em treuria els punts i que en dos dies a córrer. La veritat és que el metge es 
va espantar i jo més ja que l'aspecte que tenia el meu genoll no era molt bonic precissament. Em digué que 
m'havia de rentar la ferida cada dia posant-me un antibiòtic i que no podia doblegar el genoll sota cap 
concepte. Em prohibí anar a classe i em receptà un repós absolut. Tan sols podia moure'm per anar al 
lavabo o per aixecar-me a menjar, ja que em va dir que si la infecció s'extenia a la ròtula ja havia begut oli. 
I així vaig fer bondat durant tres interminables setmanes.  

De no moure en absolut la cama ( no la tenia enguixada però com si ho fos ) se'm va quedar més 
prima que un fideu, i el que és pitjor no tenia els graus de flexió necessaris per poder córrer. Així que durant 
tres setmanes el meus esforços se centraren en recuperar una  mica de múscul i la flexibilitat del genoll. 
Recordo que el 1 de gener vaig decidir córrer una mica . Vaig fer 3 km en la meravellosa marca de 18 
minuts però fou un dels dies més feliços de la meva vida.  

Encara no tenia la ferida cicatritzada del tot ja que al ser una zona de flexió li costava molt de tancar-
se. Va haver de passar tot un mes més per a que cicatritzés totalment i per a que recuperés un mínim 
d'estat de forma. No cal dir que després de  tres setmanes sense anar a classe, si ja anava despistat abans, 
ara ja no rascava bola. 

Però jo tenia ja el mono de la Marató i inexpert com era la vaig voler fer, tot i que no duia una 
preparació adecuada. Recordo que durant el mes de febrer vaig entrenar molt i com no, al març debutava a 
la meva primera Marató. La vaig acabar però vaig haver d'aturar-me un parell de cops cap al kilòmetre 35. 
Evidentment vaig passar excessivament ràpid la primera mitja (1h 33' ) per finalitzar en un temps de 3 
hores i 14 minuts. 

 ( incloure foto de la primera Marató de Barcelona ) 

Un cop havia finalitzat la meva primera Marató de seguida em vaig posar com a objectiu el primer 
gran repte del maratonià popular; baixar de les tres hores. Efectivament per baixar de les tres hores, si bé 
és relativament fàcil per una persona jove i amb certes aptituds,  es requereix ja d'un entrenament seriós. 
Hi ha que es pensa que pel fet d'haver practicat atletisme de competició en pista, per poc que faci ja 
baixarà fàcilment de les tres hores i res més lluny de la realitat. Conec a més d'un que ho ha intentat i o bé 
no ho ha fet o bé ha hagut de suar i patir molt. 

L'indret triat fou a Donostia, l'octubre de l'any 1986. Vaig haver d'entrenar tot l'estiu. M'aixecava ben 
d'hora els diumenges i a les 7 del matí ja estava devorant kilòmetres. Amb els meus pares vàrem anar de 
viatge a París quinze dies a l'agost i evidentment les sabatilles no podien faltar en el meu equipatge. Aquí 
ja vaig tenir les primeres discussions per la meva dèria de córrer i no tenia més remei d'aprofitar les 
primeres hores dels dia. Hi havia dies que fins i tot era fosc encara quan jo ja sortia a entrenar-me. 
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Arribà el moment de desplaçar-me a Donostia i ho vaig fer amb tota una tropa de fans; la meva 
mare, el meu germà i la meva germana. Una de les coses que recordo és que la nit abans, com ja havia 
llegit alguna coseta sobre la dieta de supercompensació d'hidrats de carbó, estava boig per trobar un 
restaurant que fessin pasta. Totes les pizzeries estaven plenes, però en  una vaig trobar uns companys 
catalans que coneixia i que també correrien la Marató i  em feren lloc a la seva taula per tal que em pogués 
menjar un bon plat d'espaguetis. Els meus acompanyants es buscaren la vida i anaren a un altre restaurant. 

Aquella segona Marató fou un èxit, i vaig baixar sobradament de les tres hores; 2 hores 49' 13''. Si hi 
ha una cosa que recordo de després de la Marató és de la gana que tenia. Vam dinar a Pamplona i em vaig 
menjar els millors macarrons que he provat mai a la vida. 

( incloure foto de la segona Marató  ) 

Després d'aquella cursa vaig adonar-me, però, que era massa jove per córrer Marató i amb tot just 
19 anys acabats de fer, ja dues Maratons era una bestiesa. Vaig dedicar-me a córrer la mitja Marató i de fet 
vaig conseguir millorar molt els meus temps arribant a fer 1h 14'. No és d'extranyar que un dia rodant amb 
el maratonià Rafa Nogueras no li costés gaire de convèncer-me de provar de fer curses més curtes i em 
presentà un entrenador; en Jordi Vidal i Pedrals. 

2.4 L'UNI 

L'Uni és el nom que rep les instalacions esportives de la Universitat  de Barcelona i on entrenava en 
Jordi Vidal. Sens dubte aquell fou un moment clau, tant des del punt de vista atlètic com personal a la 
meva vida. Durant dotze anys vaig estar entrenat a les ordres del Jordi i tot i que l'objectiu era les curses de 
pista, vaig conseguir després de molt esforços que em deixés córrer cada any un parell de mijes Maratons i 
fins i tot algun any la Marató. Corria la Marató sense una preparació específica per aquesta cursa i després 
em dedicava al 800, 1500 i 5000. Les discussions sobre la no conveniència de córrer la Marató es repetien 
cada any, però com jo sóc molt tossut al final sempre ho conseguia. 

 (incloure foto del Jordi ) 

Recordo un any que vaig assolir el vist i plau per córrer la Marató després d'un dinar d'una sortida en 
bicicleta. La meva tàctica fou aprofitar que l'entrenador havia begut alguna cerveseta per retar-lo a una 
juguesca. Si era capaç de seguir-lo i repetir el mateix circuit que havíem fet abans de dinar ( d'uns 50 km ) 
però en sentit contrari, em deixaria córrer la Marató. No recordo mai haver anat tan ràpid en bicicleta. 
Posava un ritme increïble per tal de despenjar-me, però al meu favor tenia que ens havíem d'aturar a cada 
encreuament per decidir quin era el cami i ho aprofitava per recuperar-me. Un cop però va agafar uns 
metres d'avantatge i al passar per un encreuament que havíem de girar no el va veure i va seguir recte. 
Tant jo com un company que ens acompanyava el vam esperar uns minuts per veure si tornava i si se 
n'adonava del seu error, però no va tornar. Així que decidirem continuar i tornar al punt on esperàvem els 
altres. Dues hores més tard i ja de nit va arribar empenyent la bici ja que havia punxat. No va tenir més 
remei que cedir i vaig córrer la Marató aquell any. 

Malgrat tota la meva obsessió per la Marató, la veritat és que vaig millorar molt des del punt de vista 
atlètic i el que és més important em vaig trobar uns companys increïbles. De fet la Mireia, la meva dona, la 
vaig conèixer aquests anys. A l'Uni he passat moltes hores entrenant, he conegut els que són els meus 
millors amics i és en definitiva part de la meva vida. 

(incloure foto de l'Uni ) 

Malauradament el nivell atlètic general del nostre país ha baixat molt aquests darrers anys i el Jordi 
també ho va patir com entrenador. Així fou que va decidir deixar d'entrenar seriosament i actualment es 
dedica a assessorar, tal com diu ell mateix, a una sèrie de companys que venen al migdia a les pistes de la 
Universitat de Barcelona. 

Per aquest motiu i pel fet que un es feia gran i anava perdent la il.lusió per la pista, vaig decidir que 
em dedicaria exclusivament a la Marató. 
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2.5 LA BARRERA DE LES 2 H 30’ 

Tothom es busca un objectiu a l’hora de córrer. Hi haurà qui tan sols  podent acabar una Marató veu 
complert la seva fita, altres sommiaran de baixar de les 3 hores i d’altres cercaran la mínima olímpica. En 
el meu cas, i des que vaig iniciarme en aquest món, va ser baixar de les 2 hores 30 minuts a la Marató. 
Potser perquè és una marca rodona, potser perquè correspon pràcticament al meu potencial atlètic, o bé 
perquè marca una mica el llindar entre el maratonià popular i el maratonià d’un cert nivell regional. El cas 
és que porto anys darrera d’aquesta marca i no puc aturar-me fins assolir-ho. Quan escric aquestes ratlles 
encara no ho he aconseguit, i no sé si ho arribaré a fer, però el que és clar que no hi escatimaré esforços. 

Mai se sap el que pot passar. A vegades la feina , les circumstàncies personals familiars o les lesions 
poden fer que allò per la qual cosa sospires no deixi de ser més que un somni, però he decidit que en 
aquest capítol aniré explicant  les vicissituds per les quals he passat fins aconseguir-ho. Amb sort a la 
propera Marató baixo de les 2 hores 30 i ja he acabat el capítol, o bé pot arribar a ser el capítol més llarg 
del llibre. Mai se sap. 

Tampoc cal pensar que només corro o només faig Marató per tal de fer realitat aquest objectiu. El 
principal motiu és perquè m’agrada, gaudeixo corrent i gaudeixo preparant-me a fons. Posar-se una fita 
crec que és important en el sentit que hi poses més il.lusió. Hi ha dies que potser tens mandra d’entrenar; fa 
massa fred o massa calor, però tenir una meta fa que et compensi i no hi trobis inconvenients al fet 
d’entrenar. 

2.5.1 Barcelona’99 

La primera vegada que he intentat baixar de les 2 hores 30 minuts ha estat a la Marató de Barcelona 
del 99. No ho he fet per 58 segons. El meu estat és de desil.lusió en part, però també de satisfacció perquè 
he aconseguit millorar en quasi bé 4 minuts la meva anterior marca. 

No em puc pas queixar; el dia ha estat sensacional, no hi hagut el temible vent del litoral ni la calor 
que sovint patim el mes de març. La temperatura ha estat excel.lent, però sempre hem de buscar una 
excusa quan els resultats no es corresponen a les expectatives, i en aquest cas ha estat el ritme. He de 
reconèixer que he pecat de ingenu, i he corregut massa ràpid durant la primera mitja Marató. He passat 
amb un temps de 1h 12’ 45’’ i potser és massa ràpid per les meves possibilitats actuals. 

Efectivament ho he pagat al final, però si d’una cosa estic orgullós ha estat de la meva capacitat de 
patiment, ja que mai havia patit durant tants kilòmetres. I de totes maneres, encara que he punxat, tampoc 
ha estat una punxada espectacular. Com sempre s’ha d’aprendre dels errors i a la propera Marató em 
prometo d’anar a un ritme més tranquil. Hi ha una explicació pel fet que potser hagi anat massa ràpid; veia 
que si no anava en el grupet que s’havia format, hauria d’haver corregut sol tota la cursa, i per això he 
preferit arriscar i anar acompanyat. El problema ha estat que a la Mitja Marató s’ha trencat el grup i córrer 
els 20 km darrers sol i quan ja no vas gaire bé és molt dur. 

Realment ha estat una llàstima, perquè pràcticament fins els darrers 2 km portava ritme per baixar de 
les 2 hores 30 minuts, però realment anava molt cardat, i ha estat impossible. Però malgrat tot, estic 
content, he fet marca i el més important, m’he demostrat a mí mateix que estic capacitat de baixar de les 
famoses 2 hores 30 minuts. A més he sortit reforçat moralment, ja que he estat capaç de superar la idea de 
retirarme que m’ha passat pel cap durant molta estona, i això demostra que mentalment estic fort. 

Realment he arribat tocat. No recordo haver acabat tan malament una cursa com aquesta. I és que 
realment la Marató suposa un esforç, diria, que quasi bé inhumà. Recordo que en una mitja Marató a 
Granollers ho vaig passar molt malament, però va ser un cop vaig acabar de córrer. Vaig arribar cansat, 
com és habitual a totes les curses, però no especialment. El que va passar és que vaig beure poc després 
de córrer, no em vaig dutxar de seguida i vaig agafar fred. Mai ho he passat tan malament com aquell dia. 
No sé si vaig tenir una baixada de pressió o què, però el cert és que vaig quedar grogui. La Mireia va haver 
d’anar a buscar el cotxe ja que em veia incapaç d’arribar fins a casa. I això que visc a Granollers ! 
Sortosament uns cosins em trobaren i em deixaren roba d’abric; duia una samarreta seca, un suadera, un 
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folre polar, l’anorac i l’abric del meu cosí, i tot i així estava tremolant de fred. Quan, per fi vaig arribar a 
casa, em varen posar al llit, i fins i tot tenia febre. Però després de fer una dormideta potent vaig 
sobreviure. 

Però a aquesta Marató he arribat malament. Crec que només la il.lusió d’acabar fent una bona marca 
pot explicar perquè he creuat la línia d’arribada. Durant els darrers kilòmetres em venien rampes si 
procurava d’accelerar. La sensació d’impotència de veure que s’escapa allò per la qual cosa has entrenat 
tant, és indescriptible. Mires el  rellotge i fas càlculs mentals; si pogués córrer els tres kilòmetres darrers a 
3’40’’ encara baixaria.. 

Tot just passar la meta m’ha vingut una rampa fortíssima a la cuixa. I no hi havia manera que se’m 
passés. He començat a xisclar de dolor i de seguida han vingut els de la Creu Roja i se m`han endut en 
llitera. L’espectacle que he muntat ha estat lamentable. I per si fóra poc hi havia una càmera de televisió 
filmant. Pensava que si sortia per la “tele” en aquell estat mai més podria córrer amb dignitat. I és que no sé 
per quins set sous a les televisions els encanten les imatges escabroses. Només cal recordar les vegades 
que ha sortit en pantalla aquella noruega entrant del tot desorientada a la Marató dels Jocs Olímpics de Los 
Angeles’84. Per sort, que jo sàpiga,  no he sortit pas. Potser els hi faltava una mica més de dramatisme per 
tal que ho consideressin interessant... 

El cas és que m’han endut en llitera fins una tenda on dues massatgistes han intentat recuperar els 
meus garratibats músculs. El problema ha estat quan he intentat cordar-me les sabatilles; era del tot 
impossible i m’han hagut de cordar-me-les ja que jo no era de capaç d’arribar tan avall. Per sort hi ha 
sempre un que està pitjor. Quan estava tot estirant tenint dues atentes massatgistes treballant a les meves 
cames ( sí ho heu llegit bé, a les cames, no us pensessiu pas..), ha arribat un company cridat de dolor 
degut a les rampes que patia a les cames. Han calgut tres persones per fer-lo geure a terra i estirar-li els 
bíceps femoral per tal de fer-li passar les rampes. 

Un cop una mica recuperat, el següent problema ha estat retrobar la Mireia per tal d’anar a buscar el 
cotxe. Com era del tot impossible aparcar a la vora de la Plaça d’Espanya, el cotxe l’ha deixat en un 
pàrking de les Rambles i de veritat que agafar el metro per anar a les Rambles ha estat bastant dur. 
Sobretot conseguir baixar les escales ha estat tota una proesa. Al Metro ens hem retrobat amb el Guillermo 
que si fa no fa estava en unes condiciones lamentables similars a les meves i hem petat la primera 
xerradeta explicant les nostres desgràcies i aventures de la cursa. 

 

 ( incloure foto de la Marató de Barcelona’99 ) 

2.5.2 Donostia’99 

28 de novembre del 1999 havia de ser la data en què per fi hauria baixat de les 2 hores 30 minuts. 
Però no ha estat així. I encara no m’ho explico. Realment ha estat increïble que m’hagi quedat tan sols a 6 
miserables segons de fer realitat el somni pel qual cosa porto entrenant tants anys. Crec que quan et 
capfiques en un objectiu d’aquesta mena passa sempre això. De fet baixar dels 4 minuts al 1500m també 
em va costar molt. Vaig fer infinitat de vegades 4 minuts 1 segon o amb dècimes, fins que un dia vaig 
baixar i ja no em costà baixar regularment d’aquesta marca. Però les coses són com són i la fortuna ha 
volgut que em quedi altre vegada a les portes. 

Amb tota la il.lusió del món vàrem emprendre el viatge en cotxe fins a Donostia tota una colla en la 
que l’únic que correria la Marató seria jo. És a dir que no tinc excusa de dir que no duia claca. Venia fins i 
tot la Luba, la guia txeca que coneixerem les darreres vacances d’agost. Amb el pretexte d’anar a veure la 
Marató de Donostia sempre s’apunten els companys del Club, quan de fet el que més els interessa a tots és 
poder fer uns bons tiberis.  

No baixar de les famoses 2 hores 30 minuts aquesta vegada ha estat realment injust. He fet bondat i 
si m’havia proposta córrer tranquil , així ho he fet. He sortit conservador, deixant que un grup força nombrós 
de corredors que portaven una llebre per tal de baixar de 2 hores 30 s’escapés perquè havien sortit un pel 
ràpid. Quan passat el km 5 ja anava a un bon ritme i ja estava prou escalfat, no m’ha costat gens d’atrapar-
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los. I després he hagut de lluitar contra les ganes de córrer més ràpid i quedar-me en aquell grup que 
realment era el que em convenia, però tot i fer tot allò que havia de fer m’han faltat 6 fatídics segons. 
Anàvem, potser,  una mica lents i ja veia que havia de pràcticament doblar el temps de la mitja Marató per 
poder conseguir el meu objectiu, i això sempre és molt difícil. No podia de cap manera arriscar-me i 
accelerar el rirme del grup, ja que feia força vent en determinants punts i és un suicidi intentar de córrer 
tants kilòmetres sol. Així que he decidit quedar-me dins el grup i esperar. 

No puc arribar a expressar la sensació que se’t queda quan veus a la darrera recta que no ho faràs. 
Realment ha estat un cop, fins i tot, massa dur. És cert que he fet marca, que he corregut tàcticament 
perfecte, que ha estat la millor Marató que he fet fins ara, que no he arribat gaire tocat, però la sensació 
que em queda és la d’una terrible frustració. Si m’hagués equivocat, potser és més fàcil d’entendre-ho, però 
d’aquesta manera... 

Havia preparat força bé la Marató, i la veritat és que anava prou còmode corrent a un ritme de poc 
més de 3’ 30’’ al kilòmetre. Pensava tota l’estona, que quan el grup es desintegrés ( tard o d’hora havia de 
passar ) jo em veia amb prou forces de tirar i marxar cap endavant. Però quan el kilòmetre 35 s’ha trencat 
el nombrós grup que s’havia format, m’han faltat les forces que creia que encara tenia. Tot i això, he 
corregut força bé, passant la mitja Marató en 1h 14’ 33’’. Segurament si no hagués fet el vent que hem patit 
en determinats punts de la Marató ara podria escriure amb la felicitat d’haver baixat per fi de les 2 hores 30. 

A més a més s’ha donat la circumstància que en aquest  grup de corredors hi havia un antic company 
de grup d’entrenament que ara viu i entrena a Madrid. És un personatge força peculiar ja que entre una de 
les seves virtuts no destaca la modèstia, precissament. Em feia una especial il.lusió poder arribar abans 
que ell. No per res en especial, però tinc una espina clavada de quan vam córrer una vegada l’Hora ( és 
una prova social del Club que consisteix en provar de córrer el nombre màxim de metres en una hora 
donant voltes a la pista d’atletisme ). Doncs bé, sent una prova social, corriem tots dos al capdavant i jo 
provava de superar la barrera dels 18000 m i  ell, enlloc de col.laborar i donar relleus, es va limitar de 
posarse a roda per després fer intents sobtats d’accelerar el ritme per deixar-me enrera. El primer cop vaig 
poder aguantar el canvi de ritme i quan veié que aguantava va frenar i com  el que més m'interessava era 
fer més de 18000 metres em vaig haver de tornar a posar a tirar. Pocs minuts després ho va tornar a 
provar i ja no el vaig poder seguir. Al final ell va fer just 18000 metres mentre que jo em vaig quedar a 100 
metres.  

Haig de reconèixer que ell era superior a mi en aquells moments, i fins i tot li reconec que tenia tot el 
dret de córrer tan sols per guanyar, però considero que entre companys no t’has d’intentar perjudicar. Podia 
perfectament col.laborar i si després era realment millor esperar quan quedessin cinc minuts per guanyar-
me. Però no ho va fer, i si bé no és cap cosa per la qual cosa li guardo cap rencor, sí que t’enrecordes i fa 
que aquesta vegada em fes il.lusió poder guanyar-lo. Però tampoc ha estat possible i ell a més ha baixat de 
les 2 hores 30 minuts. És especialment dur haver corregut prop de 40 kilòmetres havent d’aguantar-lo 
mentre corria i que al final et guanyi per uns pocs segons. 

M’explico per què dic que vaig haver d’aguantar-lo mentre corríem. I és que em feia, fins i tot 
vergonya, ja que el seu comportament durant la cursa ha estat increïble. No ha parat durant tot el temps de 
donar recomanacions als altres corredors de com havien de prendre l’aigua als avituallaments, de donar 
empentes per poder-se situar estratègicament millor dins del grup per tal de protegir-se millor del vent, i fins 
i tot d’esbroncar als voluntaris que repartien l’avituallament ja que considerava que no ho feien prou bé. 
Fins i tot ha dit una sèrie d’improperis a un guàrdia que distret ha deixat passar un autobús per on corríem. 
Quan quedaven pocs kilòmetres quasi bé arriba a les mans amb un altre corredor ja que sense voler han 
ensopegat mentre corrien. Bé, en definitiva, tot un espectacle. Per tant crec que es pot comprendre perquè 
em sap greu que ell hagi baixat de les 2 hores i 30 minuts i jo no. Sé que no hauria de tenir aquest 
sentiment i m’hauria d’alegrar que, com a mínim, ell sí que ho hagi pogut fer, però haig de ser sincer i 
reconèixer que no és aquesta la sensació que se’m queda.  

Ara bé, pot semblar, que odio aquest company. Ans el contrari, és una excel.lent persona que d’altres 
vegades m’ ha ajudat, el que passa és que cada un és com és. Sol ser habitual en el món atlètic picar-se 
amb els companys. És més, solem fer “conya” i ens retem. Que si la propera vegada només em veuràs el 
cul, que si et doblaré en el 5000, que si et trauré dos minuts a la Mitja de Granollers... El cas és divertir-se. 
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En definitiva el que compte és que no he pogut baixar de les 2 hores 30 i hauré d’esperar a la 
propera vegada. Espero que es cumpleixi el tòpic i a la tercera ho assoleixi per fi. Però de qualsevol fracàs, 
perquè d’aquesta manera ho considero, s’ha de treure els aspectes positius. Ara m’he adonat que potser 
degut a les meves limitacions atlètiques no és suficient d’entrenar amb el quilometratge que he fet fins ara. 
La setmana que he fet més quilòmetres ha estat de 135, però hi hagut setmanes que amb prou feina he 
arribat a fer 75. Segurament es necessita més. Per la propera Marató provaré d’augmentar el meu 
kilometratge fins els 150 km i intentar de no baixar mai dels 100 km setmanals. Això és fàcil de dir, però en 
el meu cas, força difícil de cumplir.  

Potser estic equivocat i la solució no vingui per aquí. Però com a mínim no vull que se’m quedi el 
dubte i per tant a la propera Marató que tinc previst de córrer a Rotterdam a l’abril ho posaré en pràctica. 

D’aquesta Marató no em queda un bon record. No ho puc evitar. No deixa de ser curiós que la millor 
Marató que he corregut mai sigui la de pitjor record . Ara bé si d’alguna cosa em sento orgullós és que sóc 
molt tossut, i no penso tirar la tovallola encara. Crec que les coses que costen són les que tenen més valor, 
i en aquest cas està costant molt i per tant només em recomforta pensar en l’alegria que tindré quan per fi 
ho consegueixi, i de ben segur que ho faré. 

(incloure fotos de la marató de Donostia) 

2.5.3 Rotterdam’00 

He volgut deixar uns dies, de fet prop de dos mesos, abans d’escriure sobre aquesta Marató. Crec 
que no deu ser gaire difícil de pensar perquè. Efectivament tampoc no ho he aconseguit. En aquest cas 
només puc dir una cosa; no ho he fet per imbècil. Escric aquestes ratlles un cop ja ha passat la decepció, i 
tot just un dia després de fer la meva millor marca en 10.000 m en pista; 31’36’’ millorant la meva anterior 
marca en prop de 13’’ i el que és millor, després d’aquella sensació d’eufòria de quan fas marca, de quan 
estàs en forma. I és que no tenia ganes d’escriure fins que no estigués una mica recuperat anímicament. 

Tot s’ha de dir i s’ha d’aprofitar la Marató per fer turisme. Aquest cop amb l’excusa de la Marató i 
donat que coïncidia amb Setmana Santa, ens hem permés la llicència de fer unes minivacances d’una 
setmana per Holanda. Un consell molt important és, si voleu fer una Marató i turisme alhora, córrer sempre 
la Marató a l’inici. En cas contrari ni vosaltres ni el vostre acompanyant assaborireu del viatget ja que 
estareu més pendents de la dieta d’hidrats de carboni i del descans pre-marató que de les excel.lències del 
país on esteu. Així que vàrem emprendre rumb a Rotterdam , plens d’il.lusions, la Mireia, la Mª Teresa  - la 
meva germaneta gran – , el meu homònim Jaume – el cunyat – i un servidor. Ens esperaven prop de 1600 
km de viatge que decidirem fer amb cotxe ja que això ens facilitava el viatge els dies després de la cursa. 
Haig de reconèixer que jo no les tenia totes ja que em feia certa recança recórrer tants kilòmetres abans de 
la Marató. Però el fet de repartir el viatge entre divendres i dissabte feu que no ho trobéssim tan pesat com 
es podia preveure.  

Rotterdam ha estat la meva primera Marató fora de l’Estat Espanyol. Abans havia corregut a 
Barcelona, València i a Donostia, i s’ha de reconèixer que és un altre món comparat al que estava 
acostumat. Primer de tot la Fira del Corredor,  on a més de la necessària entrega de dorsals, perfectament 
organitzada, hi havia un gran nombre d’expositors relacionats amb aquesta fal.lera que és córrer. D’entre 
els expositors hi havia el d’una marca especialitzada en rellotges per triatletes i maratonians i la Mireia em 
va regalar-ne un que m’havia de permetre de registrar tots els temps de pas dels kilòmetres, ja que és 
capaç d’enmagatzamar fins a 50 temps intermitjos. El que no sabia en aquell moment és que amb els 30 
del meu anterior rellotge era més que suficient. Però sense cap mena de dubte el que em va impressionar 
més és l’ambient que es respira a la ciutat durant aquest cap de setmana. No hi ha qui no sàpiga que 
aquest dia es corre la Marató. A tot arreu s’anuncia que el dia següent se celebra aquest esdeveniment 
esportiu, que és considerat pels holandesos com l’acte esportiu d’un dia més important de tot l’any. Fins i 
tot per damunt del totpoderós futbol. Us ho imagineu al nostre país?. Tan sols una dada més; es calcula 
que prop d’un milió de persones veuen i animen en directe el pas dels corredors. 

Al dia de la cursa no vaig sentir ni una sola botzina de cotxe, principalment perquè no n’hi ha de 
cotxes. Aquest dia es té assumit que és el dia de la Marató i no se circula per Rotterdam. Tothom es 
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desplaça a peu o amb Metro, que per cert,  hi venen un abonament especial a un preu molt econòmic que 
permet viatjar-hi tantes vegades com es vulgui. Hi ha un altre fet que m’agradaria comentar; la gent a més 
a més hi entèn una mica d’això de la Marató ja que vaig poder comprovar que coneixien les marques, els 
pitjors kilòmetres... 

Com sempre dic la Marató s’ha de córrer amb cap i no amb els peus, i això és precissament el que 
no he fet. Anava massa obsessionat en córrer dins un grup que em portés el ritme. A Donostia ho vaig fer i 
encara que no vaig aconseguir el meu objectiu , vaig córrer força bé. Aquí no el vaig saber trobar. Pensava 
que podria córrer amb l’Ana Isabel Alonso, actual recordista espanyola i amb una millor marca de 2h 26’, 
però quan la vaig atrapar i li vaig preguntar a la seva llebre personal sobre quina marca volien fer, al dir-me 
que 2 h 31’ vaig decidir anar cap endavant. El problema fou que endavant hi havia el típic grup format per 
la primera dona, una coreana o japonesa en aquest cas, i portaven un ritme superior a les meves 
possibilitats. Corríem a 3’25’’ per kilòmetre i anava un pèl forçat. Jo m’havia plantejat córrer a 3’30’’ però 
veia que darrera no hi havia ningú, i no vaig tenir el seny de despenjar-me. El kilòmetre 10 el passàrem tot 
just en 34’, exactament un minut per sobre del temps que havia de passar. 

Poc temps després, i encara no sé perquè, la primera dona va desaparèixer, i amb ella les dues 
llebres que posava l’organització. Si ja anava una mica forçat, al no disposar de les llebres, el grup en el 
qual corríem es va desmadrar. Aleshores fou quan vaig decidir despenjar-me i anar al meu ritme. Però ja 
era massa tard. Si bé encara corria a ritme de 3’30’’ cada kilòmetre, ja tenia la sensació que no acabaria 
aquella Marató. La mitja Marató la vaig passar en 1h 13’ 30’’ però ja no anava gens bé. De fet allà hi era la 
Mireia i davant la seva sorpresa li digué que m’esperés al kilòmetre 28 que segurament plegaria. 

L’esperança és el darrer que es perd, i encara que estava totalment convençut que no podia pas 
acabar, ho proves per si de cas. Des de la mitja Marató fins el km 28 vaig reduir el ritme paulatinament. De 
fet em passà l’Ana Isabel Alonso i la seva llebre, i aquesta em recordà el que m’havia comentat quan 
parlàrem poc després de la sortida; que era millor que anés amb ells i si volia i podia que tirés els darrers 
kilòmetres. 

A partir del km 28 la meva única obsessió era trobar a la Mireia o la Mª Teresa o el Jaume ( la meva 
germana i cunyat respectivament ), però no els veia. Arribat a l’avituallament del 30 em vaig aturar. Per qui 
no ha corregut mai cap Marató no pot saber el que significa aturar-se. És la sensació d’impotència més 
gran que sents. Tots els esforços de la preparació se’t passen pel cap i veus que no valen per res. Em 
venien ganes de plorar... 

Però que hi farem, quan t’equivoques, t’equivoques, i estava allà al kilòmetre 30 i penses; “ i ara que 
fem “. Doncs tens l’arribada a 12 kilòmetres i has d’arribar o si més no arribar cap al 37 ,prendre el metro i 
anar a l’arribada. Puc assegurar que aquests kilòmetres que fas “trotinant” són els pitjors que mai he fet. 
Efectivament vaig arribar al 37 i allà, per fi, vaig veure la Mª Teresa. No ho vaig pensar dues vegades i 
vaig plegar. De fet ja tenia assumit que malgrat tot acabaria aquella Marató. Feia poc m’havia passat el 
Pascal, un simpàtic francés que parla català que conec de les pistes d’Igualada, i corríem plegats. Però la 
decisió de retirarme si veia als parents ja estava presa, i voler acabar significava més dies de recuperació. 

Hauria de parlar de la preparació d’aquesta Marató. La veritat és que no ha estat fàcil. La planificació 
de la temporada la vaig fer pensant de baixar de 2h 30’ a Donostia per després entrenar  “ a tope “ per 
jugar-me-la a Rotterdam. Però la planificació és molt sovint només per aixó; per ser planificació perquè a la 
realitat ni vaig aconseguir l’objectiu a Donostia ni vaig poder entrenar el que hauria volgut després. Primer a 
la feina em traslladaren a Igualada i perdia temps per entrenar. Després vaig tenir molts problemes amb un 
turmell. Total que vaig començar a entrenar la Marató tot just 8 setmanes abans. I és una mica just. Tot i 
que haig de reconèixer que anava suficientment preparat per poder fer la marca que volia si hagués 
corregut bé, em faltava una mica de confiança. I crec que la confiança s’agafa competint, cosa que no vaig 
poder fer. Per altra banda estic satisfet perquè vaig poder ser regular a l’entrenament. La setmana que vaig 
fer menys kilòmetres fou la primera amb 111. Després em vaig mantenir sobre els 120 arribant a 133 i 146 
km com a màxim kilometratge. 

Uns dels errors va ser voler fer massa en poc temps. Durant 6 setmanes consecutives vaig fer els 
diumenges 26,30,30,32,32,i 32 km respectivament i a bon ritme ( 3’45’’ per km aproximadament ) i afegint-
hi que el dia abans dissabte feia de 8 a 16 km a ritme Marató ( entre 3’25’’ i 3’30’’ ).Això suposa un desgast 
important, i tal vegada no el vaig assimilar degudament. Per la propera Marató ( Berlín al setembre ) he 
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decidit prendre’m una temporadeta competint més en curses sobre  10 km ( de fet he millorat ja la meva 
marca en 10.000 en pista ) , per després augmentar el kilometratge però alternant una setmana de tirada 
llarga amb una setmana de 8 a 16 km a ritme Marató. Mai se sap si funciona però una de les coses que 
més m’agrada és anar provant noves formes d’entrenament en funció de les experiències passades. El que 
sí és segur és que hauré d’adaptar l’entrenament a la calor, ja que entrenaré a l’estiu. Però d’altra banda 
disposaré del mes de vacances de l’agost per fer les setmanes de més kilometratge, i en principi haig de 
disposar de més temps, o el que és important, podré descansar més després de l’entrenament al no 
treballar. Això sí, m’hauré d’entrenar a primera hora del matí o a la nit. Ja se sap que no tot es pot tenir... 

Com sempre és important aprendre dels errors anteriors, i el que tinc molt clar és que a Berlín 
correré segons el meu ritme. Si puc aprofitar-me d’algun grupet, molt millor, però sinó prefereixo córrer sol 
però amb cap. De fet tots els entrenaments llargs els faig sol i no em costen especialment. El més 
important és tenir la confiança i la motivació per fer-ho, i això és el que s’ha d’assolir amb l’entrenament. 

2.5.4 Berlín’00 

A Rotterdam no vaig escriure fins passat dos mesos després de la Marató, així que ara per tal de 
canviar la sort escric tres setmanes abans. Com deia quan escrivia de Rotterdam la meva preparació ha 
canviat una mica per afrontar el repte de baixar de les famoses 2 h 30’. Efectivament he estat una 
temporadeta on he baixat el meu kilometratge per tal de córrer curses de 10 km i la veritat és que m’ha 
anat bastan bé; 11è a la Cursa del Corte Inglés, 1er a la Cursa de Nou Barris, 1er i marca personal en un 
10.000 m en pista al Serrahima i finalment 5è a la Cursa de la Vil.la Olímpica. 

Tot seguit he incrementat el meu kilometratge setmanal fins al 150 km, i he procurat fer la sessió 
llarga cada  diumenge. Haig de dir que aquesta vegada m’ha costat més fer aquesta sessió llarga i he anat 
menys ràpid que d’altres vegades. Jo ho relaciono al fet que he entrenat més durant la setmana i arribava 
més cansat als diumenges, i al fet, que tampoc cal oblidar, que he entrenat amb la calor de l’estiu. S’ha de 
reconèixer que en aquest apartat hem tingut bastant de sort ja que no ha estat un estiu especialment 
calorós. 

Parlo que  hem tingut bastant de sort en plural perquè al final som 7 els valents de la Carretera de les 
Aigües que hem volgut afrontar el repte d’anar a córrer a Berlín. Havíem de ser algun més, però per una 
raó o altra hi ha qui s’ha tirat enrera, però Déu n’hi do. 

A l’igual que a Rotterdam aprofitem el viatge a la Marató per fer una mica de turisme, i sortirem el 
divendres 8 de Barcelona cap a Berlín per tornar uns el dilluns i uns altres el dimarts. La inscripció a la 
Marató la ferem a temps i no hi hagut cap problema, tot i que m’han donat el pitrall 24000 i la cursa està 
limitada a 25.000 participants. La veritat és que és impressionant pensar que correré una Marató de 25.000 
corredors i espero que no tingui problemes a la sortida. Una de les avantatges de baixar de les 2h 30’ és 
que, si ho fas, tens dret a sortir dels primers a qualsevol Marató ( per darrera, és clar, dels atletes d’èlit 
convidats per l’organització ). Ara bé, tampoc és que hi hagi molta gent que baixi de les 2 h 30’ i per tant si 
et col.loques bé a la sortida no hi ha d’haver gaires problemes. A Rotterdam, per exemple,  tan sols vaig 
tardar 6 segons en creuar la línia de sortida. 

Si bé és increïble córrer una Marató amb tanta gent, també és un problema a l’hora de buscar 
allotjament. Aquests dies no queda una sola habitació lliure a Berlín, i això que els preus no són 
precissament econòmics. 

La marató 

No hi ha manera. És increïble, però tampoc ha estat possible. Anem a poc a poc i expliquem cóm ha 
succeït tot plegat. 

Sortirem des de Barcelona un grapat de companys de la Carretera de les Aigües, el divendres dia 8 a 
les 6 del matí, l’Albert, el Santi i la seva dona, el meu germà Josep, el Quim, la Mireia i un servidor. A la 
tarda ens havíem de retrobar, ja a Berlín, amb el Jordi i l’Àlex que prenien un avió més tard. És habitual de 
dir que sortíem amb tota la il.lusió del món, però s’ha de reconèixer que aquesta vegada sortiem amb la 
il.lusió i tota la son del món, ja que ens havíem aixecat molt d’hora. 
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Havíem de fer escala a Brusel.les ja que vam triar per volar una d’aquestes companyies barates i no 
tenia vol directe. Però la diferència de preu ben bé que valia tardar una horeta de més en fer el trajecte. Del 
vol no se’n pot comentar gran cosa si no fos pel “cangueli” que duia el cos el Quim. Es veu que això de 
volar no és el seu fort. Potser sigui el córrer... De totes maneres el Quim va estar del tot content ja que 
cada vegada que passava l’hostessa pel seu costat li mirava el seu “paquet”. El pobret ja es feia il.lusions 
quan l’haguèrem de fer tornar a la crua realitat; de fet l’hostessa el que li mirava era si duia el cinturó del 
seient cordat.  

A Brusel.les canviàrem d’avió, i en aquest avió, camí ja de Berlín, vàrem poder reconèixer els 
primers maratonians que es desplaçaven a córrer la Marató. Feiem conya provant d’esbrinar si aquell 
passatger era o no maratonià. Un jersei de la Marató de Nova York, un pulsòmetre, o un rellotge amb 
memòries, o les sabatilles de córrer, els delataven. 

Un cop a Berlín, l’objectiu era trobar l’hotel. El primer pas era trobar el tren que ens dugués al centre 
de la ciutat. La veritat és que com tot és en alemany, i com d’aquest idioma no en sabíem un borrany, era 
una mica difícil esbrinar el tren correcte. Una finlandesa, ubicada a Brusel.les, i que venia també en el 
nostre avió, ens feu el favor de preguntar el “picas” de torn quin era el tren que havíem de prendre. Vaig 
poder fer pràctiques del meu anglès macarrònic i petarem una mica la xerradeta amb aquesta maratoniana. 
Suposo que no cal comentar sobre quin tema vàrem xerrar. Quan arribàrem a l’estació d’Alexander Platz, 
havíem de baixar i el revisor com no parlava anglès i érem uns quants preferí deixar-nos baixar sense 
pagar a haver de fer l’esforç de fer-nos entendre quan havíem de pagar. 

Un cop a l’estació havíem de trobar un parell de taxis que ens dugués a l’hotel. A Berlín tots els taxis 
són Mercedes, així que cap a dalt del Mercedes i cap l’hotel. S’ha de dir que són Mercedes però el preu del 
trajecte també és de Mercedes, així que decidirem que a partir de les aleshores prendríem el tramvia, 
l’autobús o el metro. De fet el servei de transport públic a Berlín és excel.lent i amb una puntualitat fora de 
la nostra imaginació. 

L’hotel que teniem reservat era a la part del Berlín oriental ( ex – comunista ), però com era molt nou, 
estava força bé. A la tarda ens retrobàrem amb el Jordi i l’Àlex. 

L’endemà al matí tocava anar a recollir el pitrall. Però abans  vam rodar una miqueta pels voltants de 
l’hotel. Poca cosa, uns 20 minutets per tal d’estirar les cames i uns progressius. La sensació és bona, costa 
molt poc de rodar lentament ja que com s’ha descansat els dies abans , es tenen forces ganes de córrer. 
Una dutxa, un bon esmorzar i cap a la Fira del corredor. 

Realment és inimaginable al nostre país l’organització i civisme que s’hi respirava. Concentrar prop 
de 30 mil persones en un cap de setmana per recollir el pitrall, amb unes cues perfectament establertes i 
sense que hi hagi cap viu que s’hi vulgui colar, no és realment una tasca fàcil. I els alemanys ho varen 
assolir. La fira del corredor és realment sensacional, amb multitud de stands d’altres maratons i de marques 
esportives. S’ha de reconèixer, però, que aquí la Marató és un negoci, i tot està pensat per fer negoci. A 
Berlín, per exemple, no regalen  ni la samarreta conmemorativa. Si la vols l’has de comprar al mòdic preu 
de 40 marcs.  

Després de fer una mica de turisme ( d’entre el que vàrem visitar, hi havia l’Estadi Olímpic de Berlín, 
seu de les gestes del nord-americà Jessie Owens davant de Hitler ), vam anar a l’hotel per descansar a la 
tarda. S’ha de dir que fer turisme és molt interessant, però també molt cansat, ja que passes tota l’estona 
de peu. Per això, i ja que havíem de córrer la Marató a l’endemà, els que hi havíem de participar decidiren 
quedar-nos a l’hotel. La Mireia, la Núria i el Quim que no corrien, decidiren fer turisme per la ciutat. 

Una mica de migdiadeta, i esperar l’hora de sopar era el que ens esperava. Per fer passar el temps 
vaig repasar tot el que entenia de tota la publicitat que et donen a la Fira del Corredor. El més sorprenent 
va ser la demostració de cultureta atlètica que em va fer l’Albert. Increïble ! Va portar un rànquing de 
marques de l’any i de tots els temps d’Espanya i em demanà que li fes un examen. Pot arribar a ser 
comprensible que se sàpiga qui és l’actual recordista espanyol, fins i tot que se sàpiga la marca amb 
segons inclosos i de la data exacta i lloc. Però que se sàpiga tots els 10 primers ja comença a ser exagerat. 
Però és que a més es coneix les marques de tots els atletes catalans més destacats! Però que se sàpiga 
totes les meves marques des del 800 fins a la Marató comença a ser ja patològic. Recordo que la primera 
vegada que el vaig conèixer em va recitar totes les marques que tenia, i em vaig quedar glaçat. Si n’hi 
havia que em prou feina em recordava jo de les dècimes i ell ho sabia... 
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A la nit el típic sopar d’hidrats de carboni i a dormir. Això en teoria, perquè abans d’una Marató, a 
vegades costa una mica agafar el son. Aquesta vegada, i al contrari del cas de Rotterdam, vaig conseguir 
dormir prou bé. 

El dia de la Marató es té un cuquet dins del cos que no desapareix fins el moment que donen el tret 
de sortida. Tots ens llevàrem d’hora per tal d’esmorzar una mica i poder córrer havent digerit. El dia és bo. 
Fa una bona temperatura i, el més important, no fa gens d’aire. Totes les sensacions són excel.lents i 
estem convençuts que avui és el nostre dia. L’Àlex i el Jordi que compartien habitació amb l’Albert, que 
corre una mica més que ells, fan broma dient que haurien pogut canviar-li el xip i d’aquesta manera un 
d’ells faria la marca de la seva vida. Amb aquest bon ambient en dirigim amb el nostre estimat i puntual 
tramvia número 2 cap a la sortida de la Marató. 

Després de deixar el tramvia, prenem el metro. Aquí l’ambient maratonià és increïble. El metro va 
ple de gom a gom de la mateixa manera que a Barcelona ho està a l’hora punta. Tothom porta el xip cordat 
a la sabatilla i hi ha una gran quantitat d’skaters o patinadors, ja que prenen la sortida una mica abans que 
els maratonians.  Arribem on es donarà la sortida i quedem astorats davant la perfecta organització. Hi ha 
diverses fileres de camions perfectaments alineats i ordenats segons els números de pitralls. El nombre de 
camions és realment espectacular. Cada camió recull la roba de 500 corredors i en participen poc més de 
30000. Podreu imaginar la quantitat i quantitat de camions que hi ha. Mirem el camió que ens pertoca i ens 
encaminem a fer una de les tasques ineludibles abans de córrer la Marató; anar de ventre. Com no podia 
ser d’una altra manera , aquí tot és a l’engrós. Hi ha infinitat de WC portátils per tal que la gent hi pugui fer 
les seves necessitats. Faig cua davant d’un d’aquests improvisats WC. Tot és perfecte; fins hi tot hi ha 
paper de WC !. Després d’escalfar, passem per davant un altre cop, i la oloreta que desprenen és d’aquella 
que no s’oblida fàcilment. 

L’accés a la sortida es fa segons el color del pitrall. No hi ha gaire gent en el nostre grup, i fins i tot es 
pot escalfar mínimament mentre esperem el moment tan esperat del tret de la sortida. L’èlite la tenim a 
tocar, i provo de descobrir el gran favorit de la cursa, l’espanyol Fabián Roncero. Però no el veig. Hi ha 
força corredors africans i japonesos. La sortida de les dones es fa a l’altre banda d’on sóm, i és una pena 
perquè sempre són una bona referència pels que volem fer sobre les 2 hores 30 minuts. 

Ja està! Ja han donat el tret de sortida i ens posem a córrer. La veritat és que tardo molts pocs 
segons a creuar la línea de sortida. Potser un parell de segons. El primers kilòmetres es fan per una gran 
avinguda i és realment espectacular. Mentre corro no me n’adono, però dies més tard, quan veig el vídeo 
de la Cursa, ets conscient de la magnitud d’aquesta cursa. 

Com sempre al començament el més important és trobar el ritme adecuat. Tant l’Albert com jo estem 
molt preucupats en saber el pas del primer kilòmetre; 3 minuts 33 segons. Ja va bé, és el ritme clavat per 
fer 2 hores 30 minuts. De seguida veiem un corredor que porta darrera la samarreta la inscripció de “pace 
2:30”. Es tracta d’una llebre que posa l’organització per tal que els corredors tinguin una referència i els 
pugui ajudar a fer aquesta marca. Per tant correm tot un grupet junt amb aquesta llebre.  

Aquests primers kilòmetres es fan amb gran facilitat. No costa gaire de còrrrer a aquest ritme, però 
s’ha de tenir voluntat de ser precavit, ja que la Marató sempre passa factura a partir del 35. No estic gaire 
content, però, perquè la llebre porta un ritme un pèl lent. En quant em descuido, fem un kilòmetre a 3’35’’ i 
la meva idea és fer cada un en 3’30’’. Haig de posar-me massa sovint davant, per tal d’accelerar el ritme, i 
fins i tot li comento a la llebre si pot anar una mica més ràpid. Però en quant ens posem a 3’30’’ per 
kilòmetre, la gent del grupet més aviat es queda, i la llebre es reté. 

El kilòmetre 10 el passem a 35’22’’. 22” més lent del temps previst, però un bon temps de qualsevol 
manera. El recorregut és força bo, molt pla, i la temperatura també és bona; sobre uns 15 graus. No ens 
podem pas queixar. Arribem a la mitja Marató amb 1 hora 14 minuts i 35’’. Són 2 segons més lent que el 
pas que vaig fer a Donostia. És un bon pas, però no ens dona gaire marge si volem baixar de les 2 hores i 
30 minuts. La veritat és que estic una mica nerviós, perque me’n recordo de la Marató de Donostia i allà per 
tan sols 6 segons no ho vaig conseguir, i a més a més sé que del 30 al 35 hi ha un troçet de pujada.  

Per tot això, cap al kilòmetre 23 ó 24 dexideixo posar-me al davant i posar un ritme de 3’30’’. No hi 
ha ningú del grup que em vulgui seguir, ni l’Albert, que fins aquell moment havíem corregut colze a colze. 
Queden molts kilòmetres encara, i les cames ja no van tan fàcils com al començament. Però penso que és 
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la única manera d’assolir el meu objectiu. He corregut conservador fins aquell moment, i ara era l’hora 
d’arriscar.  

Fins el 32 porto el mateix ritme, i vaig passant força gent. Sobretot atrapo corredores del primer grup 
de les dones, que es van despenjant. Des del 30 la cursa agafa un lleuger pendent cap adalt. Molt poca 
cosa, però quan es porten tants kilòmetres a les cames , qualsevol pujadeta es nota. M’esforço a mantenir 
el ritme, i pràcticament ho assoleixo, ja que els kilòmetres més lents els faig en 3’38’’. Només penso en el 
37, ja que segons el recorregut a partir d’aquest moment i fins l’arribada és de baixada. Però arribo al 37 i 
de baixada res de res. No ho sé, potser sí que hi fos, però jo no la vaig saber veure. Jo pensava que de 
baixada podria augmentar el ritme i tornar-me a posar a 3’ 30”, però vaig ser incapaç.  

És increïble però quan no pots, no pots. Mentalment fas matemàtiques cada cop que arribes al 
senyal que indica els kilòmetres, i cada cop te n’adones que és més difícil de baixar de les 2 hores 30 
minuts. I per tant la il´lusió i les ganes de patir van minvant. Ja només pensava en arribar, i els darrers dos 
kilòmetres foren agònics. En prou feines vaig córrer en 4 minuts cada kilòmetre. I al final 2 hores i 32’. Estic 
segur que si la meva marca hagués estat de 2 hores 35 minuts, hauria patit més i potser hagués conseguit 
fer 2 hores 30 minuts llargs ( com a Barcelona el 99 ), però quan ja saps que no fas marca el cap et diu que 
regulis i afluixes.  

De totes maneres no està del tot malament fer 2 hores 32’ 16”. No és marca però confirma que el dia 
que em trobi bé puc baixar de les famoses 2 hores 30 minuts. Sabia que em costaria assolir aquesta fita, 
però està començant a costar una mica massa. Segurament estic massa obsessionat en fer-ho. Per tal de 
preparar la propera Marató em mentalitzaré que ja ho he fet ( de fet estic a només 6 segons, i que són 6 
segons respecte 2 hores i mitja ), i potser així ho aconseguiré. 

L’Albert, el meu germà Josep i l’Àlex feren la millor marca personal. El Santi i el Jordi correren tota 
l’estona plegats i s’ho prengueren amb més filosofia ja que no venien preparats per tal de millorar el seu 
millor temps. La Marató de Berlín és una gran Marató en nombre de participants i en organització, però s’ha 
de reconèixer que el nivell no és gaire alt. Amb les meves 2 h 32’12” vaig quedar en 62ª posició. Però el 
més greu de tot és que el nombre més gran de corredors fan entre 4 i 5 hores. Malgrat tot és una 
experiència interessant córrer una Marató d’aquest tipus i contrasta moltíssim amb qualsevol que es pugui 
celebrar a l’Estat Espanyol. 

Tal com vaig comentar quan parlava de la Marató de Rotterdam, és molt interessant anar a córrer a 
fora, ja que es pot aprofitar per fer turisme. Aquesta vegada vàrem tenir la sort de conèixer una gran ciutat 
europea com Berlín. Realment Berlín no és una ciutat extraordinàriament bonica, però sí ho és per la seva 
història. Vàrem contractar un guia nord-americà per tal de fer una visita guiada per la ciutat i malgrat que 
era evidentment en anglès, entre el poc que entenia, i les encertades traduccions del meu germà i de la 
Mireia, vaig poder copsar la importància de la ciutat i del profunds canvis que esta tenint arran de la 
caiguda del mur de Berlín. Si mai hi podeu anar a visitar-la us recomano que primer us documenteu una 
mica, per poder enendre millor el que va passar abans, durant i després de la Segona Guerra Mundial. Val 
la pena. 

2.5.5 París’01 

Diuen que qui persevera al final ho troba. Per tant un cop acabada la participació a la marató de 
Berlín, ja toca pensar en la propera. La Marató triada seria París. Coïncidia amb Setmana Santa com a 
Rotterdam l’any anterior i anava molt bé per tal de fer una mica de turisme. A més a Paris hi està treballant 
una amiga nostra txeca, i ens feia il.lusió tornar-la a veure. 

Però queden molts mesos així que després d’un parell de setmanes de recuperació de la Marató de 
Berlín, començo a córrer curses de mitja marató i de 10 km. La veritat és que estic prou bé. Es nota que la 
preparació de la Marató ha estat bona i estic en un bon estat de forma. Consegueixo guanyar la meva 
primera mitja Marató a Mollerussa, i també en una cursa de 10 km a Sants.  

Havia decidit que començaria a entrenar seriosament per a la Marató l’1 de desembre, però abans 
hi havia el Cross de Manresa. És el darrer dia de Novembre i crec que me’n recordaré durant molts anys 
d’aquest dia.  
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 Els crossos no són el meu fort. De fet no m’agraden gaire ja que els continus canvis de ritme 
provocats per les curves i els desnivells que hi ha no em van gaire bé. Però és una bona preparació i no 
castiga tant muscularment com les curses d’asfalt. A aquest cross ja vinc una mica tocadet. Feia alguna 
setmana que tenia molèsties al darrera de la cuixa, però ja se sap que un dels grans errors dels corredors 
és que no acostumem a escoltar el que ens diu el nostre cos. I el meu cos em deia que no podia córrer. 
Però vaig voler córrer i va passar el que havia de passar; em vaig trencar ! 
 És curiós perquè tan sols faltaven uns pocs metres per acabar però vaig sentir una terrible punxada 
a la cuixa que m’obligà a entrar caminant a la meta. Tot i així havia fet segurament el millor cross de la 
meva vida. Paradoxes de la vida... 
 Era evident que es tractava d’una ruptura fibrilar. Vaig anar al metge i em receptà els preceptius 
antinflamatoris, un relaxant muscular i un mes de repós. La meva preparació per a la Marató, que havia de 
començar tot just un dia després del cross, ja començava malament. 
 Un mes és força temps, però encara penses que estàs a temps de poder-te recuperar i córrer a 
París. Vaig començar a córrer l’1 de gener i no anava malament. Feia els exercicis de musculació que em 
digué el metge i encara tenia esperances. Però al tercer o quart dia que rodava, vaig comencar a notar un 
dolor intens al genoll. No era normal que em fes tant de mal. Fins i tot un dia no vaig poder dormir a la nit 
del mal que em feia. Quan vaig tornar al metge i li ho vaig explicar, em digué que ja no es tractava d’un 
tema muscular i que segurament seria una condropatia rotuliana. Fins a aquell moment no en sabia res 
d’aquesta lesió, però amb el temps en sabria força. 
 La qüestió no era gaire agradable. Es veu que entre la ròtula i el cap del fèmur existeix un cartíleg 
que fa de molla en el moviment relatiu d’aquests dos ossos, i jo el tenia desgastat. Després d’un altre mes 
de repós i com al tornar a provar de córrer, em comtinuava molestant, el metge em recomenà de fer un 
tractament d’injeccions articulars d’un gel viscoelàstic. Cada injecció valia 8.000 ptes i s’havien de fer 5 a 
raó d’una a la setmana.  
 En aquests moments, la meva moral estava pel terra. Ja no era només que no podria córrer la 
Marató de París, sinó que fins i tot veia difícil que pogués de tornar a córrer. Si en aquell moment 
m’haguessin dit que no podria competir més al nivell anterior, però sí podria córrer regularment hauria 
signat sense dubtar. 
 Com sempre et trobes de tot. Gent que t’anima i gent que sense voler t’enfonsa encara més, i et 
diuen que millor que ho deixis córrer ( i mai més ben dit ), que no val la pena. Hi havia dies que pensaves 
que potser sí no valia la pena , que potser si volia tornar a córrer estava provocant una futura artrosi del 
genoll. 
 El cas és que vaig fer el tractament. Realment no és gaire agradable que et punxin amb una agulla 
fins dins de l’articulació del genoll i t’inoculin a dins un líquid fastigós. Hi ha havia vegades que feia un mal 
increíble ja que al punxar el metge rascava l’ós. D’altres pràcticament no m’enterava. Però de qualsevol de 
les maneres, cada dia que anava a punxar-me, sortia del metge coix. 
 El tractament es va acabar i jo confiava que el metge em deixés tornar a córrer. Però la decepció 
va ser molt gran. Em preguntà si jo em guanyava la vida corrent, i com evidentment no és el cas, em 
recomenà que fes repós fins el setembre. I estem parlant del mes de marc ! Bé, si volia podia córrer 10’, 
potser 20’ si em veia bé, però era important que em recuperés del tot. Potser que, amb el temps, se’m 
passés del tot i m’oblidés, o bé tornés a recaure. Mai se sap, digué. Es pot operar però no assegura cap 
resultat miraculós. 
 Aquell dia quan tornava a casa amb el cotxe, pràcticament em vaig posar a plorar. No podia ser. 
Perquè havia fet aquell tractament si de totes maneres tampoc em deixava córrer ? I el pitjor de tot , potser 
tornaria a córrer, però sempre hi havia la possibilitat de la recaiguda, i francament, no sé si la podria 
superar. Vaig començar a córrer els 10 o 20’ que em deixava. Podia córrer, tan sols notava unes petites 
molèsties, però corria amb l’ai al cor. 
 No desitjo a ningú que passi per les mateixes cirscumtàncies per les que vaig passar. Potser al final 
de tot tampoc sigui tan important córrer o no, però si heu arribat fins aquí, ja us imaginareu el que per a mi 
comporta. 
 A vegades, però, cal que rebis una sotracada com aquesta, per reaccionar. No era normal ! No 
potser que sense haver-me fet mai mal al genoll, ara no pogués córrer per culpa d’aquest. Així que vaig 
intentar trobar un altre metge, i el vaig trobar al costat de casa, a Granollers.  
 Tant bon punt li vaig explicar la meva desgraciada història, em comentà que li semblava un clar 
error de diagnòstic. Em feu una exploració del genoll i no li va semblar que tingués res. - Farem un TAC per 
confirmar que no hi ha la condropatia, però considero que fer-te fer el tractament de les injeccions , sense 
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confirmar el diagnòstic amb una prova com un TAC o una ressonància, és una imprudència i una temeritat 
– em digué.  
 Em vaig fer la prova i va resultar que tenia perfectament el cartíleg. – podré fer el rècord del món 
de la marató ? – li vaig preguntar. – no ho sé, però si fas estiraments de la cuixa, pel genoll no serà que no 
ho facis – em contestà. 
 Segons sembla tot el problema que tenia era un escurçament dels isquiotibials, provocats per una 
falta d’estiraments i agreujat per la rotura fibrilar que vaig patir. Total, 6 mesos absurdament aturat. Em 
manà 10 sessions de fisioteràpia, no oblidar-me dels estiraments, i a córrer. 
 Agafar una mica la forma després de tant de temps sense córrer, no és gens fàcil. El primer dia que 
vaig conseguir fer 10 km en 40’ ho vaig celebrar ! Avui escric aquestes ratlles tot just acabat de  participar a 
la primera cursa després de la lesió, a l’Espluga,  8 mesos després. La sensació ha estat molt bona, i 
encara que com és lògic, el meu rendiment no ha estat el mateix que el d’abans de la lesió, estic molt 
content ja que l’únic que em fa mal són les cames, però de les agulletes que tinc ! 

Amb tot això, sí que hi vaig anar a París, però només a veure com corrien. La veritat és que és 
també una de les grans maratons del món. També hi corren prop de 25.000 persones, i l’ambient del carrer, 
tot i fer un fred i pluja inusual per l’època, és  increïble. Haurem d’esperar per tornar-hi a anar. 
 Després de tota aquesta història els meus pensaments són els mateixos que abans. Tard o d’hora 
conseguiré baixar de les 2h 30’, i potser ara tinc encara més il.lusió que mai per assolir-ho. 

2.5.6 València’02 

Feia molt de temps que no escrivia. Després de Berlín’01 la lesió del genoll em va fer que el somni 
de baixar de les 2hores 30’ s’allunyés una mica. El més important era recuperar-se física i moralment abans 
de plantejar-me de córrer una nova marató.Vaig començar a entrenar més o menys seriosament al Juliol. 
Quan vaig poder córrer la Cursa de l’Espluga de Francolí, a finals d’aquell mes, em vaig adonar que podria 
començar a pensar de tornar a entrenar per una marató. I efectivament, després de les vacances de l’agost, 
s’inicià un llarg periode d’acondicionament i preparació per a la marató. 

 
Realment els progressos van ser espectaculars. La mitja de Barcelona, a finals de setembre, va ser 

una bona injecció de moral. 1h 12’ després d’un mes d’entrenament era un molt bon inici. De fet m’havia 
posat com a objectiu poder córrer una mitja marató a ritme de 3’30’’ per km a l’octubre i resulta que a finals 
de setembre ja ho havia fet i a més a més a 3’25’’ !!! 

 
Octubre me’l vaig plantejar com un mes d’acumulació de treball. Vaig fer bastant de volum i no em 

preucupava gaire de la velocitat de les sèries. A Mollerussa ja vaig conseguir millorar en 1 minut la marca 
de Barcelona del mes anterior. El més important era que tornava a tenir més il.lusió que mai per córrer i 
això és el que he considerat sempre com vital per tenir aspiracions de millorar. 

 
Novembre i mig desembre havien de ser els mesos de la “qualitat”. Vaig començar a entrenar els 

dimecres  a l’UNI amb el Joaquín, fent sèries de 1000 ó 2000 metres amb un minut de recuperació. Vaig 
córrer a Ripoll fent 5è ( el meu millor resultat en aquesta mitja) i millorant la marca de la temporada en uns 
30’’, però sense poder fer 1h10’ com volia. El Cross de Manresa i la tradicional prova social del meu club, 
L’Hora, foren les altres competicions en què vaig participar, i, tot i que no vaig fer uns resultats 
impressionants, em vaig trobar prou bé. 

 
En  aquest moment ja havia decidit que correria a València. En un primer moment havia pensat en 

Barcelona, però al conèixer que s’havia traslladat una setmana vaig canviar per València. El 24 de març és 
massa tard i sempre acostuma a fer molta calor a Barcelona. A més a més, això em permetria, que en cas 
de no anar gaire bé l’aventura de València, sempre tindria un periode de quasi bé dos mesos per recuperar-
me i tornar-ho a provar a Barcelona. 

 
A partir de les vacances de Nadal i tot el gener vaig canviar una mica l’entrenament i l’objectiu del 

mateix  fou acumular molts quilòmetres a ritme de marató. Vaig fer les sèries a la pista del tipus 2 x 6000, 3 
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x 4000 m, a un ritme una mica més ràpid que le previst a la marató. El dissabte de 10 a 14 km a 3’30’’ i el 
diumenge 32 km a bon ritme. 

 
La mitja marató de Sitges, tres setmanes abans de la marató, era el test ideal. Vaig sortir valent i de 

fet és una de les millors curses que mai he fet. 1h 08’45’’, millor marca personal i una gran injecció de 
moral per afrontar la marató de València. Sens dubte molt millor que qualsevol de les injeccions de 
substàncies que estan tant de moda darrerament com l’EPO i d’altres. 

 

2.5.6.1 València: el viatge 

 
Vam decidir d’anar-hi en tren amb l’EUROMED. La Mireia havia de fer les fotografies de la cursa 

per la revista Runner’s World, ja que l’Albert l’havien traslladat a Madrid per treballar-hi i li ho va demanar. 
Tornar en tren era molt més còmode i raonable i , per tant, el dissabte vam agafar els bàrtols i cap a 
València falta gent. Al tren no erem pas els unics maratonians. De fet ja sabia que em trobaria amb el Xavi 
Bonastre, la Carme Ballesteros i el Ferran Cardona que, com jo, són membres de la llista internàutica 
d’atletisme. 

 
Volíem acomodar-nos a l’hotel de l’organització, que està molt a la vora de la sortida i arribada, 

però quan em vaig decidir ja era tard i no hi havia places. Per tant, i gràcies a la magnífica gestió de 
l’Albert, vàrem anar a petar a un hotel a 5’ de la sortida ( o això era almenys el que ens havien promès, ja 
que de fet estava tot just a l’altra banda de la ciutat ). 

 
Dissabte vam recollir el pitrall, vam rodar una miqueta pels voltants de l’arribada l’Albert, el Xavi 

Bonastre i jo. Hi ha el costum que el dia abans d’una marató es roda molt suau. Els efectes positius 
d’aquesta pràctica generalitzada són molt dubtosos, si més no, deuen ser de tipus psicològic, però les 
tradicions són les tradicions i cal respectar-les. 

 
A l’hotel abans de sopar ens trobàrem amb l’Abel Antón i com no, l’Albert no pogué resistir de 

saludar-lo i fer-nos una fotografia. 
 
(incloure-hi la foto ) 
 
Semblava que el conegués de tota la vida i és que per aquestes coses l’Albert és el número 1. No 

conec a ningú més que tingui la seva facilitat per relacionar-se amb la gent com ell i, a més a més, a 
l’atletisme de fons el coneix tothom. 

 
Com no podria ser d’una altra manera vam sopar pasta. Si la rodadeta del dia abans és típica, 

encara ho és més els hidrats de carbó de la nit. 
 

2.5.6.2 La marató 

 
La idea per a aquesta marató era córrer a un ritme constant de 3’30’’ per km. Això representaria 

passar la mitja en 1h 14’. A Donostia ,on havia fet la meva millor marca, havia passat potser una mica lent 
en  1h 14’39’’ i això em donava poc marge per poder perdre. Aquesta vegada tindria l’ajut de l’Albert que 
m’havia promés que m’acompanyaria , com a mínim fins la mitja. De fet, i des de la sortida vaig tenir la sort 
d’enganxar-me amb un grupet em el que hi corria la Maria Abel, que volia fer rècord d’Espanya. Això 
m’inquietava una mica ja que l’actual millor marca espanyola està en 2h26’50’’ i potser seria una mica ràpid 
per a mi. 
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De totes maneres em trobava força bé. Els quilòmetres anàven passant amb facilitat i el rellotge em 
marcava uns ritmes d’entre 3’25’’ i 3’30’’. Algun quilòmetre el ferem en 3’20’’ i això em preucupava, ja que 
no volia tornar a tenir la mateixa esperiència que a Berlín. Però després d’un a 3’20’’ venia un altre a 3’30’’ 
amb la qual cosa el promig ja era bo. El fet de córrer amb la primera dona té uns avantatges innegables, ja 
que solen córrer amb llebres que marquen un ritme constant, et tapen de l’aire i no t’has de preucupar de 
mantenir el ritme.  

 
La primera llebre ens va portar fins la mitja marató amb un temps de 1h 12’45’’. Era un pas molt bo, 

una mica ràpid , però em trobava força bé. En aquest moment l’Albert em digué que afluixava i que 
intentaria acabar la marató al seu ritme. A partir de la mitja el grupet en què anava es va reduir 
ostensiblement. Ja no quedava ni la primera llebre ni l’Albert i algun dels atletes que s’hi mantenien es 
començaven a quedar. Finalment erem un grupet de 5; la Maria Abel, la llebre, dos atletes més i un 
servidor. Els quilòmetres anaven passant i , com és natural, cada cop les cames pesen més, però ens 
mantenien a un ritme prou constant del voltant de 3’30’’. Cap al km 32 aprox. ja només erem 4. Algú del 
públic comentà que corríem sobre la desena posició, cosa que em sorprengué moltíssim, ja que era 
conscient que al davant hi havia els 5 ó 6 atletes kenyans, i per tant estàvem fent un gran resultat. 
Efectivament vam pasar un atleta rus que anava destrossat i cada cop era més conscient que el repte de 
baixar de les famoses 2h 30’ estava cada cop més a l’abast. 

 
A tota Marató hi ha un moment difícil i acostuma a ser cap al 35 ( els nord-americans l’anomenen “ 

the wall “ – el mur – ja que es com si topessis contra una paret ). I com no podia ser d’una altra manera, 
també vaig haver de passar aquest mal moment. La veritat és que ja firmaria que fos sempre com el que 
vaig patir aquesta vegada, perquè de fet va ser molt lleu. Cap al km 35 la María Abel preguntà a la seva 
llebre si podria batre el rècord d’Espanya. Realment era una mica difícil fer-ho, però potser per a que no 
perdés la moral, li va dir que hauria d’augmentar una mica el ritme. Jo ja anava una mica justet i vaig 
pensar que si en aquell moment acceleraven, potser em quedaria. Efectivament la llebre va augmentar 
paulatinament el ritme però poc temps després la Maria Abel, amb gran alegria per part meva, li va dir que 
parés ja que no podia suportar aquell ritme. D’aquesta manera vàrem afluixar ostensiblement la velocitat, 
fins i tot massa, però ja me n’anava bé ja que el meu principal interès consistia en assegurar baixar de les 
2h 30’. Del 35 al 40 enlloc de córrer a 3’30’’ passàrem a 3’40’’- 45’’ però ja era suficient, i vaig decidir 
quedar-me amb l’Abel que no pas arriscar. Ja quan faltaven 2 quilòmetres i  ja amb la quasi seguretat de 
l’objectiu complert, vaig dir ara “ a tope “. Començo a incrementar el ritme i torno a posar-me a 3’30’’, la 
qual cosa no està gens malament, ja que costa molt d’accelerar el ritme quan portes 40 km a les cames. La 
María Abel es comença a quedar i pràcticament li faig , en aquest moment, de llebre. Però al darrer 
quilòmetre veig que no em pot seguir i enfilo cap a l’antic curs del riu Túria, on està l’arribada. 

 
Per fi ja es veu les pistes del Túria. Això està fet , penso. Els darrers dos-cents metres només penso 

en arribar per fi a la meta. Sí , i baixaré de les 2h 28’, miro el crono de la meta i ... 2 h 27’45’’. No arribo a 
adonar-me  del que he fet encara. Em poso les mans al clatell mentre camino cap endavant. Em donen un 
paperet tot just arribar a la meta amb el temps i la classificació; 9è lloc a una de les millors maratons de 
l’Estat Espanyol. No està pas malament. M’assec a un banc mentre una voluntària intenta treure’m el xip de 
la sabatilla. No és una tasca fàcil, ja que per la por de no perdre el xip l’he lligat no sé amb quantes voltes. 
Mentre tant la Mireia arriba corrent i m’abraça. Jo , entre l’emoció i l’esforç dels darrers metres, respiro amb 
dificultat. La Mireia està plorant i jo també. O ho intento, ja que em falta aire. 

 
Pocs minuts després veig que entra l’Albert. Miro el crono i veig 2h33’. Ell, tot i fer-me de llebre, 

també ha millorat la seva marca. Està també molt content ja que entra amb el puny enlaire, mig enrabiat. 
L’espero a la arribada i ens abracem. 

 
Per haver acabat just una marató fa pocs minuts, estic prou bé. Estic una mica agarrotat de la cuixa 

esquerra però puc caminar sense cap problema. Sens dubte és la marató de les que he fet fins ara que he 
acabat millor. Sovint passa que quan es corre bé, es corre més i amb menys patiment. 

 
Realment estic com en un núvol. Per fi, i després de tants anys, he assolit el meu repte atlètic de 

sempre. M’estiro per a que em facin un massatge i cap a la dutxa. Després estic una bona estona , veient 
com van arribant els altres atletes. Arriba el Xavi Carracedo, un altre company de la llista internàutica, en 
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2h 58’, essent la primera vegada que baixa de les 3 hores ( un altre dels grans reptes de qualsevol 
maratonià popular ). Pocs segons després arriben el Xavi Bonastre i la Carme Ballesteros. En Xavi B. no fa 
marca per uns pocs segons, però la Carme sí. 

 
Després de tantes penúries per assolir aquest repte, i de fer-me tan pesat a casa amb aquesta 

història, necessito trucar a casa per anunciar la nova. Es posa la meva mare, però hi ha tan de soroll que li 
informo que per fi ho he fet, però no sento res del que em diu. El fet té més trascendència del que sembla, 
ja que sempre havia dit que no tindria cap fill fins que no fos capaç de baixar de les 2h30’ a la marató. 

 

2.5.6.3 La celebració 

 
Una fita personal com aquesta havia de celebrar-se com calia, i per tant vam organitzar una petita 

festeta. El problema era trobar un lloc adient, ja que a casa nostra era massa petita per poder convidar a 
tothom que volia. 

 
Buscàvem un local on poder organitzar un berenar, i gràcies a l’ajut de la mare de la Mireia vam 

aconseguir trobar un local perfecte per a les nostres intencions. Es tractava d’un antic restaurant que ara 
s’havia reconvertit en un local per acollir gent amb necessitats, gestionat per Càritas. Disposàvem d’un 
espai prou ampli, amb taules i cadires i amb cuina. I a més amb lloc per deixar els cotxes. Ideal. 

 
Vaig convidar a tothom que tingués relació amb mi des del punt de vista atlètic; va venir gent de 

l’Uni, de la Carretera de les Aigües i de la llista internàutica. I com és natural la família més directe ( pares, 
sogres, germans i cunyats i nebots/des ). No tothom va poder venir, però deu n’hi do, i ens vàrem aplegar 
un bon grapat d’amics i familiars per celebrar plegats l’aconteixement. 

 
Estic segur que hi hauria qui no entendria molt bé cóm és que per a mi era tan important assolir 

aquesta fita. Suposo que els maratonians ho deuen tenir una mica més fàcil per entendre-ho, però de totes 
maneres em vaig alegrar molt que fessin l’esforç de voler compartir amb mi aquests moments. 

 
El berenar va estar força bé. Tenia por que algú que havia vingut i que no coneixia gaire els altres,  

es pogués avorrir molt, i vaig intentar, en la mesura que vaig poder, prestar-lis més atenció. Per rematar la 
festa ens esperava cinc pastissos en forma de números que representaven la marca assolida; 2 27 45. 

 
Encara que la meva intenció era que no em regalessin res, no feren cas i d’entre els regals, caldria 

destacar una foto enmarcada del moment de l’arribada amb una inscripció dels companys de la Carretera 
de les Aigües. Aquesta foto em va fer molta il.lusió, ja que simbolitza la culminació d’una trajectòria 
atlètica. I no vaig poder evitar d’emocionar-me. També cal anomenar unes sabatilles Nike per un nadó, uns 
mitjonets, o un llibre per escollir noms, reflex que la majoria coneixien la promesa sobre la meva 
descendència i volien posar-me pressió. 

 
Respecte del tema de la descendència, és important de fer constar que el 3 de febrer del 2002, tot 

just 10 mesos exactes de la data on vaig baixar per primera vegada de 2h 30’, neixia en Pol. 
 
Curiosament, el març del 2004  a la marató de Barcelona conseguia fer una altra Marató sub 2h30’ ( 

2h 29’ 49’’) i a l’abril del 2005 neixia la Laura.  
 
Fins al moment no he tornat a baixar de 2h 30’ i la meva descendència el limita al Pol i a la Laura. 
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2.5.6.4 ¿I ara què ? 

 
Pot semblar que després d’haver conseguit allò que et feia molta il.lusió, un cop assolit, la 

motivavió baixi. Potser que, en part, sigui possible. Però passat un temps prudencial, ja estava pensant en 
la propera Marató. Era lògic pensar que tard o d’hora ja no podria seguir millorant ( de fet segurament era 
més d’hora que tard, ja que l’edat no perdona i ens anem fent grans ), però això no treu de continuar tenint 
il.lusió per córrer. 

 
Suposo que el fet que feia poc em plantegés la possibilitat, de fins i tot d’haver de deixar de córrer, 

fa que el fet de simplement poder entrenar i córrer es valori més. A cada moment s’ha de buscar la 
motivació on calgui. I per a mi el més important és poder córrer, gaudir d’aquests moments de soledat o de 
companyia mentre corres, de la xerradeta després de l’entrenament i de la corresponent dutxa.  

 
Serà a primera hora del matí, al migdia o a la nit, però crec que sempre trobaré un moment al dia 

per fer allò que més m’agrada, ni que sigui  3 ,4 ó 5 cops a la setmana. És evident que la meva paternitat 
m’obliga a trobar temps d’on sigui per poder córrer i tal vegada hauré d’assumir que no podré entrenar com 
abans, però no puc plantejar-me la vida sense córrer. 

 



 

 28 

 

3. LA CARRETERA DE LES AIGÜES 

La Carretera de les Aigües rep aquest nom perquè fou una via oberta per tal de fer-hi passar una 
conducció d'aigua i data de començaments de segle. Té poc menys de 8 kilòmetres de llargada i durant 
molts anys fou un lloc on rarament s'hi veia passar a ningú. Potser algun excursionista o algú dels pocs que 
tenen el privilegi de viure per damunt de la contaminada ciutat de Barcelona. Des de la Carretera es pot 
gaudir del contrast impresionant entre natura i ciutat ja que es pot observar una magnífica vista de 
Barcelona envoltat d'arbres i potser també de la companyia d'algun que altra esquirol o porc senglar 
despistat. La Carretera divideix la Serra de Collserola per la meitat deixant per la part de dalt la zona 
arbrada i als seus peus Barcelona.  

 ( afegir foto de La Carretera de les Aigües des de Barcelona ) 

Fa cosa de trenta anys aparegueren els primers intrèpids corredors. Es tractava d'una rara espècie 
humana que es posava en calça curta i samarreta i que amb unes espardenyes sense marca es posaren a 
córrer fugint de la rialla i la burla dels seus conciutadans si ho feien pels carrers de la motoritzada ciutat. 
Poc a poc el moviment anà arrelant i s'organitzaren les primeres competicions populars. Estem parlant de 
l'any 78 quan prop de 200 entusiasmats corredors afrontaren la primera Marató popular a Catalunya. Fou a 
Palafrugell i animats per la Comissió Marató Catalunya sorgiren noves curses fins que l'any 1980 la Marató 
arribà a Barcelona. 

En aquest anys el principal problema dels corredors de la Carretera de les Aigües fou , com no podia 
ser d'altra manera, els cotxes. Es veu que no en tenien prou de tenir envaïda tota la ciutat per el seu ús 
sinó que ens havien de prendre un dels pocs llocs on es podia córrer sense fum. L'eterna discussió entre 
corredors i conductors despistats que buscaven el Tibidabo o entre pseudoimitadors de pilots de rallies que 
posaven en perill la vida de la gent que hi passejava o corria, fou una constant durant molts anys. 
Finalment l'Ajuntament decidí restringir el pas dels vehicles a solament la poca població que viu en alguna 
de les casetes que voregen la Carretera i en aquest sentit el perill desaparegué.  

Però la vida del corredor no podia restar en tranquilitat i la difusió i publicitat del lloc provocà la 
invasió de 2 elements que ens pertorben; la bicicleta i els gossos. No tinc res en contra ni de les unes ni 
dels altres. De fet la bicicleta m'agrada moltíssim i quan no corro m'agrada molt anar en bicicleta. Tant és 
així que l'he utilitzat com a mitjà de transport en un parell de viatges i la faig servir a l'època de descans 
atlètic com a activitat esportiva, però no puc entendre que la facin servir quatre nens "pijos" per anar a tota 
velocitat per una carretera tan avorrida per la bici com la de les Aigües. Hi ha infinitat de llocs millors per 
practicar aquest esport que anar per on et pots trobar gent corrent o simplement passejant tranquilament. 
No critico a aquells que la fan servir per passejar i distreure's ja que van a una velocitat reduïda i no posen 
en perill a ningú, però no suporto a qui vestit amb maillots d'equips professionals i  a cara tapada ( sempre 
van disfressats amb ulleres fosques i cascos per protegir no se què,  ja que dubto que tinguin més d'una 
neurona dins el cervell, com diu un bon amic meu ) es pensen que estan disputant una contrarrellotge del 
Tour de França. 

Del segon element pertorbador també n'hi ha per llogar-hi cadires; m'estic referint als gossos. 
Pròpiament hauríem de parlar dels propietaris dels gossos, ja que els gossos no en tenen cap de culpa. 
Aquesta gent es pensa que pel fet de no passar-hi cotxes ja poder deixar els seus estimats animalons solts. 
I evidentment el gos quan veu algú que corre o passeja amb bici el segueix i fins i tot hi salta damunt, 
segurament volent jugar, però molestant indubtablement a aquell que modestament està entrenant. I la 
resposta de l'inefable propietari sempre és la mateixa; " tranquil,  que no mossega ! ". Faltaria més ! És que 
si a més mossegués ja seria per posar una denúncia. Jo crec que si l'amo no pot garantir que el gos no 
empaitarà a ningú, no hauria de deixar de portar mai lligat el seu gos. I ja no dic del morrió. A molts països 
és obligatori de dur-los, encara que els portis lligat. Ara no sé si s'especifica que el dugui el gos o el seu 
amo. Sovint tinc ganes de pensar que fora millor que el dugués el segon... 

Vaig començar a córrer a la Carretera de les Aigues tot i l'evident dificultat que per mi suposava 
desplaçar-m'hi perquè aquí es respira un ambient especial que no es viu en cap altre lloc on he anat fins 
ara.  
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Córrer és una activitat individual. És evident que cap altre persona pot fer la feina per tu. Et poden 
planxar la camisa, fer-te el dinar o treballar enlloc teu, però ningú pot córrer per tu. Però és alhora una 
activitat social. I és que entre corredors es respira aquella sensació de pertanyer a un colectiu propi. És 
potser similar a aquella mena de religió que denotaven els primers "motards" a la carretera quan se 
saludaven tot i no haver-se vist mai. Però la impressió que nosaltres pertanyem a un moviment diferent ens 
agermana i aquesta sensació la vaig viure la primera vegada a la Carretera de les Aigües. I les primeres 
sensacions són les que marquen, i malgrat que han passat molts anys encara perduren les emocions i 
vivències dels primers moments. 

D'aquells primers mesos d'anar-hi a córrer vaig conèixer a molta gent. N'hi ha que el pas del temps 
em fa oblidar llurs noms, i que per el motiu que sigui ja no hem coïncidit més. D'altres encara avui dia, 
setze anys després, sé que si pujo una tarda de primavera o d'estiu a les set encara hi seran allà, discutint 
si avui em fem deu o setze. Els menys ens han deixat, com el David, mort en tràgic accident, o el Toni i el 
Salva , que unes llargues malalties se'ls endugueren, però segur una part d'ells roman en alguna de les 
corves de la nostra Carretera de les Aigües. 

Durants els primers mesos que pujava a córrer, sovint gent que em coneixia de vista, em recollia i 
em pujaven amb cotxe o en moto fins adalt. Recordo especialment el Santi, que fa molt de temps que no 
he tornat a veure, i amb el qual parlàrem moltes estones i compartirem els primers kilòmetres. D'aquella 
època vaig coneixer la Carme. Amb la Carme hi havia un grup de gent molt maca que l'acompanyaven 
cada dia en els seus entrenaments. La Carme era una corredora que per la seva edat i tenint en compte 
que havia començat a córrer tard havia conseguit uns registres gens menyspreables a la marató ( sobre 2 
hores 50 minuts ) i desbordava una simpatia aclaparadora. Anys després ho va deixar per ser mare i fa poc 
temps l'he vista córrer altra vegada alguna cursa. D'aquella època encara avui ens podem trobar amb el 
Santi, el Pelli, els Manels, el Joan... 

M’agradaria fer un petit comentari algun d’aquests companys;  

“Pelli” és el sobrenom que rep en Lluís Pellicer, per allò d’abreviar el nom. Si hi ha una persona 
curiosa que ve per les Aigües aquesta és en “Pelli”. Ja no sé quants anys fa que corre. Si pugeu alguna 
vegada segur que l’identificareu fàcilment. Només cal que vingueu a partir de quarts de set del matí d’un 
cap de setmana i allà el trobareu fins a les nou, o les 10, o les onze, corrent amb aquell estil inconfusible, 
contrari a tots els manuals del bon estilista. I si no el veieu perquè ja hagi acabat de córrer ( cosa per cert 
bastant inhabitual ), el veureu petant la xerradeta amb el seu menys inconfusible xandall de color blau, amb 
en Manel ( un dels altres històrics ). En “Pelli” tot i el seu estil tan poc ortodox ha arribat a córrer la Marató 
en 2 hores 38 minuts i ha fet curses de 100 km., però el que personalment més em sorprèn és la seva 
capacitat de fer kilòmetres. És capaç de córrer una Marató sencera entrenant com aquell que no fa res. 

Però si el “Pelli” és un exemple de perseverància i constància, en Margalef ho és a més a més de 
coratge i d’il·lusió. Coratge per lluitar contra una malaltia com és el càncer i d’il·lusió per viure. És increïble 
veure com una persona com ell de prop de setanta anys, si és que ja no els sobrepassa, ve a córrer cada 
cap de setmana, tot i el tractament de quimioteràpia que rep. Hi ha vegades que tan sols fa poques hores 
era a l’hospital ingressat que puja a les Aigües a fer els seus 8 ó 10 kilometrets. Doncs, això, per treure’s el 
barret !  

 Malauradament, en Margalef fa poc ens va deixar. El van incinerar i la seva vídua va portar les 
seves cendres per escampar-les en una de les curves de la Carretera. Haig de dir que em va saber un greu 
enorme, no poder ser-hi present. Però ara sabem que una part d’ell encara roman entre nosaltres cada cop 
que hi pugem a córrer. Suposo que per aquesst motiu cada cap de setmana veig que puja la seva vídua a 
passejar-hi. 

 Tampoc em puc oblidar del Manel. Crec que té el privilegi de ser uns dels més antics de la 
Carretera de les Aigües.  Amb setenta anys complerts no hi ha cap de setmana que falli. El Manel és un 
enamorat de l’atletisme. Ho sap tot ! I és capaç d’empassar-se els Jocs Olímpics sencers, des de la primera 
eliminatòria del 10.000 femení, fins a la qualificació del llançament de pes. Puc explicar una anècdota; un 
dia em vaig baixar d’Internet la llista dels rècords mundials d’atletisme, i un cop després d’entrenar, mentre 
petem la habitual xerradeta li vaig preguntar. A veure Manel, aquesta va per nota, quin és el actual rècord  
masculí més antic ?. Va estar un temps dubtant, i em respongué que deuria ser el del 4 x 800 ó 4 x 1500. 
Jo m’havia fixat malament i em creia que era els de 25.000 i 30.000 metres en pista, però quan vaig arribar 
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a casa, ho vaig mirar, i efectivament era el de 4 x 1500. A més de ser un aficionat a l’atletisme i 
incondicional de la Carretera és una gran persona. Per tant si mai pugeu a la Carretera de les Aïgues un 
cap de setmana al matí, heu de saber que té un lloc reservat pel seu cotxe al costat de la font. De totes 
maneres si li vulguessiu prendre haurieu de matinar força, ja que a primera hora ja el podreu trobar fent el 
seu peculiar escalfament. 

 Si el Manel és una institució a les aigües, en Miquel Pucurull ( sovint Pucu pels amics ) és una 
icona. No només a les aigües sinó a tota la comunitat corredora, gràcies a la seva tasca incansable pel 
moviment atlètic popular . Especialment des que es va jubilar ( de la feina, que de córrer és incombustible 
), no ha parat de fer coses. Els seus escrits a les webs 10de1000.com i Corredors.cat després, són 
memorables. Entre altres cal destacar la seva tasca per recuperar la Marató de Barcelona ( l’any 2005 no 
es va celebrar ), promovent la Plataforma Marató Barcelona, o la seva creuada particular amb la regidora 
del distriste de Sant Gervasi per tal de rehabilitar la Carretera de les Aigües. També cal destacar els seus 
escrits describint la fisonomia ( tal com ell maeix ho ha batejat ) de les curses que se celebren a la ciutat de 
Barcelona o els seus treballs de recerca i recopilació de totes les dades més interessants de totes les 
edicions de la Marató de Barcelona. Haig de reconèixer, imitant la cèlebre frase d’un rei d’un país veí, que 
m’omple d’orgull i satisfacció poder dir de comptar amb en Pucu com un dels meus millors amics. 

 

A mi m’agrada córrer, com és evident, però quan  pujo a córrer a les Aigües no hi pujo solament a 
córrer. A dalt ens trobem amb aquests companys i discutim de l'entrenament del dia, de la propera cursa, 
del darrer partit del Barça, o sobre la última incorporació femenina que fa estralls en el grup corredor. 
Referent aquest darrer tema, per cert tema bastant habitual entre els corredors més joves, puc explicar una 
anècdota divertida que em va passar fa uns anys. No citarem noms perque algú es pot sentir al.ludit: 

Un dia com un altre estava rodant amb tres companys , un dels quals no es coneixia amb els altres. I 
com aquell dia el Barça no deuria ser notícia, vam parlar de com no d'un dels nostres temes preferits. Així 
que uns del que rodava va preguntar a l'altre que és expert en la matèria, de sobre com estava el pati en 
questions de dones per la Carretera.  

-No res - va dir 

-Res d'excepcional tret d'una noia que ve de tant en tant que segur l'heu d'haver vist alguna vegada. 
Sí una que té unes mamelles així - feu estirant els braços per fer més entenedora les dimensions d'aquella 
part de l'anatomia de la noia. 

Jo i el meu company varem fer cares de circumstàncies imaginant-nos el pitjor, mentre el tercer 
rodador no deia ni piu. 

- Sí home, segur que l'heu d'haver vist. És rossa i corre bastant- va continuar. 

Nosaltres dos ja estavem segurs de qui es  tractava , i el tercer company continuava callat  amb cara 
de pocs amics. 

- No foteu que no l'heu vista mai. Si salta a la vista. Amb aquell parell de melons que se li belluguen 
d'un costat a l'altre mentre corre. Sí i porta una cua! - va insistir. 

A nosaltres dos ja no ens podiem aguantar el riure i li varem fer veure que millor seria que no 
continués perquè la noia en questió era la nòvia de l'altre company. Durant uns kilòmetres varem continuar 
rient fins que tornarem a altres temes menys perillosos però també habituals, com per exemple quants 
minuts li treuriem els uns als altres a la propera mitja marató. 

 ( incloure foto de la Carretera veient-se un grup de corredors ) 

 

Aquesta és una de les anècdotes que he viscut a La Carretera de les Aigües, però n'he viscut d'altres 
com la del dia que ens vam trobar un cadaver penjat d'un arbre. Mai he sabut si es tractava d'un suicidi o 
d'un assassinat. La veritat és que dóna una certa impressió d'anar corrent i trobar-te de sobte un penjat. 

Però aquesta no ha estat l'única vegada que ha passat un accident. Una vegada un noi es va intentar 
suicidar llençant-se pel pendent amb el cotxe. Quan jo hi vaig arribar, corrent naturalment, hi havia una 
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munió de bombers intentant rescatar al xicot. Afortunadament el pogueren treure sense ferides de 
consideració. Un altre dia un cotxe també va caure pendent avall i quan uns companys baixaren a mirar si 
hi havia algú ferit es trobaren amb la sorpresa que l'infortunat conductor no tenia cames i no podia sortir del 
cotxe. El problema fou d'ells per poder-lo treure. 

D'altres vegades les anècdotes, però,  no són tan tràgiques. Com és sabut en els ambients nocturns, 
la Carretera de les Aigües és un indret aprofitat per les parelles per passar una estoneta agradable a la nit. 
No hi tinc cap inconvenient si no fos que sempre deixen el senyal de les seves activitats sexuals al terra, i 
és bastant desagradable de trobar aquestes restes, sobretot quan plou, ja que les restes seques de dies o 
setmanes anteriors recuperen tot el seu esplendor amb l'aigua. 

Hi ha però parelles que deuen tenir molta necessitat ja que un dia, mentre realitzava els meus 
tradicionals exercicis d'estiraments després d'entrenar, aparcà un cotxe amb una parella tot just darrera del 
meu. Començaren amb tot un repertori d'exercicis gimnàstics bucals. No és que m'interessés molt el que 
fessin però era inevitable no veure'ls. Jo estirava els meus panxells, mentre ells estiraven els seus colls. De 
fet el que es tracta és d'estirar. Amb els exercicis bucals deurien començar a escalfar, així que un dels dos 
va posar un parasol al vidre de davant, un cartró al de darrera i una tovallola als vidres laterals. Poc temps 
després posaren a prova els amortidors del cotxe. 

D'altres no tenen tants miraments. Un dia, mentre entrenava de bon matí per evitar la calor de l'estiu, 
en una curva del kilòmetre 1,5 hi havia un MiniCooper amb una parella al seient de darrera totalment nus i 
fent feina. Jo vaig passar corrent pel costat com si res. És bastant habitual de trobar-se cotxes amb 
parelletes però solen buscar llocs una mica més discrets.  

Fa poc, ens vam trobar una altra parella , que deurien dormir al cotxe després de cercar a la foscor i 
solitud de la nit de les aigües, el moment d’intimitat necessari per fruir de les seves necessitats passionals 
més primàries. El més insòlit de tot era que el noi anava disfressat amb la vestimenta d’una tuna. I no vam 
poder reprimir l’impuls de cridar-li un cop el vam sobrepassar mentre corríem; campioooooó ! 

Repassant a la Carretera hi poden trobar; esquirols, cotxes, ciclistes, gossos, gent passejant, parelles 
en estat de cel, i evidentment tota mena de corredors. Dels corredors, com hi ha tanta varietat, hi he 
dedicat un altre capítol a part. 

No voldria però oblidar-me d'un altre dels elements característics que s'hi sol trobar. Es tracta del 
turista despistat. Sobretot és fàcil de veure'ls als Caps de Setmana. S'identifiquen molt bé ja que el primer 
que fan quan arriben amb el seu cotxe és aturar-se tot just a l'inici de la Carretera no deixant passar 
evidentment al pobre que vingui darrera o al qui vulgui marxar. Després del primer moment de desconcert 
engeguen cap a la primera persona humana que identifiquen mentre baixen la finestreta preguntant per 
l'inevitable camí per anar al Tibidabo. El turista despistat és una peça molt apreciada i davant d'aquest 
trofeu podem identificar a dos tipus de corredors en funció de la seva actitud envers ells. N'hi ha que 
gaudeix donant-los-hi tota mena d'explicacions per tal d'assolir el seu objectiu i fins i tot aprofiten, si el 
turista és estranger, per rentabilitzar aquell curset d'anglès que feren quan eren joves. D'altres, però, 
gaudeixen fent-los patir i sense cap més mirament els envien direcció Port Olímpic, que també té molt 
bona vista.  
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4. TIPUS DE CORREDORS 

A la Carretera, com a bon exponent de fauna atlètica,  ens podem trobar  diferents categories de 
corredors ; 

Tenim els atletes purs i els corredors que haviem comentat prèviament. Els primers provenen de la 
pista i s'acostumen a creure molt bons i superiors als populars corredors. Són més orgullosos i només 
venen el dia que els hi toca rodar. Fora de rares excepcions no es fan amb els corredors populars perquè 
els consideren "fotiners". Els corredors populars pugen a passar-s'ho bé, a córrer una estona amb els amics 
i petar la xerrada i també n'hi ha que s'entrenen meticulosament preparant la propera mitja o Marató. Dins 
del populars tenim una subcategoria; els competitius i els no competitius. Els primers els hi agrada anar a 
córrer qualsevol cursa que es faci el diumenge. Si és necessari se'n van a l'altre racó del món per trobar-hi 
aquella cursa que encara no han fet. El cas més emblemàtic seria el del presentador de TV3 Arcadi 
Alibés.Són coleccionistes de maratons. Quantes més en puguin fer a l'any millor.Recentment l’Arcadi ha 
acabat la seva quarantadosena Marató i estava tot content; de fet ha publicat a la revista Marathon un 
article per celebrar tan important efèmeride per a ell, i esperant arribar a la centena. Els altres no en volen 
sentir a parlar de curses. Són els corredors puristes, que els agrada córrer però sota cap concepte volen a 
sentir parlar de competicions. Consideren el córrer com una experiència mística i la competició traeix 
l'essència pura de les seves conviccions. Afortunadament són els menys perquè acostumen a ser bastant 
avorrits.  

També podem diferenciar entre els pupes i els metges frustrats. Els primers continuament estan 
lesionats, que sí la tendinitis de l’Aquiles, si l'estrebada de la cuixa, el dolor a l'engonal, al genoll,  l'eterna 
anèmia de les dones... Els segons són els doctors frustrats, que havent patit o no les mateixes lesions i per 
quatre coses que hagin llegit en alguna revista es veuen capacitats de diagnosticar i dictar savis consells 
als seus desesperançats companys. I dins d'aquests n'hi ha el típic que coneix el famós "curandero - 
massatgista" miraculós que hi creu cegament i que per una petita part dels teus ingressos anuals et promet 
el remei definitiu als teus malts. 

Podem també trobar una espècie de corredor molt habitual; és el corredor " si no fos ". El "si no fos" 
no és una espècie pròpia del món corredor però crec que en aquest camp es on es desenvolupa millor en 
tot el seu esplendor. També poden trobar "si no fos" en el món laboral, en el món dels jocs d'atzar, en el 
món futbolístic, etc... És molt fàcil identificar un "si no fos". Un "si no fos " mai està content. Aquesta és la 
premisa bàsica. Fins i tot quan rarament ha fet aquella marca que ni tan sols ell mateix es creia capaç de 
fer està content, i troba una excusa per no haver-ho fet millor. Si no fos que vaig sortir una mica ràpid 
hauria baixat de les ...- acostuma a remugar. 

El "si no fos " sempre es lesiona just abans de córrer aquella marató que havia predit que 
pulveritzaria la seva marca personal. Compte si correu amb un "si no fos" una cursa important; segur que 
aquell dia farà massa calor, o massa fred, o massa vent, o massa humitat, o pluja, o nevarà, o hi correrà 
massa gent, o poca, o potser el guàrdia urbà s'equivocarà i us farà córrer més metres que els altres, o se us 
caurà el rellotge de l'arribada al damunt, o se us deslligarà una sabatilla, o us trepitjaran, o els kilòmetres 
estaven mal mesurats, o... Tot això m'ha passat a mi perquè m'agradi o no, jo sóc una mica "si no fos". 

L'altre gran categoria pel qual es poden diferenciar els corredors són els xerraires i els que 
escolten. I dins dels que escolten n'hi ha els que gosen a més de preguntar als xerraires. Pobrets... Són els 
que més pena em fan. No tenen prou d'aguantar els "rollos" dels xerraires sinó que a més a més es fan els 
interessats i els provoquen fent-los-hi preguntes. Si mentre corres et trobes a un corredor xerraire tens dues 
possibilitats; la primera és contraatacar ràpidament i endosar-li tota la teva darrera marató des que la vares 
començar a preparar fins que et recuperaves estirat a la màrfega amb les massatgistes. Qui ataca primer té 
molt de  guanyat, però procura portar un ritme de cursa fàcil de forma que no paris de parlar ni per respirar 
ja que en cas contrari ell contratacarà dient que allò li recorda el cop que corregué la marató de... La 
segona possibilitat és dura i només és apte per corredors de cert nivell; es tracta d'aguantar la xerrera del 
teu "enemic" - a més això et servirà com a teràpia psicològica per passar millor els darrers kilòmetres de la 
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Marató - mentre vas augmentant progressivament el teu ritme de cursa. Has d'aprofitar que ell respira 
menys perquè parla, per enfonsar-lo i ofegar-lo i d'aquesta manera potser calli. 

Dins dels corredors populars amb un cert nivell atlètic poden diferenciar entre els "fora de sèrie" i el 
"matxaques". La diferència entre tots dos és ínfima. Tan sols hi ha una diferència d'actitud envers els 
altres. M'explico; tos dos entrenen tan com poden, però mentre els primers et volen fer creure que no han 
entrenat gens, que només han fet una tirada llarga per preparar la marató, que amb prou feina entrenen 
tres cops a la setmana, mentre que en realitat hi ha dies que fins i tot doblen, els segons et venen la moto 
de quan han entrenat, de la perseverància que tenen i del sacrifici que han hagut de fer per conseguir allò 
que creuen ells sensacional. 

Dins de la categoria de diversos també podem trobar: 

Els acompanyadors; són una rara espècie que se solen trobar especialment a les curses al voltant 
de les corredores. També n'hi ha que acompanyen a homes, però no són tan característics. N'hi ha que no 
paren de parlar mentre corren cridant continuament; "venga, que vamos bien", "ahora pasamos este 
repechón y a tope", "que ya falta poco", "que vas la primera" ... i d'altres que no parlen perquè en prou feina 
poden aguantar el ritme. El nombre d'acompanyadors depèn si la cursa és retransmesa per televisió. 
Aleshores en podrem comptar el doble o el triple dels habituals. Sempre hi ha, però, l'acompanyador 
professional, que és qui marca el ritme a seguir.  

Els acompanyadors d'homes són una mica diferents. Hi ha tres subclasses; els acompanyadors 
d'inici, de final, i els de cursa sencera. Es tracten d'amics que volen ajudar al company a realitzar una 
marca determinada.  Els d'inici i de final acostumen a ser de nivell atlètic inferior al acompanyat i sol ser 
habitual a les Maratons, mentre que el de cursa sencera atresora generalment un nivell superior i prolifera 
en curses de menor distància que la Marató. 

A la Marató de Barcelona’99 vaig tenir un acompanyant de final i haig de reconèixer que em fou molt 
útil. Quan estàs una mica grogui, sembla mentida però tenir algú al costat, encara que no digui res, t'ajuda 
a mantenir el ritme i a no defallir. 

Els primers de la foto; són una altra espècie de corredors a extingir, però com la mala herba, mai 
mor. Es tracta d'uns individuus que sense remei es coloquen a primera fila de la sortida de les curses, quan 
la probabilitat que quedin en un dels llocs capdavanters són, per no dir-ho cruament, nul.les. Com tot també 
n'hi ha de dos tipus; els que surten esprintant per sortir a la foto, i els que ni tan sols poden esprintar. 
Personalment si haig d'escollir entre els dos prefereixo els primers; si més no deixen córrer als altres i no 
molesten tant. Després d'anys d'observació he pogut constatar que els que no poden ni tan sols esprintar 
acostumar a ser homes de 45 a 65 anys. Els de 45 tenen algun kilo de més, mentre que els de 60 si goses 
de fer alguna indicació sobre la seva inoportuna ubicació, solen replicar-te que ells tenen tan dret com 
ningú a sortir al davant i que a més opten a guanyar la categoria X, Y o Z.  

 (incloure una foto de sortida d'una cursa) 

Els darrers de la foto; aquests són els que jo anomeno "catxondos". Tenen clar que el seu únic 
objectiu és acabar i no paren de fer bromes, de picar de mans, saludar al públic... No tenen pressa i s'ho 
prenen amb filosofia.  

(incloure una foto desl darrers d'una cursa, veient-se algú corredor grassonet rient o saludant 
) 

Els cronometradors; Aquests corredors es caracteritzen per la seva sofisticació tecnològica. Els hi 
és imprescindible un cronòmetre amb 50 memòries de temps parcials i pulsòmetre per controlar la 
freqüència cardíaca. No paren de mirar-se contínuament el rellotge, analitzar els temps parcial dels darrers 
kilòmetres i fer una previsió del temps d'arribada en funció de les darreres dades observades. N'hi ha que a 
més tenen la necessitat imperiosa de comunicar al seus soferts companys de cursa totes les dades, i els 
pitjors conecten un horrible aparell que els hi marca el ritme a base d'uns xiulets electrònics que fan perdre 
els nervis a més d'un. Evidentment quan arribes a la meta i els hi fas la imperiosa pregunta de com els hi 
ha anat, et contesten amb un reguitzell de passos intermitjos, de freqüencies cardíaques màximes i 
collonades diverses. Disposen d'ordinador personal a casa i en una fulla Excel enmagatzemen totes les 
dades treient gràfiques i estadístiques de la seva cursa. 
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Els gemegadors també abunden en aquesta extranya població que som els corredors. No arriben a 
la seva màxima expressió fins el final de les curses, però hi ha especímens que són capaços de gemegar 
des d'un bon començament. Els gemecs poden ser de tota índole, des d'aguts a greus, de rítmics a 
esporàdics, de potents i estridents als més melodiosos, però en definitiva gemecs. El gemegador pensa que 
quan més crida més pateix i d'aquesta manera es recomforta en el seu patiment. Si en plena cursa us 
trobeu un gemegador no us penseu que vagi molt més malament que vosaltres, segurament anirà igual que 
vosaltres, és a dir,  ben fotut. 

Tothom qui competeix pateix. No estic d'acord en aquella coneguda frase  en què es cataloga a 
fulanito com un gran patidor, o que es deixa la pell a les curses. Qui a una cursa no pateixi és que no surt a 
competir i recordo que no competeixen tan sols els primers. El que passa és que hi ha gent que exterioritza 
el seu patiment i d'altres que no. No per cridar i gemegar més es pateix més, ni per patir més cal cridar i 
gemegar.  

Jo crec que gemegar és una teràpia psicològica que insconscientment busca el corredor. És la 
manera que es té de demostrar tant personalment com socialment ( respecte als altres corredors o al 
públic)  que s'està patint, i per tant de voler demostrar que el que s'està fent té molt de mèrit.  

Si us plau, no gemegeu mentre correu. Fa lleig, molesta als qui us envolten, i a més a més us 
perjudica. Al gemegar es consumeix una energia extra, que tampoc és qüestió de malgastar. 

Els gesticuladors són molt similars als gemegadors, però enlloc de gemegar gesticulen . De fet tot 
gemegador sol ser també gesticulador. Tot el que s'ha dit anteriorment també es vàlid pel gesticulador, si 
bé cal reconèixer que molesten bastant menys que els primers. 

Moltes vegades és quasi inevitable gesticular mentre es corre i amb la cara que fem difícilment 
podrem convèncer a la gent que anem a les curses a divertir-nos. Però si us fixeu  els grans atletes no 
gesticulen. Els grans atletes, els fóra de sèrie de veritat,  fins i tot en l'sprint final, tenen tots els músculs de 
la cara relaxats.  

Finalment hi ha la classificació dels corredors pel seu nivell atlètic. I aquí sorgeix un dels grans temes 
de discussió de l'àmbit maratonià; a partir de quina marca es pot dir que s'ha corregut una Marató ? Per la 
seva complexitat ben bé crec que es mereix un capítol apart. 
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5. TIPUS D’ACOMPANYANTS O ESPECTADORS 

De la mateixa manera que hi ha mots diversos tipus de corredors també trobem una gran varietat 
entre els acompanyats dels corredors ( parelles, pares, fills i amics ) i espectadors de les curses. 

D’entre les parelles el primer grup a destacar són les màrtirs. Si ho escric en femení és perquè sol ser 
el més habitual; primer perquè hi ha més homes que corren i després perquè entre les parelles de les dones 
corredores no sol donarse tant el cas de parella màrtir.  

Cóm reconèixer una màrtir és molt fàcil. Tan sols cal veure la cara que fa mentre el pallissa de la 
seva parella li explica fil per randa com li ha anat la cursa, o com ha preparat la Marató o qualsevol altra 
rucada que solem fer nosaltres. Es tracta d’una expresió de cara entre la resignació i acte de caritat. La 
màrtir no es queixa mai, i deixa fer. Mentre corre com a mínim estic tranquila, pensa. Les màrtirs més 
màrtirs, fins i tot acompanyen a la seva parella fins on faci falta per córrer aquella cursa perduda de la mà 
de Déu, els esperen amb la roba seca, i fins i tot li donen el reglamentari petonet tot i que arriben tot suats i 
bruts. I és que el grau de masoquisme d’algunes arriba a extrems inimaginables! 

L’extrem oposat de les màrtirs són les tiranes. Al pobre corredor que li toca una tirana ja ha begut oli. 
Les tiranes no tenen pietat. Cada cop que el sofridor corredor surt de casa amb la sana intenció d’anar a 
entrenar, se sent una veu terrible des del racó més insospitat de la casa exclamant; Ja tornes a anar a 
córrer?. No sóc capaç d’expresar amb paraules la fonètica de la frase, però sens dubte que els pobrets que 
ho pateixen sabran perfectament amb quina entonació els hi ho fan. Perquè a més la frase no sol venir 
quasi bé mai sola. Acostuma a seguir-la una com; Ja has rentat els plats? o ja te’n recordes que avui dinem 
a casa dels meus pares? o Ja saps que avui toca portar els nens a la festa del Club Super Tres?. El cas és 
que surts a córrer, perquè córrer és sagrat és clar, però amb els remordiments que no podies i amb el que 
és pitjor sabent que quan tornis rebràs l’oportuna esbroncada, i qui sap si patint una setmana d’abstinència. 

Les tiranes no solen acompanyar als corredors a les curses. I més val que no ho facin, perquè quan 
ho fan encara és pitjor. No només has hagut de patir tota la cursa sinó que quan arribes has de sentir com 
es queixa de la calor que ha tingut esperant, o del fred, o de l’avorriment que ha passat. Fins i tot el dia que 
fas marca i estàs tan content et ve i et tira el món a sobre tot comentant que el primer ja fa mitja hora que 
havia arribat i que tu no arribaves mai. 

Ara bé tenir una tirana a casa és bo per la ment ja que fa que t’hagis d’inventar multitud 
d’inversemblants estratègies per tal de poder entrenar i competir. I això sempre és bo per tal de fomentar 
l’activitat del cervell. De ben segur que coneixereu a molts corredors que s’han inventat històries increïbles 
per tal que les seves dones els hi deixin córrer. Els qui menys s’han d’aixecar a hores intempestives els 
caps de setmana per tal de poder entrenar. 

Entre les parelles no hi ha gaire diversificació; o et toca una màrtir o una tirana. No sol haver-hi 
termes mitjos. Només hi ha una excepció; les parelles que tots dos són corredors, o bé un dels dos ho ha 
estat alguna vegada. Aquest és el meu cas i com tot té els seus avantatges i els seus inconvenients. 
Evidentment és molt millor tenir una corredora o excorredora a una tirana. Sempre entendrà més fàcilment 
les teves necessitats, però per altra banda no és tan fàcil d’entabanar com a una màrtir, perquè si més no 
entèn una mica del tema.  

Hi ha qui, innocent el pobret, vol que la seva parella es posi a córrer com ell. Greu error. Si es pot 
gaudir d’una màrtir, no temptis a la sort i no la vulguis fer córrer ja que es pot tenir el risc d’un divorci o que 
se’t converteixi en tirana. Allò que funciona més val no tocar-ho, i si et deixa córrer què més vols. Si, en 
canvi, et toca una tirana, gaudeix dels moments tranquils que et proporciona córrer sol o amb els amics i no 
ho espatllis amb la parella. 

De l’altre grup de gent que també es pot fer algun comentari és sobre els pares. En aquest cas ens 
hem de referir, en general, al casos dels corredors més joves. Els pares, si no fos perquè són necessaris 
per tal fer nèixer els atletes, fora millor que no existissin. Pot ser sóc una mica radical, però sol ser ben bé 
així. Conec bastants casos que han espatllat la trajectòria atlètica de més d’un prometedor jove. No sé 
perquè, potser perquè encara no sóc pare, però el cas és que hi ha pares que volen traspassar totes les 
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seves frustracions esportives jovenils als seus fills. Això és cert en tots els esports, especialment en el 
futbol, però també a l’atletisme.  

Hi ha tres tipus de pares; els que han practicat l’esport que practica el fill, en aquest cas l’atletisme, 
els que han practicat un altre esport ( normalment futbol, si sóm magnànims i qualifiquem d’esport al futbol 
), i els que no han practicat mai cap tipus d’esport.  

Sense cap mena de dubte, i encara que sembli que no hauria de ser així, els millors són els darrers. 
Efectivament els pares que no tenen cap interès en l’esport i tan se’ls hi  fa que els seus fills facin atletisme 
com que juguin a parxís són els millors. Sobretot si pensen que mentre fan atletisme no emprenyen a casa 
és genial, ja que d’aquesta manera no s’entreposaran a la tasca dels entrenadors i els nanos podran fer 
atletisme lliurament sense cap mena de pressió. 

En canvi els primers són clarament els pitjors, ja que no paren de donar savis consells al nen, el 
pressionen excessivament per a que destaquin, normalment ja que ells no ho varen fer. Quan el nano fa 
una marqueta, el pare ( normalment d’això s’encarrega el pare ) no para de lloar-lo excessivament o al 
contrari enfonsar-lo recriminant-li que no ho faci encara millor. Al final com els fills solen fer exactament el 
contrari dels que els hi diuen els pares, deixen l’atletisme avorrits, potser perdent l’oportunitat de despuntar. 

Els pares que han fet un esport diferent se situen entremig dels altres dos, però sovint pequen també 
del defecte de voler que el seu fill sigui un nou astre de l’atletisme. 

Per a mi l’ideal de pare seria aquell que recolzés al seu fill en l’esport que hagi triat lliurement, que el 
vagi a veure quan competeix però que no interfereixi  en la tasca dels entrenadors. En això són 
especialment pesades les mares. Que si el meu fill no menja gaire, o menja massa, o arriba molt cansat a 
casa, que no estudia prou.... Els pares han de saber de combinar adecuadament el grau d’afecte i atenció 
que requereix el seu fill sense ensabonar-lo ni pressionar-lo excessivament. El problema és que cada 
persona és diferent i no es pot tractar a tothom per igual i saber quin és el tracte que s’ha de donar no és 
una tasca gens fàcil. 

Ja hem repassat les parelles i als pares. Ara ens quedaria comentar els fills i els amics. En tos dos 
casos hi ha una sola paraula que els pugui definir; la indiferència. Tant els fills com els amics dels corredors 
passen olímpicament del fet que els seus pares o amics corrin, i és sense cap mena de dubte, el més 
intel.ligent que poden fer. Com  a màxim saben aguantar estoicament la darrera batelleta que els hi 
expliquen. Sempre hi ha qui es fa l’interessat i el pobret ha d’aguantar tot el rotllo. Encara si és el fill i ho fa 
pensant ens els propers reis... 

I per acabar unes ratlles sobre els espectadors de les curses. N’hi ha de dos tipus; els familiars dels 
que corren, i els pobrets desgraciats que sense voler veuen que no poden creuar el carrer i esperen un 
espai entre corredors per poder passar a l’altre costat del carrer. D’entre els familiars hi ha els que animen 
als “manolos” i els qui animen al primer, a cada noia que passa, als coixos, als nens i als vells. No sé però 
la quantitat de “Manolos” que corren deu ser impressionant, perquè a cada cursa  només faig que sentir; “¡ 
venga Manolo !”. Després dels “manolos” qui rep més aplaudiments és irremediablement el coix. No pot 
faltar que a tota cursa arribi un individuu gemegant i coix que fa arrencar a aplaudiments tot el públic 
congregat. Les dones que corren també reben proporcionalment un índex d’aplaudiment superior, pel fet de 
la raresa suposo. En menor mesura els vells també reben la seva ració d’aplaudiment, i els nens, sobretot 
si corren agafadets de la mà del seu pare i arriben els darrers. 

No puc obviar les frases que més se solen sentir a les curses dels espectadors. El “ que ya falta poco 
“ en versió castellana o catalana, tan hi fa, és tot un clàssic. No hi ha cursa que no s’escolti, i no solament 
al final de la cursa. El “ que ya falta poco “ tan es pot dir quan portes tans sols uns metres com a mitja 
cursa. És una frase que es pronuncia independentment del lloc on se situa l’espectador.També admet 
variacions quan el bon espectador samarità t’assesora sobre la distància que falta per arribar a l’arribada. 
Un “ que ya falta poco, un kilómetro y ya está “ pot ser ben bé una distància de tres kilòmetres. Després 
seguiria el “ ¡venga,chaval que los pillas!” i  el “¡venga,que vas muy bien!”. D’entre els espectadors ja més 
entesos el més clàssic és el “ ¡venga, que haces marca! “ y “ ¡ahora a tope, a morir !“.  
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6. QUÈ ÉS CÓRRER UNA MARATÓ? 

6.1 UNA MICA D'HISTÒRIA 

Però d'on vé això de la Marató? Qui fou el babau que se l'ocorregué de fer aquesta bestiesa per 
primer cop ?. Doncs bé, segons la llegenda,  el primer maratonià fou un pobre desgraciat que tingué la 
mala sort de viure en una època en què no s'havia inventat encara INTERNET, o ni tan sols el telèfon. I 
aquest desgraciat tampoc va tenir la sort de llegir aquest llibre i com no estava preparat ho va pagar amb la 
seva pròpia vida. 

Efectivament un soldadet grec anomenat Fidípedes no va tenir més remei que anar corrent de la 
ciutat de Marató a Atenes per notificar que uns altres soldadets havien guanyat  una famosa batelleta de 
l'antiguitat, fa com un quants centenars d'anys abans que naixés Jesucrist. Va tenir el temps just d'anunciar 
el misssatge abans de caure desplomat per l'esforç. I és que com aquell com no diu res es va patejar uns 
quaranta kilòmetres que és la distància que separa Marató d'Atenes. Això és el que diu la llegenda, perquè 
sembla ser que Fidípedes mai no va existir, i fou una invenció del poeta anglès Robert Browning. 

Hagueren de passar molts anys per a que algú més se li passés pel cap de tornar a fer una cosa 
similar, i fou en el restabliment dels Jocs Olímpics, l'any 1896 a Atenes, que es disputà de fet la primera 
competició de Marató. El guanyador va ser un altre grec, aquesta vegada un pastor anomenat Spiridon 
Louis, amb un temps de 2 h 55' 20" i sobre una distància de 40 kilòmetres. Fins i tot aquí, la Marató va ser 
especial ja que el pastor grec era l'únic participant d'aquells primers jocs que no pertanyia a una classe 
social adinerada o bé que no fos esponsoritzat per un empresari. Spiridon Louis repetí triomf als següents 
Jocs i fou un dels primers herois de la història olímpica. 

El culpable que avui en dia hem de fer exactament 42195 metres és de la monarquia britànica. 
Aquesta és la distància que hi havia des del balcó del Palau dels Reis fins  a l'estadi de Londres quan se 
celebrà l'any 1908 el Jocs Olímpics en aquesta ciutat. I és que la reina de torn era l'encarregada de donar el 
tret de sortida i no era qüestió de fer-la cansar. De ben segur que el primer classificat a la línia d'arribada, 
l'italià Dorando Pietri, hauria preferit l'antiga distància, ja que en els darrers metres, i un cop havia entrat a 
l'estadi, va necessitar l'ajuda dels jutges per arribar a la línea d'arribada tal era el seu estat d'esgotament. 
Tot i que el segon classificat havia entrat a molts minuts de Pietri, aquest fou desqualificat per l'ajut extern 
rebut. Tot i axí, l'italià fou reconegut arreu com el vencedor moral d'aquella Marató, fins el punt que la 
mateixa reina d'Anglaterra el condecorà. Una dada més per fer de la Marató la prova més mítica de les que 
se celebren als Jocs Olímpics. 

6.2 QUI ÉS MARATONIÀ 

No ho sé perquè però molts corredors volen fixar un temps mínim a partir del qual si se supera 
consideren que aquell corredor no és digne d'anomenar-se maratonià. Jo tinc una idea molt clara sobre 
l'assumpte; ho trobo una gran estupidesa. Córrer una Marató és evident el que significa. No deixa de ser de 
córrer 42195m de forma seguida i sense parar. Per a mi no importa el temps que es tardi mentre ho facis 
corrent i en el temps pel qual estàs preparat. Així podem tenir un maratonià de 4 hores si és que no s'ha 
aturat mai per caminar, i en canvi podem tenir un corredor que acabi una marató per sota de les 2h 30' i no 
poder dir que hagi corregut la marató si el que ha fet és córrer a ritme de 2h 15' i s'hagi aturat i posat a 
caminar durant els darrers dos km, per exemple. 

Hi ha qui considera que si no ets capaç de baixar de les 3h 30' no pots dir que siguis maratonià. 
Rídicul. Segurament ell tindrà una marca de 2h 45' i es considera molt superior al de les 3h 30'. Però i si li 
preguntessim a un atleta d'èlit que baixi de les 2h 10'. Potser ell diria aleshores que qui no baixi de les 2h 
20' tampoc és maratonià. 
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Ara bé, també és cert que córrer un Marató vol dir també disputar-la. Per mi disputar una Marató no 
depèn del temps que facis sinó del temps que siguis capaç de fer. Així un maratonià de 2h30' que surti a 
acabar una marató en 2h50' per entrenament, o per acompanyar un company, és evident que no ha 
disputat una marató. Haurà corregut 42195m però no pot considerar que ha fet una Marató perquè no ha 
sortit a disputar-la. De la mateixa manera podem parlar dels coleccionistes de Marató que en fan una cada 
15 dies. No surten a disputar-la. Sempre corren 15 ó 30 minuts per sobre dels temps que podrien fer si en 
preparessin una bé i a disputar-la des del primer moment. 

Després d'aquestes consideracions, la majoria de gent podria estar d'acord  en la següent 
classificació de maratonians en funció del  seu nivell atlètic: 

6.2.1 Atletes d'èlit 

Són atletes que baixen de les 2h 10'. Són autèntics professionals de la Marató i viuen de i per la 
Marató. Arriben a entrenar tres cops als dia i realitzen kilometratges superiors als 200 km setmanals. Són 
els fóra de sèrie de veritat. 

6.2.2 Atletes d'àmbit nacional 

Atletes que tenen registres entre les 2h 10 i 2h 20. N'hi ha que viuen gràcies a alguna beca o del que 
van guanyant a les curses, però no es poden considerar professionals. Si treballen tenen tota l'admiració 
del món perquè si bé els seus entrenaments no són tan "bèsties" com els de l'èlit poc li falta. Poden arribar 
a fer de l'ordre de 160 km a la setmana i doblen algun dia a la setmana.  

6.2.3 Atletes d'àmbit regional 

Els seus temps en marató oscilen entre les 2h 20 i les 2h 30. Entrenen cada dia i acostumen a fer 
entre 120 i 150 km a la setmana. Aquests ja no guanyen res corrent. Han de treballar i busquen el temps 
d'on sigui per poder entrenar. 

6.2.4 Corredors populars de bon nivell 

Entre 2h 30 i 2h 45. Són corredors que entrenen quasi bé cada dia i realitzen kilometratges al voltant 
dels 100 - 120 km setmanals. Acostumen a tenir entre 30 i 45 anys i ja fa bastants anys que estan entrenant 
.  

6.2.5 Corredors populars experimentats 

Baixen de les tres hores després d'algun any de preparació. Corren quasi bé cada dia però no porten 
una preparació tan específica com els del grup anterior. L'edat tipus la podríem situar al voltant dels 
quaranta anys .  

6.2.6 Corredors populars novells o veterans  

Són aquells corredors més o menys joves que afronten les primeres maratons, això sí amb una certa 
preparació, i els corredors veterans amb experiència. Entre les 3h i les 3h 30'. 
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6.2.7 Corredors populars que fan la primera marató i superveterans 

N'hi ha de relativament joves que afronten la primera Marató sense una preparació adequada i els 
veterans de 60 anys o més, que fa no sé quants anys que estan corrent. A partir de les 3h 45. 
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7. LA INDUMENTÀRIA DEL CORREDOR 

Per córrer es necessita ben poc. Unes sabatilles adecuades, mitjons, uns pantalons curts i una 
samarreta. Això en teoria, perquè a la realitat he vist de tot.  

Per exemple, no puc entendre a aquells que corren enganxats amb un "walkman". Córrer és una 
activitat lúdica per sí mateixa i és ben trist haver de cercar "distraccions" per tal que no se't faci pesat. Fins 
i tot a les més llargues tirades de kilòmetres no he necessitat de cap distracció d'aquesta mena i diria que 
gaudeixo més encara si les faig sol , concentrat en el ritme i en el pas dels kilòmetres. Aquesta sensació no 
es pot entendre fàcilment per a aquells que mai l'hagin experimentat i considero que és de les experiències 
de les quals m'enorgulleixo d'haver assaborit. 

Podriem repasar cada un dels elements de la nostra indumentària: 

7.1 LES SABATILLES 

Són sense cap mena de dubte la part més important de la indumentària del corredor. Unes sabatilles 
no et faran mai guanyar cap cursa, però sí te la poden fer perdre.  

El més important d'una sabatilla és que no et faci mal. Trobar-te còmode és essencial. No és gens 
fàcil de trobar la sabatilla ideal per a cada corredor. 

A l'hora de triar la sabatilla el primer que cal saber és quin ús li vols donar a aquella sabatilla. Si és 
per competir, per entrenar per terra, per asfalt. Si és per fer tirades llargues o sèries d'entrenament ràpides.  

Cada cop que em comprava unes sabatilles noves la meva mare no feia més que dir-me que com 
era que em tornava a comprar unes sabatilles si en tenia no sé quantes a l'armari. I efectivament era així, 
però totes necessàries. Tenia les de claus per entrenar a la pista. Les de claus per competir a la pista. Les 
d'entrenament (les de cada dia), les voladores per competir per asfalt, les lleugeres de cross per fer sèries 
ràpides per herba. També tenia aquelles típiques sabatilles que et comprares un dia i no te les poses mai 
perquè no t'hi trobes a gust o et fan mal, però per ser noves no goses tirar-les. Evidentment guardes les 
sabatilles emblemàtiques; aquelles en que vares fer la primera Marató, per exemple. Finalment, no vaig 
aguantar la pressió i les vaig tirar. Ara em sap greu; eren unes Mates que me les va fer a mida el propi  
Francesc Matas. 

 (incloure foto amb diversos tipus de sabatilles) 

I pel meu gust encara en tenia poques. Si les meves possibilitats econòmiques m'ho haguessin 
permès, en tindria encara unes altres de rodar (les de cada dia) per anar-les alternant. D'aquesta manera el 
peu no s'acostuma sempre a la mateixa sabatilla i és una bona forma de prevenir lesions. 

La decisió de comprar les sabatilles no és fàcil de prendre. A mi em fa molta mandra i és una de les 
coses que m'agrada menys del fet de córrer. I és que cada cop que estreno sabatilles em fan un mal els 
peus!. En canvi, amb les sabatilles gastades t'hi trobes tant a gust !. Però s'ha de fer i fer-ho a temps és 
vital per evitar lesions. 

Un cop has decidit que te les has de comprar i saps de quin tipus necessites, hi ha la desagradable 
tasca de buscar-les. Cada any la situació es fa més dura. Perquè cada cop els fabricants fan les sabatilles 
més horteres? Jo vull les sabatilles per córrer i no per sortir en una sèrie galàctica de televisió. Però no hi 
ha manera, que si càmeres d'aire a la vista, sistemes aircushion-flexion i unes quantes collonades més , 
que no fan més que encarir el preu de les sabatilles i sovint fer-les més dolentes. 

Un cop en vaig tenir unes amb uns cilindres a la part del taló, que segons la publicitat eren la "hòstia" 
, amb perdó, assegurant una amortiguació i estabilitat extraordinàries. Doncs sí senyor molta estabilitat i 
amortiguació, però als quatre dies va entrar aigua entre els famosos cilindres, es va podrir la goma, i les 
sabatilles a can pistraus.  
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Una altre vegada també vaig tenir unes d'una altra marca amb un revolucionari sistema de torsió que 
segons ells controlaven perfectament la biocinemàtica de la cursa i evitaven no sé quantes lesions. Molta 
biocinemàtica però ara no en quatre dies, però sí en cinc, també l'aigua penetrà entre barres anti-torsió i les 
sabatilles per a les deixalles.  

També podria parlar de les famoses càmares d'aire que es veuen des de l'exterior. Jo no n'he tingut 
mai, però  més d'un company ha punxat mentre corria. Com normalment ja punxem de cames, faltaria més 
que també punxem les rodes com els ciclistes.  

Considerant tot això ja es veu que no es tasca fàcil trobar la sabatilla que desitges, però encara hem 
de patir un nou entrebanc; els venedors. S'ha de fugir del venedor que es fa l'entés. Normalment no en té ni 
idea, i ni tan sols ha corregut en la seva vida. Això sí , tots ho tenen clar; quan més cara sigui la sabatilla 
segur que és més bona. Així que si trobem un lloc on disposin de varietat de models,  i hi hagi un venedor 
que no atabali i et deixi triar i remenar lliurement ja tenim molt  de guanyat.  

Jo crec que el corredor ha d'estar sempre a l'aguait i encara que no necessitis en aquell moment les 
sabatilles, anar mirant els aparadors, per veure aquella possible oferta interessant. Mai s'ha de comprar les 
sabatilles de la temporada. Per dos motius; el primer perquè són més cares i el segon perquè com la 
màxima que les sabatilles cada any són més dolentes es compleix inexorablement, les de la temporada 
passada són millors.  

Una de les millor èpoques per comprar-les és a finals de l'estiu. Es tenen dos avantatges extres; es 
poden comprar les sabatilles de la darrera temporada a millor preu, i a més les podrem anar domesticant 
quan encara ni els kilometratges ni els entrenaments són gaire durs. 

M'agradaria fer un  petit incís sobre qué vol dir "domesticar" les sabatilles. Unes sabatilles noves 
sempre fan mal. Com a mínim a mi sempre me n'han fet. A qui no li passi el felicito de tot cor; no sap el 
que té guanyat. Per domesticar-les cal primer començar a caminar amb elles, sense córrer. Cal que totes 
les costures es donin i la sabatilla s'amotlli al teu peu. Si el dia que les estreneu corrent , plou, molt millor. 
D'aquesta manera la humitat ajudarà a donar-les més. No és habitual d'estrenar-les quan plou perquè hi ha 
molta gent que li sap greu d'embrutar-les quan són noves, però les sabatilles no són per lluir-les sinó per 
córrer.  

No sóc gaire partidari de rentar les sabatilles, perquè crec que si es renten massa sovint es 
deterioren prematurament, i després de cada rentada al assecar-se et poden donar problemes de butllofes. 
Si s'han mullat, el millor que es pot fer és posar-hi paper de diari a dins per tal que s'assequin a poc a poc i 
en un lloc airejat. Mai assecar-les al costat d'una estufa o a l'assecadora. És convenient que al encabir-hi el 
paper de diari s'imiti la forma del peu perquè mai no perdin la seva forma inicial. 

Descriure la sabatilla ideal és pràcticament impossible i depèn molt de com és el corredor. Per un 
corredor lleuger com jo que peso poc més de 60 kg, la sabatilla de rodar no ha de tenir gaire sola en el taló. 
Si es corre bé el taló pràcticament no colpeja al terra, simplement es recolza suaument. Perquè aleshores 
totes les sabatilles que ens volen vendre tenen uns talons desorbitants?. Pels corredors de 90 kg que corren 
impactant tot el taló a terra és comprensible perquè sinó als quatre dies ja anirien coixos, però per a la gent 
que corre regularment correcte i pesen poc ( com haurien de ser la majoria de maratonians) és clar que no. 
Jo crec que els fabricants pensen més en aquell corredor ocasional que vol perdre pes, que amb el corredor 
experimentat. I com el nombre de compradors potencials del primer tipus augmenta dia a dia,  la pela és la 
pela. 

Ja tenim clar que si no es pesa gaire la sabatilla no pot tenir gaire taló. Per a mi la sabatilla ha 
d'agafar bé el peu. Aquesta sensació es té perfectament a les sabatilles de claus, però és difícil de trobarla 
en les sabatilles de rodar. A les sabatilles voladores ( o per competir per asfalt ), la sensació és bastant 
similar, però aquestes sabatilles les fan molt lleugeres i per tant,  poc reforçades. Si es fan servir per 
entrenar en quatre dies les tenim destroçades. Per altra banda com estan pensades per córrer ràpid tenen 
poc taló, i si es fan servir per fer entrenaments llargs i lents poden crear un excessiu estirament a la zona 
del tendó d'aquiles. 

La sabatilla ideal seria , doncs, una sabatilla voladora amb una mica més de taló i més reforçada per 
tal fer-la més duradera. El dibuix de la sola hauria d'anar lligat en funció del tipus de terreny per on 
s'entreni. En cas d'asfalt el dibuix seria pràcticament llis, per terra els taquets de goma donen molt bona 
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tracció i amortiguació, i per herba, si és que es té la sort de poder-hi entrenar, un dibuix ondulat és dels més 
adients. Aquesta sabatilla ens permet  utilitzar-la en la majoria d'entrenaments, tant lents com ràpids. Per 
l'escalfament i gimnàstica podem utilitzar una sabatilla una mica més robusta, encara que tingui més taló si 
és que en disponem d'alguna. 

Una característica important de la sabatilla és que ha de permetre l'ús de plantilles ortopèdiques. 
Cada cop són més els corredors que necessitem de les plantilles per poder córrer, i per tant serà 
convenient que la plantilla de la sabatilla sigui intercambiable. Actualment la majoria de les sabatilles de les 
marques especialitzades ho permeten. 

Si es fan servir plantilles ortopèdiques és important que la plantilla sigui neutra. Les sabatilles són 
neutres, pronadores o supinadores en funció de la forma de córrer. Hi ha sabatilles que tenen la densitat de 
la sola del costat intern o extern d’una duresa diferent, per tal de corregir els defectes de la petjada. Però la 
millor opció és deixar aquesta tasca de correcció per unes bones plantilles fetes per un professional 
especialitzat en córrer que te les faci a mida. 

I per córrer la Marató, quina sabatilla ? Les sabatilles per córrer la Marató han de ser aquelles 
sabatilles mimades, com aquell cotxe esportiu que només es treu el gran dia de la competició. Per 
nosaltres el gran dia és el dia de la Marató, i crec que val la pena de disposar-hi d'unes sabatilles 
específiques.  

Però molts maratonians no trauran gaire benefici de córrer la marató amb unes sabatilles voladores. 
Ans al contrari, si no estan acostumats a córrer amb sabatilles lleugeres i a més a més pesen una mica més 
de l'aconsellable, fins i tot els hi poden ser perjudicials. Poden buscar unes sabatilles una mica més 
lleugeres de les que fan servir per entrenar, però unes sabatilles que les portin a gust i se sentin còmodes i 
confiats amb elles. Evidentment no s'ha d'estrenar mai unes sabatilles a la Marató, encara que pel fet de 
ser lleugeres no et facin gens de mal. Conec a més d'un que han patit aquest greu error i després es 
queixen de butllofes o llagues als darrers kilòmetres. S'han de provar primer en algun entrenament curt per 
asfalt i després passar el test definitiu en una cursa com una mitja Marató. 

Hi ha sabatilles de competició en les que no es pot treure les plantilles. Això comporta un problema; 
es pot intentar desenganxar la mena de plantilla que porten per poder posar la nostra o bé córrer sense 
plantilles. Si no es competeix molt sovint pot ser una solució; sinó ens haurem de fer unes plantilles 
específiques per les de competició o cercar unes sabatilles que s’hi puguin adaptar. 

7.2 ELS MITJONS 

Després de les sabatilles els mitjons poden fer-te malbé molt de temps de preparació, si no són els 
adequats , ja que poden  produir butllofes o llagues.  

En els mitjons mai he tingut tants problemes com en les sabatilles i són més fàcils de trobar, si bé si 
vols que siguin econòmics ja és una mica més difícil. Com sempre si es compren de marca seran més cars. 

El més important és que les costures no facin butllofes. Per tant s'ha de mirar que aquestes 
sobresurtin el mínim posible de la superfície. Hi ha qui per evitar problemes se'ls posa del revés, però si 
són de bona qualitat no crec que sigui necessari. Un mitjo fi bo sempre serà millor que un de gruixut. 

La composició de les fibres tèxtils també és important. Per a mi la millor composició és una barreja 
de fibres sintètiques com la poliamida amb el cotó. El cotó és una matèria que deixa transpirar molt bé, i és 
important ja que en els peus es genera gran quantitat de calor. La poliamida li dóna una elasticitat molt 
bona de forma que s'ajustin perfectament i evitant que s'hi formin les perilloses arrugues que  poden fer la 
guitza. Darrerament, però, van sortint nous material sintètics com el coolmax, que donen una adaptabilitat i 
transpiració òptimes però cal dir que no són gaire econòmics. Fins i tot hi ha marques que comencen a 
dissenyar mitjons amb forma ( un per l’esquerra i l’altre per la dreta ).  

Un altre tema és la mida. A mi m'agrada que em sobrepassi la zona del tendó per no notar una 
pressió excessiva en aquesta zona, però que no arribin a l'alçada del bessó. Han d'arribar just a la zona de 
les insercions dels tendons amb el bessó ( aproximadament uns 20 cm des de la base del taló ). 
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No cal dir que els típics mitjons gruixuts de tenis, ni els llargs mitjons de bàsquet, ni les mitges de 
futbols, són els més adients. Tot i així he vist en curses com, incomprensiblement, hi ha gent que els duu. 

També hi ha qui prefereix no portar mitjons i posar-se directament la sabatilla. Si aquesta és prou 
bona i no produeix fregaments és una opció, però jo sempre que ho he provat no m'ha donat bons resultats. 
Tan sols en els sabatilles de claus per competir ho he fet, però sempre amb distàncies curtes que no dóna 
temps a fer fregaments. I la veritat és que la sensació és bona ja que notes que la sabatilla s'adapta millor 
al peu. Ara bé si es corre sense mitjons s'ha de ser conscient que les sabatilles es faran malbé abans. 

Tradicionalment els mitjons de córrer eren blancs, però com tot la moda marca tendències. Ara se 
n’ha posat de moda els negres,  que independentment que agradin més o menys des del punt de vista 
estètic, cal reconèixer que no es fan tan lletjos com els blancs un cop els has fet unes quantes rentades.  

 

7.3 ELS PANTALONS 

Els pantalons curts de córrer no tenen gaire misteri. Acostumen a ser de fibres sintètiques per tal de 
ser lleugers i porten incorporat l'slip a l'interior. Actualment han sortit nous materials que els fan més 
còmodes i transpirables, però també són més cars. 

A l'hora de comprar-los sempre és útil de fixar-se si duen alguna butxaqueta per encabir-hi les claus 
de casa o del cotxe. Però la majoria ja ho porten. Jo prefereixo que duguin la butxaqueta a l'interior perquè 
si és a l'exterior sempre tinc por que se'm puguin caure i és millor no patir per aquestes tonteries. 

Els pantalons de competició solen tenir els camals més oberts. Potser hi hagi algú que els trobi més 
còmodes perquè permeten més moviment però ho considero una questió més estètica que no pas una altra 
cosa. 

El que sí és important és que la vora de l'slip interior no enceti. És una questió banal però molt 
emprenyadora. Per a qui tingui problemes és convenient sempre aplicar-s'hi una bona capa de vaselina. 
Personalment no m'ha acostuma a passar però a la Marató és un detall que procuro no oblidar-me. I és que 
no se sol córrer mai tants kilòmetres seguits com a la Marató i el fet que no passi quan entrenes no vol dir 
que no et pugui passar el dia de la Marató. 

Un cop més la moda marca tendències. Fa anys els pantalons eren força curts. Ara solen ser més 
grans ( s’assemblen més als de bàsket que són enormes ).  

Darrerament s'ha posat també de moda utilitzar malles curtes enlloc del tradicional pantaló curt. Els 
seus defensors asseguren que no tenen problemes de fregaments i els serveix per escalfar els adductors. 
Personalment no m'agraden tant com els pantalons tradicionals però es poden fer servir. No m'agrada 
l'estètica que proporciona al corredor, donant la impressió que corren més asseguts, però és qüestió de 
gustos.  Els recomano per a les corredores; si més no els hi fa més maca la silueta, ara bé, en aquest cas, 
potser sigui millor el maillot complert. 

Quan fa molt de fred hi ha qui utilitza pantalons llargs per córrer. De fet a les cames i als peus no se 
sol passar mai fred, perquè estan en continuu moviment i generen molta calor. Tot i així se sol utilitzar 
malles llargues. Hi ha qui, però, els utilitzen quasi bé tot l'any. Pels homes tenen el inconvenient o 
avantatge, segons com es miri, que delaten més clarament part de la nostra anatomia. 

Personalment corro molt sovint amb malles llargues. De fet a l’hivern sempre. Ara també n’hi ha que 
són d’una mida intermitja entre les curtes i les llargues ( en diuen pirates ). 

Hi ha de diversos gruixos de malles en funció del fred exterior i la majoria incorporen elements 
reflexants que són molt útils si corres de nit en llocs on poden passar cotxes. 
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7.4 LA SAMARRETA 

Tenim tres tipus de samarretes : 

La samarreta de màniga curta: és l'habitual dels entrenaments. Tradicionalment era de cotó, però 
ara cada cop més en trobarem de materials que anomenen tècnics. La majoria de corredors en tenim una 
gran quantitat, ja que en solen regalar a totes les curses. Només hi ha un detall important; si es fan servir 
per córrer en temps molt calorós cal que el coll de la samarreta no vagi gaire estret ja que sinó la sensació 
ofec és important. 

La samarreta de tirants o sense mànigues: és l'habitual per competir, ja que és la que permet el 
moviment més lliure dels braços. D'aquestes en tenim de dos materials; la de fibra sintètica i les de cotó. 
Les de fibra sintètica tret que sigui d'un dels nous materials revolucionaris que van sortint, no m'agraden. 
S'enganxa com una lapa a la pell quan es comença a suar i és bastant desagradable. Prefereixo les de cotó 
i a ser possible han de caure ample per tal de millorar la circulació de l'aire i la refrigeració del cos. Són les 
samarretes ideal per entrenar quan la calor apreta. N'hi ha unes d'especials per córrer fons que són com 
una reixeta per millorar encara més la transpiració i circulació de l'aire. 

Només un incís més sobre la samarreta de competició. Com sempre no s'ha de deixar res a l'atzar i 
és convenient aplicar-se  vaselina als mugrons, perquè en proves tan llargues com la Marató és possible 
que s'encetin i és realment bastant dolorós. També hi ha que s'hi posa una mica d'esparadrap. 

Finalment tenim la samarreta de màniga llarga . S'utilitza , com és lògic, a l'hivern per no passar 
fred . 

M'agradaria fer, però, un petit comentari. Acabo de dir que com és lògic les samarretes de màniga 
llarga s'utilitzen a l'hivern i les de tirants a l'estiu. Doncs bé, hi ha qui té l'errònia impressió que entrenar és 
solament patir i a l'estiu van més abrigats que si anessin al Pol Nord. Així, es poden veure amb suadores i 
impermeables per tal de suar el màxim possible. Potser es pensen que d'aquesta manera s'aprimaran més 
o que quan es destapin correran més. Per mi és una solemne tonteria. Quan s'entrena s'ha d'anar el més 
còmode possible, la duresa l'ha de tenir el propi entrenament. De la mateixa manera podem veure a gent 
despullada quan fa un fred que pela. Qui els entenguin que m'ho expliqui. 

7.5 ALTRES VESTIMENTES 

Fins ara hem parlat de l'equipament bàsic del corredor, però també se sol fer servir altres com ara 
xandalls, suadores i impermeables, guants i gorres. Sobretot s'utilitzen quan les condicions 
metereològiques no són les més adients per córrer; quan fa fred  o plou. 

El xandall s'empra amb dues finalitats; per escalfar quan fa molt de fred i per abrigar-se  a l'inici i al 
final de l'entrenament. Personalment no crec necessari que sigui d'una qualitat excelent; jo prefereixo dur 
vàries peces d'abric i anar traient-me-les a mesura que es va entrant en calor. És convenient que sigui 
sofert ( els preciosos de tenis , per exemple no em serveixen ), ja que sovint l'utilitzo per fer gimnàstica a 
terra i s'embruta molt fàcilment . Quan fa molt de fred m'agrada començar a escalfar amb un impermeable 
que sigui elàstic. 

En llocs on el fred apreti molt és convenient dur un gorro, ja que pel cap és un dels llocs on es perd 
més calor, així com els guants per evitar que se't congelin els dits. En alguna competició he vist gent que fa 
servir un truc interessant; porten guants de plàstic, com aquells que s'utilitzen per remenar a parades de 
fruita o congelats, i després de pocs quilòmetres , quan ja no es passa tant de fred, el llencen. 

Si el dia és extremadament calorós i incideix directament el sol, hi ha qui fa servir una gorra de color 
clar. És especialment important per aquells que ja no poden presumir de llargues caballeres precissament. 

Quan plou, si no fa fred, el millor és córrer tan sols amb els pantalons curts i la samarreta. Al córrer 
es passa poc fred, i córrer amb impermeables fa que se sui molt i és bastant desagradable. Costa una mica 
al començament però un cop que ja estàs ben xop , ja no passa res. Córrer un dia d'estiu mentre plou fort, 
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és fins i tot una experiència agradable. A mi m'agrada moltíssim i gaudeixo com l'aigua sur esquitxada en 
cada petjada. Realment els maratonians no estem gaire bé del bolet... 

Si plou i fa fred la cosa canvia. Al començament es pot fer servir algun impermeable. Els millors són 
els de goretex que són fins i són transpirables. Però tenen l'inconvenient que són molt cars. Jo no en tinc 
cap; a veure si la Mireia me'n regala un aviat... De totes maneres a Catalunya no sol ploure gaire.  

Poc a poc la gent canvia, i ara opino que si fa molt de fred i plou molt és millor no entrenar. Al 
començament no opinava així i considerava que l'entrenament era sagrat, però amb l'edat tothom madura. 
Si realment el dia és tan desagradable, considero que els beneficis de l'entrenament seran ínfims i la 
possibilitat d'agafar un refredat augmenta i per tant encara podriem perdre més dies d'entrenament. Es pot 
aprofitar per fer gimnàstica i estiraments o simplement descansar. Tot i així al nostre país són comptats els 
dies que no es pot entrenar per questions metereològiques, així que no hi haurà moltes oportunitats 
d'escaquejar-se. 
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8. L'ESTIL DE CÓRRER 

L'estil de córrer és el senyal d'identitat de cada corredor. No hi ha dos corredors que corrin igual. Jo, 
que sóc una mica miop, tinc dificultats per veure la cara de la gent de lluny però en canvi puc reconèixer a 
companys corredors des de força distància tan sols per la forma com corren. 

Evidentment hi ha uns paràmetres establerts que indiquen si el teu estil de córrer és més o menys 
correcte. Un bon estil no és només  estètica, sinó que permet córrer més ràpidament amb més facilitat i 
amb menys risc de patir lesions. 

És molt difícil corregir l'estil de córrer. De fet és pràcticament impossible de corregir un estil 
defectuós al 100% i normalment és perquè s'agafen vicis o hàbits inadecuats durant els inicis de córrer. Per 
aquesta tasca és imprescindible l'ajuda de l'entrenador i en aquest sentit puc dir que he tingut la sort de 
poder disposar-ne d'un que considerava aquesta faceta fonamental. Malauradament no he tingut la suficient 
força de voluntat per corregir el meu estil adequadament, i si bé ho vaig intentar , del meu estil no en sóc 
particularment satisfet.  

De totes maneres, i encara que no es disposi d'entrenador, es poden fer cosetes per millorar. El 
primer que s'ha de fer és saber cóm es corre correctament. És molt difícil d'explicar-ho amb paraules, i com 
diu el tòpic el millor són les imatges. Així que us agafeu el vídeo i a gravar una cursa en què participi el 
kenyà nacionalitzat danès Wilson Kipketer, actual plusmarquista mundial de 800m.  Mentre se'ns cau la 
baba ja haurem vist què és córrer. 

 (incloure foto de Kipketer corrent) 

 

Tan sols un petit defecte que he pogut observar en aquest corredor, és una lleu torsió del genoll a la 
darrera recta quan ja està esprintant, producte de ben segur de l'esforç del moment, i que li fa un moviment 
rotatori de la cama. Una imperfeció que li podrem perdonar a aquest "monstre" de l'atletisme.  

Els punts més importants a destacar són; 

La relaxació muscular en la cursa. Aquesta relaxació afecta tot el cos; cames i braços 
fonamentalment, però també espatlles, la cara, coll,  els dits de la mà... Efectivament si anem amb la cara 
rígida transmetrem aquesta rigidesa a tot el cos. Els dits de la mà estaran com morts, i no estaran apretats, 
amb el polze recolzat de forma natural sobre el dit índex. 

La forma de colpejar el peu al terra. El peu colpeja amb la part anterior del peu, mai amb el taló, 
tot just a la perpendicular vertical que forma terra i genoll. Es poden veure molts corredors que entren a 
terra amb la cama estirada i colpejant a terra amb el taló, per després fer la rotació de tot el peu i finalitzant 
amb la impulsió. Salta a la vista que si fem això estem frenant la velocitat que portem, a més de castigar 
genolls i maluc. És impossible de córrer ràpidament entrant de talons. Podreu comprobar que esteu entrant 
de talons si sentiu que feu molt soroll sobre el terra mentre correu. Evidentment no és el mateix córrer una 
cursa de 100m a córrer una Marató. El primer exagera aquest estil, fins i tot esgarrapa el terra. Necessita 
una gran força i potència per poder-ho fer. El maratonià no impulsarà de la mateixa manera i per tant el peu 
entrarà de manera més plana, però repeteixo, mai de talons. 

La forma d'impulsar-se. El peu ha de ser com una molla. Per això és fonamental la força dels 
turmells. Tan bon punt el peu toca a terra, rebota cap endavant. Es tracta tan sols d'un instant en el que tota 
l'energia s'allibera de forma explosiva. El peu i turmell estan relaxats fins que el primer toca a terra . En 
aquest moment actua la molla del turmell i impulsem. El terra crema i volem sortir quan més aviat sigui 
possible. Inmediatament que hem alliberat aquesta energia per sortir de terra, tant peu com turmell es 
tornen a relaxar automàticament , fins el proper impuls de la següent gambada. 

L'amplitud de la gambada. El peu ha impulsat i es relaxa de forma que la cama s'estira cap enrera, 
determinant l'amplitud de la gambada. Aquesta és íntima amiga de la freqüència de gambada. La 
combinació d'aquests dos factors ens donaran la velocitat. Quant més llarga sigui la gambada i amb més 
freqüència la poguem fer, més ràpid correrem. Per una velocitat determinada hi ha un parell de valors de 
freqüència / gambada més o menys ideal. Hi ha corredors que tenen una gambada molt curta i per tant han 
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de tenir molta freqüència ( les corredores japoneses i xineses de Marató són l'exponent més clar). D'altres 
fan unes gambades molt llarges i per tant la freqüència és menor ( els corredors kenyans ho solen fer i 
l'exemple més clar era el 5 cops campió del món de cross, John Ngugi ). Per millorar la freqüència els 
exercicis d'skipings són molt adequats. Per millorar la gambada ens cal força i els multisalts són ideals. 
Aquests exercicis també es trobaran a l'apartat dedicat a l'escalfament. 

La forma de dur els braços. Una altre vegada em repeteixo; els braços han d'anar relaxats. 
Recordo la primera vegada que vaig córrer en pista (un test de 1000m ), vaig acabar amb un mal terrible 
els braços. Evidentment no havia treballat encara els braços i els tenia febles, però el més important fou 
que em vaig "agarrotar". Volia córrer tan ràpid que els  movia excessivament i de forma rígida. Per córrer 
s'han de moure les cames,  i el moviment dels braços serà tan sols la forma que tindrem d'equilibrar el cos. 
No per moure més els braços correrem més. Els braços acompanyen el moviment de les cames, flexionats 
de forma que el canell realitza un arc i quan passa pel costat dels cos anirà a l'alçada del  maluc. ( una 
mica més de 90º aproximadament). La posició dels colzes també és molt important; no aniran ni enganxats 
al cos, ni excessivament oberts. 

La posició del tronc. Segur que hem vist més d'una vegada corredors que porten el tronc 
excessivament tirant cap endavant. Semblen que hagin d'anar a arreplegar alguna cosa del terra. En canvi 
n'hi ha que van tots estirats cap enrera. La posició del tronc ha de ser recte, potser lleugeríssimament una 
mica cap endavant, però un cop més ha de ser una posició relaxada, de forma que permeti un correcte 
moviment de la cintura i dels braços. Hem de córrer "alts", amb els malucs cap endavant. L'efecte contrari, 
quan es porta el cul baix, llavors es diu que es corre "assegut". 

El moviment del cap. El cap no és cap balancí. No ha d'anar movent-se d'un costat a l'altre, o 
amunt i avall. Si es fa això serà degudament com a conseqüència d'un defecte de l'estil de córrer dels 
apartats anteriors i és la manera que té el cos d'equilibrar-se.  Tampoc hem de dur el coll rígid que no 
permeti cap moviment del cap, sinó que durem el coll relaxat ( i quantes vegades van ? ). 

Ja sabem cóm s'ha de córrer. El següent pas serà saber qué és el que nosaltres no fem bé. La millor 
eina una altra vegada serà el vídeo. Es tracta de demanar a un voluntari per a que us gravi mentre correu, i 
posteriorment us analitzeu tranquilament a casa. És del tot imprescindible no dur cap objecte perillós a les 
mans en el moment que us veieu per primera vegada corrent tal com gots, plats, ganivets o objectes 
delicats com nadons, rellotges o figuretes de porcellana. Podrieu tenir un ensurt desagradable perquè mai 
se sap com es reacciona quan acabeu de comprobar que mai sereu com Kipketer.  

Un cop superat la primera gran decepció atlètica de la vostra carrera esportiva, serà l'hora de posar-
se a treballar. Els japonesos ens han ensenyat moltes coses en molts àmbits i d'ells sorgí una idea que no 
per simple, és prou important i que sovint no se segueix. Diuen que la producció d'un problema o defecte 
prové de multiples causes però que un grup reduït d'aquestes causes són les que més problemes 
comporten. Fins i tot agosaren a quantificar-ho i diuen que un 20% de les causes produeixen el 80% dels 
defectes. Cal doncs intensificar l'esforç doncs en les causes que originen més problemes. I en el cas del 
problema d'un estil defectuós de córrer la principal és la falta de relaxació. No em cansaré de repetir-ho; és 
transcendental córrer de forma relaxada, sense crispacions, de la forma més natural possible. 

Diuen que la majoria de nens corren molt bé. Serà difícil de veure a un nen corrent colpejant 
descaradament el taló a terra com solen fer una gran majoria de corredors, per exemple. És després, quan 
es fan grans, que agafen vicis i s'espatllen. 

Per corregir l'estil haurem de prestar molta cura de fer tots els exercicis de tècnica de cursa 
correctament. Estarem concentrats de fer-los de manera relaxada, sense voler anar depressa. Aquests 
exercicis es poden trobar explicats a l'apartat dedicat a l'escalfament dins del capítol de l'entrenament de 
Marató. 

Periòdicament ens analitzarem l'estil, si es pot amb l'ajut de la càmera de vídeo. La majoria de 
càmeres permeten veure les imatges gravades al moment pel petit monitor que incorporen. Intentarem 
corregir el defecte i ens tornarem a gravar i analitzar.Una altra manera menys sofisticada per veure's a un 
mateix és fixar-se en el reflex dels vidres de les botigues si anem corrent pel carrer. No us penseu que en 
dos dies s'assoleix. Com he dit és una feina molt llarga i s'ha de tenir paciència. 
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9. L'ALIMENTACIÓ DEL CORREDOR 

L'entrenament és sense cap mena de dubte la part més important de la preparació del corredor, però 
no podem obviar que per córrer necessitem energia i aquesta prové d'allò que mengem. 

De fet el cos humà és una màquina tan perfecte que, fins i tot si no mengen,  tenim dipòsits d'energia 
que ens permeten viure durant  bastants dies, però aleshores ho fem a costa de les nostres reserves de 
greix primer i dels nostres músculs després. 

És bastant evident que els maratonians ens carateritzem per tenir una quantitat de greix bastant 
inferior a la normal, i per tant si tenim una alimentació inadecuada i deficitària el nostre organisme prendrà 
l'energia d'allà on pugui i ho farà a expenses dels nostres músculs. 

La estratègia és doncs menjar estrictament allò que necessitem de forma que el nombre de kcalories 
ingerides sigui el mateix que el nombre de gastades. I cóm s'ha de fer ? Hem d'anar amb una calculadora 
calculant el que mengem i amb taules estadístiques per saber , en funció de l'entrenament realitzat, allò 
que gastem ? La resposta és clara; no. El cos si no l'hem espatllat prèviament és savi, i tenim un 
mecanisme increïble que ens ajuda; la gana. Efectivament , la gana fa que mengem realment només allò 
que necessitem. El primer problema és que sovint no fem cas a la gana i mengem perquè ens agrada i més 
del compte. El segon problema és que encara que fessim cas a la gana i mengem la quantitat que ens 
demani el cos, no acostumem a menjar allò que el cos realment necessitaria. 

Evidentment no sóc pas dietista, i hi ha multitud de llibres que poden explicar més detalladament i 
millor aquests temes però procuraré fer un resum i alguns comentaris sobre el tema. 

9.1 TIPUS D'ALIMENTS; HIDRATS DE CARBÓ, PROTEÏNES I GREIXOS 

Els aliments es poden dividir en aquestes tres grans categories ; hidrats de carbó , proteïnes i 
greixos. Cada un és necessari per l'organisme i el realment important és el percentatge que es prenguin de 
cada un d'ells a la dieta. Es parla aleshores d'una dieta equilibrada. 

Els entesos opinen que una dieta equilibrada per un esportista hauria de respectar el següent criteri: 

55% d'hidrats de carbó 

30% de proteïnes 

15 % de greixos 

En el cas dels maratonians que realitzem una gran despesa aeròbica sense un gran desgast 
muscular, els percentatges podrien arribar a variar i passar fins a un 65 % d'hidrats de carbó per un 20% de 
proteïnes. 

A continuació  faré un petit repàs de cada una de les categories d'aliments. 

9.1.1 Els hidrats de carbó 

Els hidrats de carbó sòn els que ens donen l'energia ja que són els que ens proporcionen el glucògen 
necessari per a la contracció muscular. Quan digerim els aliments, el hidrats de carbó es transformen en 
glucosa que és l'aliment que li agrada al nostre organisme.  

Quan no s'utilitza la glucosa inmediatament, s'enmagatzema en forma de glucògen als músculs, i un 
cop aquests ja no poden admetre més perquè ja estan plens, alehores van a parar en una part més petita al 
fetge.  Finalment si n'hem menjat una quantitat tan gran que no es pot fer encabir ni als musculs ni al fetge, 
es transforma en greix i van a parar generalment a les panxes dels homes o als malucs de les dones. 



                 LA MARATÓ: PASSIÓ PER CÓRRER 

 49 

D'aquí prové en part la mala fama dels hidrats de carbó i la seva reputació que fa engreixar, quan de 
fet són dels aliments que si es mengen adecuadament ens proporcionen l'energia necessària per bellugar-
nos. Clar que si no ens belluguem gens, alehores que volem... 

Més endavant parlaré de com es pot aconseguir augmentar la capacitat dels músculs d' 
enmagatzamar glucògen. Glucògen que per altra banda ens anirà de meravella als darrers kilòmetres de la 
Marató. 

Pràcticament la majoria d'aliments porten en més o menys quantitat part de cada un dels tres tipus. 
L'oli porta un 100 % de greixos i el sucre 100% d'hidrats de carbó però els aliments una mica més 
"sofisticats" porten una proporció de cada un. L'important és conèixer aquesta proporció. 

Dins dels hidrats de carbó tenim dos grans categories; els simples i els complexos. Es diferencien en 
funció del nombre d'àtoms de carboni que tenen les seves molècules. Si en tenen 6 ó 12 són els senzills i 
corresponen principalment al sucre ( la glucosa en té 6 i la sacarosa 12 que és el sucre normal ). Els que 
tenen més, polisacàrids, seran els que ens interessaran més des del punt de vista dietètic ja que no 
s'absorbeixen tant ràpidament com els primers i ens omplen els nostres dipòsits de glucògen. En canvi els 
senzills, si no s'utilitzen inmediatament, es transformen en greix. Per aquest motiu no es recomana de 
prendre més del 10% d'hidrats de carbó senzills sobre el total d'hidrats de carbó. 

Malauradament els hidrats de carbó senzills estan presents en tots els dolços, xocolates, galetes, 
caramels i mermelades. Així que els llaminers no ho tenen fàcil.  

En canvi els aliments rics en hidrats de carbó complexos són els cereals, patates, pastes italianes, i 
llegums. 

9.1.2 Les proteïnes 

Les proteïnes són necessàries per a les fibres musculars des de dues vessants. Per recuperar 
aquelles fibres gastades per l'exercici físic i per crear-ne de noves. Des del punt de vista energètic tenen 
relativament poc valor, en contra de l'antiga creença popular. 

De proteïnes n'hi ha de dos tipus en funció del seu origen animal o vegetal. Les de millor qualitat són 
les d'origen animal perquè disposen de més quantitat d'aminoàcids essencials però tenen l'inconvenient que 
tenen una gran quantitat de greix. L'ideal és combinar-ne les dues formes de proteïnes. 

La carn, peix, ous, llet i els seus derivats són les fonts més importants de proteïnes animals. En canvi 
a les llegums i cereals és on podrem disposar de més proteïnes vegetals. De totes les maneres sempre la 
proporció de proteïnes animals haurà de ser superior a les dels vegetals. 

9.1.3  Els greixos 

Els greixos són necessaris per l'organisme ja que formen part de la constitució de les cèl.lules i són la 
principal reserva energètica que disposem. De tots tres tipus són els que proporcionen més quantitat 
d'energia per gram, però tenen l'inconvenient que la proporcionen de forma molt lenta, i per tant,  a efectes 
d'energia útil per utilitzar-la per córrer no ens serveix i al contrari, ens perjudica, perquè fa que arroseguem 
més kilograms dels necessaris. 

Els experts podran donar més característiques importants i necessàries que fan que en tota dieta ha 
d'existir greixos. Però això no és cap problema; a la societat occidental, si hi ha una cosa que sobra és el 
greix. Com diu el meu entrenador estem a la societat de l'hamburguesa. I és cert, cada cop es veuen més 
quantitat de grans obesos pel carrer. Per no dir dels que ja no poden ni sortir al carrer. 

La dieta que se'ns ven cada dia en películes i en la publicitat consisteix en moltes hamburgueses, 
moltes patates fregides i molta coca-cola. En canvi les llegums, les verdures  i els hidrats de carboni 
semblen que no corresponen a la vida moderna. Per sort la dieta mediterrània és de les més adecuades pel 
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maratonià i per extensió per a tota la població. Seria una pena que ens deixessim perdre allò bo que tenim 
per lo nefast dels altres. 

De greixos o de lípids, com també se'ls anomena, també n'hi ha de dos tipus; els saturats i els 
insaturats. Els primers solen ser d'origen animal ( mantega, nata, els greix de les carns animals ), mentre 
que el segons són d'origen vegetal ( olis i greixos de peixos ). Sempre són més aconsellables els d'origen 
vegetal i per tant s'haurà de procurar que es consumeixen en proporció més alta que els d'animal. 

Hi ha un tipus de greix que està molt de moda; el colesterol. El colesterol és imprescindible per la 
creació de les membranes ce.lulars però en excés és molt perillós perquè s'acumula en les venes, 
obstruïnt-les i amb el consegüent risc d'embòlia pertinent. És per això que no cal abusar del consum d'ous. 

Als fruits secs ( anous, avellanes, ametlles... ) contenen molts greixos saturats i no és bo tampoc 
d'abusar-ne. En canvi les passes, prunes seques, orellons... contenen hidrats de carbó i fibra i són més 
recomenables. 

9.2 VITAMINES I MINERALS 

Fins ara hem vist les tres categories d'aliments que proporcionen energia ( tenen Kcalories ) però el 
cos també necessita elements que no tenen energia  com les vitamines i els minerals. 

Les vitamines són "ingredients" necessaris pel l'organisme ja que l'ajuden a funcionar correctament i 
les hi hem de donar ja que ell sol no és capaç de fabricar-les. 

Estan molt de moda i és habitual veure a la gent prendre com si no res gran quantitat de vitamines 
en forma de comprimits com si res. Es pensen que prenent vitamines aumentaran el seu nivell físic, 
estudiaran més o es cansaran menys. És un bon negoci ja que són cares i no crec que sigui bo de prendre-
les indiscriminadament perquè el que es fa és acostumar al cos a conseguir les vitamines que li fa falta 
d'una manera fàcil i després s'oblida quan ja no se li posen en safata de com sintetitzar-les naturalment. A 
més les vitamines que s'incorporen a través de l'alimentació són més que suficients per poc que sigui 
equilibrada la dieta. 

D'entre les vitamines la que té més fama és la C, i la podrem veure anunciada a tot arreu com 
d'efectes miraculosos. S'ha de recordar que quan es prenen grans quantitats de vitamina C l'únic que es 
consegueix és llençar gran quantitat de diners pel pipí ja que no s'enmagatzema i s'elimina per l'orina. 

Els minerals també són necessaris pel nostre organisme. Clor, sodi, magnesi, potasi i ferro són els 
més característics. 

Amb la suor es perden part d'aquests minerals ( excepte el ferro ), però excepte si se sua per sobre 
dels 4 ó 5 litres no es recomana que s'ingereixin durant l'exercici físic.  

El clor i el sodi no presenten problema perquè n'hi ha en la majoria d'aliments i sobretot en la sal que 
hi afegim al cuinar.  

El magnesi i el potasi són molt importants ja que s'encarreguen de les contraccions musculars. Un 
dèficit d'aquests minerals produeix rampes durant l'exercici i sobretot durant el descans nocturn. N'hi ha als 
fruits secs, verdura, llegums, llet i carn. 

El calci és important perquè forma part dels ossos. Un dèficit pot produir osteoporosi, especialment a 
les dones postmenopàusiques. Com tothom sap els productes làctics són els més rics en calci. 

El ferro és dels altres minerals vitals. Forma part de la constitució de l'hemogoblina que és 
l'encarregada de transportar l'oxígen a les cèl.lules. Porten ferro la xocolata, el fetge,  la carn,  els llegums, 
els fruits secs, les verdures,  els cereals, i  els ous. El dèficit  de ferro és greu perquè comporta anèmia i en 
conseqüència una alarmant baixada de prestacions físiques. Especialment habitual en les dones ja que en 
la menstruació es perd sang i es poden aguditzar els problemes. Se les recomana prendre periòdicament 
ferro així com realitzar-se anàlisis de sang. 
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9.3  L'AIGUA   

L'aigua tampoc no aporta energia al nostre organisme però és fonamental perquè és el component 
principal de la composició del cos humà. Evaporant l'aigua per la suor és la manera que tenim de refrigerar-
nos. A més a més mitjançant l'orina elimina els productes que el nostre cos no assimila, i forma part del 
sistema respiratori. 

Les necessitats d'aigua depenen molt del treball físic que es realitza i de les condicions ambientals. 
En temps calorós i humit eliminarem molta més aigua que en temps sec i fresc per exemple. Hi ha qui 
preconitza la següent regla; un cm3  per kcal. Així en una dieta de 3500 kcal bastant habitual per un 
maratonià necessitarem prendre 3.5 litres de líquid. 

L'organisme també té un mecanisme de defensa  d'avís per quan les reserves d'aigua escassejen; la 
set. Però en aquest cas ens avisa quan la situació ja és una mica perillosa, per la qual cosa és important 
beure abans de tenir set i anar sempre ben hidratat. 

Per a mi la millor beguda per hidratar-nos és l'aigua. Hem de recordar que l'aigua tarda entre 20 i 30 
minuts en passar a la sang per la qual cosa és adient de beure sempre abans de l'entrenament o 
competició una quantitat d'entre 250 ml a 500 ml en funció de les condicions ambientals. Si es pren fresca 
s'assimila millor. 

Altres begudes  carbonatades no són convenients perquè el gas retrasa l'absorció de l'aigua pel 
organisme. S'ha de recordar que l'alcohol deshidrata per la qual cosa està totalment contraindicat. Fins i tot 
la molt venerada cervesa per alguns, és desaconsallable per aquestes dues raons; porta una petita 
quantitat d'alcohol i porta gas. 

Les begudes isotòniques també són una bona forma d'administrar aigua a l'organisme però d'una 
forma més cara. És cert que al tenir una quantitat de sals minerals en una concentració similar a la de la 
sang s'accelera la seva absorció. Poden ser útils durant la competició, sempre i quan s'hagi comprovat que 
ens prova bé. Ja en parlaré més extensament quan parli de com s'ha d'afrontar la competició. 

Durant l'entrenament no m'agrada prendre aigua. Però és una qüestió personal. Prefereixo saciar-me 
un cop he acabat, perquè he comprobat que l'aigua a l'estòmag em produeix a vegades aquella famosa 
punxada o em dóna una sensació desagradable de pesantor. Com sempre dependrà del temps i del tipus 
d'entrenament. Durant una tirada llarga no m'importa beure'n però en un entrenament ràpid mai en prenc. 
D'altra banda he pogut comprobar que després d'un entrenament molt intens o després de una competició, 
quan es té aquella sensació de mareig, una coca-cola em prova força bé. Ho relaciono al fet que aquests 
tipus de beguda duen molt de sucre , i en aquests moments s'està en un estat d'hipoglucèmia. Però en tot 
cas la millor manera de rehidratar-se després d'aquest primer moment serà prendre petites quantitats 
d'aigua de forma continuada durant les següent hores. 

9.4 LA DISTRIBUCIÓ DELS ALIMENTS DURANT EL DIA 

La tradició occidental es basa en distribuir la ingesta dels aliments durant el dia en tres menjades 
fonamentals; l'esmorzar, el dinar i el sopar. Com a màxim existeix una quarta; el berenar. 

A la pràctica aquesta distribució és sovint alterada per la nostra feina o pels horaris d'entrenament. 
Així els dies que entreno al migdia faig un frugal dinar per després al vespre fer un copiós sopar.  

El que sí és molt important és fer un esmorzar abundant. És molt habitual de sentir a parlar a 
persones que diuen que tan sols esmorzen un cafè amb llet i com a molt un dònut o una pasta. 
Dietèticament horrible. El cafè amb llet és altament indigest i el donut o la pasta ens proporcionen poques 
calories i les poques plenes de greixos i d'hidrats de carbó senzills. Els experts recomanen que el 25% del 
total de calories del dia sigui responsabilitat de l'esmorzar i que aquest sigui ric en hidrats de carbó. Es pot 
prendre un té o un cafè però no es recomenable prendre'l amb llet.  
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Com l'esmorzar és totalment insuficient s'arriba a l'hora de dinar amb una gran sensació de gana i se 
sol realitzar un gran àpat. Això ens perjudica laboralment si és que hem de treballar per la tarda degut a la 
sensació desagradable de pesantor i ens perjudica atlèticament també si hem de realitzar l'entrenament a 
la tarda.  

Proporcionalment el sopar haurà de ser més copiós que el dinar. Això va també en contra del costum 
habitual en el que el sopar se li dóna una importància menor. L'ideal seria poder fer un bon sopar d'hora per 
tal de poder anar a dormir havent fet gran part de la digestió.  

En tot cas i per tal de poder cumplir en la proporció d'hidrats de carbó que s'ha indicat s'hauria de 
procurar sempre que hi hagués un plat ric en aquest tipus d'aliment. La típica amanida i bistec és del tot 
insuficient des d'aquest punt de vista. 

9.5 LA MEVA DIETA 

Fins ara hem parlat dels tipus d'aliments, de la proporció ideal que s'han de prendre, i de les 
vitamines,  dels minerals, i de l'aigua.  

Però de la mateixa manera que he comentat que no pensava que fos necessari anar calculant el 
nombre de kcalories ingerides, menys viable serà calcular la quantitat d'hidrats de carbó, proteïnes o 
greixos de la nostra dieta. Pot ser interessant de fer l'esforç de comptar-ho un dia a tall de curiositat, per tal 
d'esbrinar si tenim una deficiència important. Si ho feu segurament es dureu una sorpresa i la quantitat de 
greixos i proteïnes seran excessius. 

El que considero important és que a l'hora de menjar ens hi fixem una mica tenint en consideració tot 
l'exposat anteriorment, intentant fer una dieta equilibrada. Un bon consell és menjar una mica de tot i mai 
menjar molt d'un sol sol aliment. Per a mi l'alimentació és com l'entrenament. No existeixen entrenaments 
bons o dolents. La gràcia és combinar diversos tipus d'entrenaments per gaudir-ne de lo positiu de cada un i 
no perjudicar-nos amb lo negatiu que un excés d'un sol ens podria comportar. 

Així no és difícil eliminar l'excés de fregits de moltes dietes, per més plats a la planxa o al vapor. 
Tampoc suposarà un gran esforç, eliminar de la nostra dieta tots aquells aliments superfluus; aquella pasta 
greixosa de mig matí a la feina, aquells caramels d'abans d'entrar al cinema... 

M'he acostumat a prendre com a mínim una amanida al dia, i procuro combinar els aliments entre el 
dinar i el sopar. Si al dinar he menjat carn, al sopar procuro menjar peix. Sempre procuro que un dels plats 
forts del dia sigui d'hidrats de carbó; arròs, pasta o patates i en una bona quantitat. Tothom em diu que estic 
molt prim ( peso 61 kg per 177cm d'alçada ) però pocs es poden imaginar els plats que acostumo a menjar. 

Una de les menjades més importants del dia és l'esmorzar. Fins fa poc menjava poc. Com a màxim 
un entrepà a mig matí. Ara he canviat i procuro menjar-me un bon grapat de cereals amb llet i alguna 
torrada amb embotit. És important que a l'esmorzar es prenguin hidrats de carbó ja que serà l'energia que 
utilitzarem durant bona part del dia. 

També és convenient que si per algun motiu no us agrada un aliment el supliu per algun de similar. 
Per exemple, jo prenc poca llet i cap iogurt; tan sols la mica  de llet dels cereals. Doncs bé  ho supleixo 
prenent una bona quantitat de formatge al dinar i sopar. 

Tan sols quan a la dieta li manca un component important recomano prendre vitamines o minerals en 
forma de comprimits. En el meu cas, com no m'agrada la fruita, la quantitat de vitamines pot ser insuficient, 
per la qual cosa en periodes de gran desgast ( a la darrera etapa de la preparació de la Marató, per 
exemple  ) n'acostumo a prendre. De la mateixa manera he comprovat que sempre pateixo de rampes. Per 
això abans d'una Marató em prec magnesi i per ara em dóna bons resultats. 

Com a conclusió el que s'ha de fer és tenir sentit comú. Sovint ja som conscients que allò que 
mengem no és el més adequat. El problema no és un dia extra, el problema és el dia a dia, i no és tan 
difícil tenir una mica de seny i ,sense estar obsessionats, procurar fer una dieta sana. Els resultats a la 
llarga segur que valdran la pena. 
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10. L'ENTRENAMENT DE LA MARATÓ 

10.1 INTRODUCCIÓ 

Entrenar-se per una Marató no és una tasca fàcil. De totes les disciplines atlètiques per a mi és una 
de les més desagraïdes. I és que no es pot córrer una Marató cada setmana. Com a molt ,els maratonians 
més experts,  en podran fer 2 o 3 a l'any, per la qual cosa qualsevol errada , bé en la preparació , bé durant 
la cursa , ens podrà dur al fracàs. 

La tasca de planificació de la temporada i de l'entrenament correspon a l'entrenador. Malauradament 
no hi ha gaires entrenadors a casa nostra i menys que estiguin disposats a entrenar maratonians. Si a més 
a més el nivell del maratonià no és molt elevat la cosa encara es complica més. No sé ben bé, el maratonià 
és sempre tractat d'una forma més aviat despectiva per la resta dels atletes i pels propis entrenadors. Se'ls 
tracta de "fotiners" perquè la falta d'entrenadors i d'informació fa que la majoria dels maratonians entrenin 
malament i simplement es limitin a rodar. 

Per sort i gràcies a una extraordinària fornada de maratonians a l'Estat Espanyol i als èxits 
aconseguits als darrers anys aquesta impressió va canviant poc a poc. De fet cada cop són més els atletes 
destacats a la pista que es passen a la Marató a les acaballes de la seva carrera esportiva. Fins i tot el 
campió olímpic de 1500 m a Barcelona, Fermín Cacho, assegura que no es vol retirar de l'alta competició 
sense provar sort a la Marató. 

La veritat és que la preparació d'una Marató s'ha de fer d'una forma molt acurada i com intentaré 
explicar rodar, no és de cap manera, l'únic entrenament que s'ha de fer. 

Per tot això el maratonià que es vol preparar a fons normalment ha de ser una mica autodidacta i 
cercar en llibres i revistes per resoldre tots els dubtes que se li presenten. A més d'aquesta manera tenim 
una font de conversa inesgotable per fer-la petar. A mi sempre m'agradat investigar tant en la literatura 
com en els propis entrenaments i, sincerament és una de les facetes de les  quals gaudeixo més en aquests 
moments. 

10.2 ORGANITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT 

Haurem de distingir entre tres fases fonamentals; l'escalfament, l'entrenament principal i el 
refredament. 

10.2.1 L'escalfament 

L'escalfament és el procés que s'utilitza per tal de poder afrontar en condicions òptimes l'entrenament 
o competició. Precissament en funció del tipus d'entrenament  l'escalfament serà d'un manera o d'altra. 

Si s'entrena sense haver escalfat correctament prèviament, podem tenir el risc de lesionar-nos o en 
tot cas no realitzarem l'entrenament en condicions òptimes des del començament.  

Hi ha diverses tècniques d'escalfament; la cursa contínua lenta, els estiraments, la gimnàstica i els 
progressius. 

A continuació explicaré un escalfament tipus complert. Després ja comentaré alguns detalls 
particulars en funció del tipus d'entrenament a realitzar. 
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10.2.1.1 L'escalfament tipus 

L'escalfament tipus comença amb una cursa contínua lenta, amb xandall inclós si no fa una calor 
excessiva, d'uns 5 a 20 minuts de duració. S'ha de començar especialment lent, de forma molt relaxada i 
només es pot accelerar de manera molt suau i progressiva. 

A continuació podem passar a realitzar tota una sèrie d'exercicis gimnàstics que agruparé en funció 
dels grups muscular treballats: 

abdominals; complerts (fig.1), cames encongides (fig.2), llibres (fig.3), carpes (fig.4), torsió de tronc 
(fig.5). 

dorsals; fig.6 

lumbars; fig.7 

braços; flexions de braços al terra (fig.8), amb cop de palmell entre flexions (fig.9), penjats a la barra 
(fig 10). 

adductors; exercici de flexibilitat (fig 11) 

altres exercicis; figures 12 a 1 

 

 (incloure fotos amb totes les figures de la gimnàstica) 

Un cop realitzada la gimnàstica passarem a fer els estiraments dels músculs. Els exercicis més 
recomenables són els següents: 

estirament dels bessons; fig.15 

estirament del tendó d'aquiles; fig. 16 

estirament del cuàdriceps; fig.17 

estirament del bíceps femoral; fig 18 

estirament dels músculs dorsals de l'esquena i del bíceps femoral; fig 19 

 (incloure fotos dels estiraments) 

Els estiraments els farem de forma suau, de forma que cada cop notem que els músculs s'estiren 
més. Hem de notar aquell punt d'estirament màxim, no sobrepassar-lo i aguantar uns pocs segons, per tot 
seguit deixar d'estirar progressivament fins la relaxació del muscul. En total el procés de l'estirament pot 
durar sobre uns 20 segons. 
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Seguirem amb tota una sèrie d'exercicis de multisalts. Es tracta que durant 50 m aproximadament 
realitzar multisalts i es recupera la tornada caminant. Els multisalts més habituals són els següents: 

Amb un sol peu, 10 salts consecutius. Primer amb l'esquerra, després amb la dreta. S'ha de 
procurar arribar al més lluny possible. (fig.20) 

Saltar alternant ara amb l'esquerra , ara amb la dreta. La gambada la més llarga possible notant la 
sensació que es vola. És important de deixar la cama estirada al darrera en suspensió. És com córrer a 
càmara lenta i amb una gran gambada. (fig. 21) 

Salt "segons de triple"; el mateix exercici anterior però repetint el salt amb cada peu. Esquerra, 
esquerra, dreta, dreta i successivament fina al final. (fig 22) 

Salts de granota: amb els peus junts se salta el més lluny possible fent un estirament complert de 
tota l'esquena, caient amb els peus junts i sense parar, aprofitant la inèrcia, continuar durant 10 salts. (fig 
23) 

Salts de cavall: fem una batuda com la d'un saltador d'alçada o llargada amb un peu, i hem de notar 
la sensació de quedar en suspensió per un instant a l'aire, aixecant alhora exageradament el genoll contrari 
al peu de batuda i el braç del mateix costat. Mentrestant la cama de la batuda s'estira cap enrera de forma 
relaxada. Quan hem arribat al punt més alt, el peu del genoll aixecat baixa ràpidament a buscar el terra i 
inmediatament procediment a fer un salt de la mateixa manera. A la següent tongada canviem el peu de 
batuda.(fig.24) 

 (incloure fotos dels multisalts) 

Podem alternar els multisalts amb exercicis de tècnica de cursa com ara els "skipings". Es tracta 
d'anar corrent aixecant exageradament els genolls. La gambada ha de ser molt curta i la freqüència 
elevada, i ens hem de concentrar en dur els braços recollits en angle de 90º, relaxats, sense tirar l'esquena 
cap enrera. El peu impacta al terra amb la part del davant i, com una molla, només sentir el contacte al 
terra, rebota amb força cap adalt.(fig.25) 

 (incloure fotos dels skipings) 

Acabarem l'escalfament fent uns progressius de 100 a 150 m. Es comença lentament i es va 
accelerant progressivament fins arribar a la màxima velocitat que poguem anar de forma relaxada, sense 
crispar-se. S'aguanta un o dos segons i ens deixem anar fins aturar-nos. Es poden fer de 3 a 5 progressius 
d'aquesta mena, observant que cada cop la velocitat punta és més elevada. 

Aquest escalfament és molt complert i podrem tardar entre 30 i 45 minuts a finalitzar-lo. Bàsicament 
és l'escalfament que he realitzat durant els darrers deu anys, encara que hi afegíem algun exercici més de 
tècnica de cursa amb tanques. Cal comentar que amb tots aquests exercicis ens estem preparant per 
l'entrenament, però alhora millorem la tècnica de cursa i musculem i reforcem tota una sèrie de grups 
musculars importants. 

S'ha de fer de manera seguida , sense aturar-nos en cap moment, i concentrats amb cada un dels 
exercicis. Per tant, i això és molt important, durant l'escalfament no podem distreure'ns parlant  amb els 
companys. Ja hi haurà altres moments on es pot petar la xerrada. 

Casos particulars 

Hi ha casos on potser no ens caldrà fer tot aquest escalfament. En el cas de la competició, quan es 
tracta d'una cursa per asfalt, una mitja marató o la Marató redueixo l'escalfament. Acostumo a fer uns 10 - 
15' de cursa contínua lenta, passo a fer algun dels exercicis gimnàstics ( no tots ) i els estiraments. A 
continuació faig skipings i els progressius. 

Si l'entrenament que fem és simplement de cursa contínua podem limitar l'escalfament a començar 
amb un ritme especialment lent durant els primers 10' aproximadament. Això no implica que fora millor fer 
un escalfament més complert, però reconec que sovint fa mandra i no es fa. 

En canvi, si l'entrenament és d'una alta qualitat, amb sèries ràpides, no tenim més remei que 
realitzar-lo pràcticament en tota la seva totalitat. Tan sols podríem eliminar els multisalts si estem molt 
carregats de cames. 
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10.2.2 L'entrenament 

Parlarem dels diversos tipus d'entrenament més habituals: 

10.2.2.1 Cursa contínua 

Evidentment és la base de l'entrenament de tot corredor, i especialment del maratonià. Podem tenir 
diferents tipus en funció de la velocitat i finalitat. 

10.2.2.1.1 Cursa contínua lenta 

És la cursa contínua lenta la que es fa servir en l'escalfament i refredament , en el periodes de 
descans actiu, i  per recuperació entre sèries quan aquesta no es fa aturat. 

La velocitat dependrà, com sempre, del nivell del corredor, però no haurà de ser superior a un ritme 
que et permeti xerrar mentre es corre. Es parla aleshores de realitzar un treball totalment aeròbic ja que 
pràcticament tota l'energia necessària per córrer es consegueix per la respiració. Es corre en equilibri, ja 
que tot el que es gasta és el que s'obté mitjançant la respiració i no es crea dèficit d'oxígen. 

La cursa contínua lenta permet acondicionar el cos a l'entrenament en l'escalfament, fer el pas al 
repós en el refredament, i mantenir un cert nivell atlètic en els periodes de descans. 

A l'argot atlètic se l'anomena sovint "rodar". Tradicionalment és l'entrenament que se'ls assignava als 
maratonians, però com es podrà veure no és tan sols més que uns dels possibles entrenaments. 

10.2.2.1.2 Cursa contínua ràpida 

La cursa contínua ràpida és aquella que es realitza sobre una distància d'entre 5 a 15 km 
aproximadament. Implica un esforç considerable. Es respira ja amb dificultat i difícilment es pot mantenir 
una conversa de més d'una frase seguida. 

El ritme pot arribar a ser de fins i tot una mica més ràpid al ritme que s'utilitza en una mitja marató, 
en el cas de les distàncies més curtes, a una mica més lent que el de la Marató si es trien les distàncies 
llargues. 

És dels entrenaments que m'agrada més de fer  i és molt bo per preparar el ritme Marató. A la 
darrera Marató de Barcelona que vaig córrer en 2 h 30' 57" vaig utilitzar aquest tipus de cursa per 
acostumar-me a córrer al ritme de 3'30" per Km. Vaig començar amb una distància de 5 km fins arribar als 
14km, i com em va anar força bé no he deixat de fer mai aquest tipus d’entrenament. 

En aquest tipus de cursa es corre al llindar aeròbic-anaeròbic. Una mica més ràpid ja es genera 
dèficit d'oxígen i ja no podrem aguantar gaires km més. 

10.2.2.1.3 La "tirada" llarga 

La tirada llarga és un entrenament específic del maratonià. Es tracta de fer una cursa contínua per 
sobre dels 25 km, arribant fins els 35 km pels millors maratonians.  

Se sol fer per preparar la Marató i per dues raons; la primera per un motiu físic i el segon per un 
motiu psicològic. 

El motiu físic respon a la teoria que si s'entrena per damunt dels 25 km sovint, el que es fa és buidar 
els dipòsits de glucògen dels músculs, per després tornar-los a omplir mitjançant l'alimentació. La repetitiva 
acció de buidar-reomplir fa que cada cop s'enmagatzemi més glucògen al múscul. D'aquesta manera 
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aconseguim augmentar la quantitat de glucògen que tenim que de ben segur ens farà falta als darrers 
kilòmetres de la Marató. 

El motiu psicològic és de igual importància o superior al motiu físic. Es tracta de donar  la confiança 
al maratonià que domina les llargues distàncies i li fa afrontar amb més seguretat la Marató. Personalment 
em fa falta sentir aquesta sensació, per la qual cosa sempre incloc una tirada llarga a la setmana durant els 
temps que preparo una nova Marató. 

Sobre el ritme a córrer hi ha una sempre una eterna discussió entre els maratonians. Hi ha qui aboga 
per la cursa lenta, però a mi no m'agrada. Jo acostumo a fer la tirada llarga de menys a més. Començo 
fent-les de 26 km per acabar amb 32 km. Durant els primers 8 km aprox. faig servir una cursa  lenta que 
em serveix d'escalfament per tot seguit passar a un ritme una mica més lent que el previst per a la Marató. 
Finalment els darrers kms ( de 5 a 8 ) els procuro de fer pràcticament a ritme Marató. 

Es tracta, per tant, d'un entrenament força dur i l'aprofito per fer-lo sempre els diumenges, ja que tinc 
després més temps per descansar. L'entrenament és prou dur com per no poder entrenar gaire fort 
l'endemà. Tot i així a l'entrenar diumenge al matí i no tornar a entrenar fins el dilluns al vespre tinc unes 
hores més de descans. El dilluns s'ha de prendre de descans actiu ; una cursa lenta, gimnàstica i 
estiraments  trobo que és el més adient. 

10.2.2.2 Intervals training 

Els intervals training, les sèries de repetició i els fartleks són entremanents de qualitat. Seran 
entrenaments durs que ens faran millorar la velocitat. 

Quan es parla de velocitat al maratonià no s'entèn de la velocitat punta. No hem de fer curses de 
100m. Es parla de millorar el ritme per km, o la velocitat de creuer. Per aconseguir això s'ha de realitzar 
distàncies més curtes a un ritme superior al de la competició. 

L'interval training és un d'aquests tipus d'entrenament i el va posar de moda el mític Zatopek ja fa un 
bon grapat d'anys. El txec va arribar a fer 100 sèries de 400 m ( 40 km en total ) amb aquesta tècnica. Això 
és avui en dia una barbaritat. L'interval training modern consisteix en fer un nombre de repeticions d'una 
mateixa distància curta ( d'entre 100 a 500 m) amb molt poc temps de recuperació. La recuperació es fa 
normalment aturat o bé trotant lleugerament. 

El nombre de repeticions dependrà de la llargada de  la distància sobre el que es realitzi, podent 
oscilar entre 20 i 40 repeticions sobre els 100-200m fins als 10 ó 20 repeticions sobre els 500m. També es 
poden combinar grups de diverses distàncies ( 5 x ( 500-400-300-200 ) rec. 45" entre distàncies i 3' entre 
blocs per exemple ). 

La duresa de l'entrenament el posa, com sempre, el propi atleta. El que sí és important en aquest 
tipus d'entrenament és no buidar-se totalment. Hem de ser capaços de fer totes les repeticions al mateix 
ritme, o en tot cas de menys a més, mai a l'inrevés. Es diu que els temps de recuperació són sagrats i si no 
podem complir-los serà senyal que es va massa ràpid. Hi ha qui ens els entrenaments enlloc d'entrenar 
competeix, i a l'hora de competir ho paga car.  

Aquest entrenament és ideal de fer-lo en una pista d'atletisme ja que les distàncies seran exactes i 
ens podrem concentrar a córrer de forma ràpida però relaxadament. Mai hem de córrer "agarrotats", 
sempre s'ha de procurar d'anar relaxat o fàcil. 

Si no es disposa de pista d'atletisme per entrenar es pot buscar un camp de futbol o bé un lloc on ens 
puguem marcar distàncies fixes. Una possible variant és fer aquest tipus d'entrenament per temps enlloc de 
per distància. Així els 100 els podríem substituir per 15", el 200 per 40", el 300 per 50", el 400 per 75" i el 
500 per 90", per exemple. 
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10.2.2.3 Sèries de repetició 

És l'entrenament de qualitat per excel.lència i consisteix de fer repeticions de distàncies que van dels 
500m als 4000 ó 5000 m. La recuperació es fa aturat o bé amb un lleuger trot. 

La velocitat dependrà, a l'igual que en l'interval training, de la distància. El mateix comentari sobre la 
duresa també serveix aquí. Les sèries no són els substitut de la competició. He conegut a molts atletes que 
entrenaven a un ritmes increïbles a les sèries però no entrenaven bé. Entrenaven per sobre de les seves 
possibilitats i es "cremaven". D'aquesta manera quan anaven a competir no tenien ganes de patir i els seus 
resultats eren molt per sota d'allò que hom esperava pels seus entrenaments. Sempre s'ha d'arribar al 
moment de competir fresc tant física com psíquicament. 

Això tampoc vol dir que l'entrenament sigui fàcil. L'atleta ha d'estar acostumat a patir i sovint acabarà 
molt esgotat. Saber el límit per sobre del qual ja no s'assimila l'entrenament és el més difícil i en gran part 
aquesta és la tasca de l'entrenador. Si no en tenim haurem d'aprendre a trobar aquesta sensació especial 
d'entrenar bé. 

Alguns exemples d'aquest tipus poden ser, sobre una mateixa distància; 

3 x 3000 rec 4'  

4 x 2000 rec 3' 

2 x 4000 rec 5' 

de 5 a 10 x 1000 rec d’1 a 2' 

O combinacions dels anteriors, amb distàncies diferents; 

1000 - 3 x 2000 - 1000 rec 2' i 4' 

2000 - 3000 - 2000 - 1000 rec 3' 

1000 - 4000 - 2000 - 1000 rec 2'- 4' - 3' 

La tendència actual en els entrenaments per maratonians és fer les sèries amb poca recuperació ( entre 1 i 
2’ ). Cal dir que , personalment, com estic acostumat dels entrenaments del mig fons em costa una mica 
respectar-ho i tinc tendència a fer les recuperacions més llargues. 

10.2.2.4 Fartleks o canvis de ritme 

El fartlek o canvis de ritme es tracta de córrer sobre una distància o sobre un temps determinat a 
diferents ritmes de cursa; des de la cursa lenta fins a un sprint de 50 m. 

Es tracta d'un entrenament molt divertit. Originàriament el fartlek es feia a gust de l'atleta en funció 
de l'orografia del terreny on es corria. Amb el meu entrenador feiem un fartlek especialment dur que 
consistia en tres ritmes de cursa; el 1 o lent, el 2 o ràpid i finalment el 3 o sprint. El ritme el marcava ell 
amb un xiulet i l'atleta havia d'estar sempre a l'aguaït de canviar inmediatament de ritme cada cop que 
sonava el xiulet. Vam arribar a fer 3 x 15 ' de fartlek. 

Podem fer tants fartleks com ens dicti la imaginació; aprofitant les diferents geometries que ens dóna 
un camp de futbol; rectes, diagonals, "eles", tota una volta... i combinant-les de la forma que volguem. 
També podem fer fartleks per temps; 3' ràpids + 2' lents o 2' ràpids + 1' lent durant una distància de 6 a 10 
km per exemple. 
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10.2.2.5 Circuits de gimnàstica 

Els circuits de gimnàstica són una forma de córrer sense pràcticament córrer.Tenen l'avantatge que 
estem entrenant i descansant mentalment de córrer, però estem fent una activitat d'igual o superior valor, ja 
que estem acodicionant parts del cos que no s'exerciten mentre es corre. 

D'aquesta manera farem abdominals, multisalts, braços, dorsals, lumbars, i turmells d'una manera 
divertida i dinàmica. Els circuits consisteixen en una taula d'exercicis gimnàstics que es realitzen 
pràcticament sense recuperació ( aquí rau precissament la seva duresa ). Es pot fer el circuit en un gimnàs 
aprofitant els aparells que si'hi disposa o bé a la gespa. Els exercicis es poden fer de forma individual o bé 
amb l'ajuda d'un company per parelles. 

A tall d'exemple incloc un circuit que em vaig planificar per la preparació d’una de les meves  
Maratons: 

º 
Exercici Obs 

5 X 10 ABDOMINALS 
R 1'  

LLIBRES, COMPLERTS, 
CAMES ENCONGIDES, AGAFATS 
PEU, CARPES 

multisalts mig camp  peu esq. /  peu dret 

1 volta trot  

3 x 10 flexions braços normals, palmada, normal 

multisalts mig camp canviant peus / segons de triple 

1 volta trot  

3 x 12 fexions cames r 
1' 

cada 3 salt complert 

multisalts mig camp salts de cavall peu esq. / peu 
dret 

1 volta trot  

0 
50 salts de turmells  

1 
multisalts mig camp granotes  / skiping alt 

2 
1 volta trot  

3 
3 x 10 r 1' dorsals, cintura, mahoma 

4 
multisalts mig camp salts de papallona davant / 

darrera 

5 
3 voltes trot  
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10.2.3 El refredament 

De la mateixa manera que ens cal acondicionar el nostre cos del repós a l'activitat mitjançant 
l'escalfament, també hem de procurar-li un pas de l'activitat al repós no traumàtica. Això es consegueix 
mitjançant el refredament.  

Consisteix bàsicament en finalitzar l'entrenament amb una cursa contínua lenta de 10 a 20 ' de 
duració, sobretot si el que hem fet és un entrenament de qualitat de sèries ràpides. Si el temps és fred els 
farem amb el xandall posat. Ara sí podrem comentar l'entrenament realitzat amb els companys, o bé parlar 
sobre el tema que volguem. 

Si l'entrenament ha estat simplement de cursa contínua no tindria sentit de fer 10 ó 20 ' més de cursa 
lenta. Tan sols procurarem de fer un kilòmetre aproximadament  al final més lent, o bé caminarem durant 
una estona, si els darrers kilòmetres de la cursa han estat més ràpids, com sol ser habitual. 

El que sí farem en tot cas sempre seran els exercicis d'estirament ja comentats en l'apartat de 
l'escalfament. 

10.3 PLANIFICACIÓ DE LA TEMPORADA 

La temporada del maratonià s'ha de planificar en funció de l'objectiu més important en el que 
volguem conseguir millors resultats. Normalment l'objectiu sol ser la disputa d'una Marató.  

El nombre de Maratons que es poden fer en una temporada sempre és motiu de polèmica. Jo 
considero que el nombre ideal  és de dues a l'any, pel maratonià consolidat  i d'una per l'inexpert. Hi haurà 
qui voldrà compaginar la Marató amb la pista per la qual cosa no podrà fer més d'una a l'any. Fer-ne més 
per a mi no és aconsellable. Tan sols pels atletes d'èlit es pot justificar la disputa de tres maratons; una a la 
tardor, una a la primavera, i la tercera a l'estiu d'una competició oficial com Jocs Olímpics o Campionat 
d'Europa o del Món. I solament és justificable perquè es tracta d'atletes professionals, que guanyen molts 
diners a les Maratons de tardor o primavera , i disposen de tots els mitjans mèdics i de temps per poder-se 
recuperar adecuadament. 

Pel corredor popular que pretengui fer-ne més de dues a l'any, serà inevitable que n'hi haurà alguna 
que no la disputarà i tan sols sortirà a acabar-la. Es tractarà segurament d'un coleccionista de Maratons 
però, tal com he explicat en un capítol anterior, no d'un corredor de Marató. 

Si es tria de fer-ne dues a l'any, crec que el més convenient és fer-ne una a la tardor i una a la 
primavera. Són les èpoques en què podrem entrenar millor. Si es vol córrer al juny o al setembre ens 
obligarà a primer, buscar una Marató de fora de l'Estat que no hi faci gaire calor, i segon,  a entrenar-nos 
amb molta calor. I evidentment si la fem al setembre no podrem fer vacances a l'agost amb la família o bé 
segur que tindrem algun problema de convivència. 

Cada una de les dues Maratons definirà un cicle de treball que constarà bàsicament d'un període 
general, d'un d'específic i d'un de descans o recuperació. 

10.3.1 Període general 

El període general és el periode bàsic de l'entrenament on predomina la quantitat per sobre de la 
qualitat. També serà el període on es treballarà més la condició física general mitjançant la gimnàstica. 
Serà, doncs,  l'època on és més convenient realitzar els circuits de gimnàstica que he parlat anteriorment. 

Per quantitat s'entèn grans volums de treball a una intensitat baixa o moderada. Però, com sempre, 
el seny i sentit comú ha de predominar sobre tot. Així no podrem pretendre realitzar alts nivells de 
kilometratge d'una forma sobtada. S'ha de fer de manera progressiva, augmentant setmana rera setmana la 
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quantitat de kilòmetres. Jo recomano fer 3 setmanes de pujada per a la tercera baixar i fer per tant 
microcicles de 4 setmanes de durada.  

En un període general de 12 setmanes, un exemple de distribució seria per un maratonià d'un nivell 
mig ( 2h 40' aprox ) el segúent; (70 - 80 - 90 - 65), ( 80 - 95 - 105 - 70 ) i ( 90 - 100 - 110 - 75 ).  

A la darrera setmana de cada microcicle es baixa una mica la quantitat però s'incrementa la qualitat. 
Es pot aprofitar el diumenge per fer-hi un test o per competir en una mitja marató o cursa per asfalt ). 

A les setmanes de més alt kilometratge triarem les sèries més llargues i les de menys les més curtes, 
de forma que sempre quantitat i qualitat siguin inversament proporcionals. 

De la mateixa manera que es planifica a llarg plaç en funció de la Marató a córrer i a mig en 
microcicles, també es planifica a curt seguint un esquema setmanal. 

Per fer la planificació setmanal dependrà de molts factors entre els que hi haurà la disponibilitat de 
temps en funció de la feina, estudis o realitzacions d'altres activitats. En general, jo acostumo a descansar 
un dia les setmanes que no realitzo grans kilometratges. Particularment prefereixo descansar el divendres 
per dos motius fonamentals; el primer perquè és el darrer dia de la setmana laboral i ja arribo molt cansat i 
el segon perquè el dissabte entreno pel matí i tinc poques hores de recuperació. Prefereixo entrenar fort el 
dissabte i descansar, doncs, el divendres.  

Així un esquema tipus del meu entrenament general seria; 

Dilluns; de 20' a 30' de cursa contínua lenta + gimnàstica o circuits de gimnàstica 

Dimarts; interval training 

Dimecres; de 60' a 80' de cursa contínua. Procuro acabar sempre una mica ràpid. 

Dijous; Sèries de repetició  

Divendres; descans o cursa contínua + fartlek fàcil 

Dissabte; 30' cursa contínua lenta + de 6 a 10 km de cursa ràpida 

Diumenge; tirada llarga ( de 24 a 30 km) 

Si per algun motiu hi ha un dia que no he pogut entrenar per questions laborals o personals, llavors 
considero aquell dia el de descans i entreno el divendres. 

Com es pot comprovar mai després d'un dia dur el dia següent s'entrena fort. Tan sols dissabte i 
diumenge són dies forts consecutius però tinc més temps per descansar ja que no treballo. 

Una de les questions típiques de discussió i tema inesgotable de conversa entre maratonians és el 
nombre de kilòmetres que cal fer per preparar una Marató. La meva opinó és que si bé és important fer una 
quantitat de volum i per tant de kilòmetres, no és tant imprescindible la quantitat total de kilòmetres per si 
mateix com la distribució d’aquests al llarg de la setmana i dels microcicles. És evident que per fer una 
Marató en 2 hores 10’ els atletes d’èlit que ho aconsegueixen fan 200 km o més. Però cal considerar que 
són professionals, poden descansar adecuadament entre sessions d’entrenament i disposen de tota 
l’atenció mèdica necessària per poder afrontar un esforç d’aquesta magnitud. Ara bé pel maratonià popular 
que busca les seves estones lliures per entrenar després de treballar, demanar-li que faci tants kilòmetres 
és sense cap mena de dubte un suïcidi a nivell atlètic. Hi ha també el factor dels anys d’entrenament; poc a 
poc es pot augmentar el kilometratge setmanal, ja que estem més preparats i ho podrem assimilar.  

No hi ha receptes màgiques, però si m’hagués de mullar diria que per exemple per baixar de les tres 
hores per un maratonià de nivell popular hauria de poder fer entre 80 i 100 km setmanals sempre que ja 
porti uns anyets d’entrenament. Per baixar de les 2 hores i 30 minuts, el kilometratge hauria d’augmentar. 
Durants uns quants anys he estat intentar aconseguir aquesta fita amb un kilometratge que difícilment 
passava dels 100 km a la setmana, i la veritat és que em quedava a les portes. Ara, que ja porto uns anys, 
començo a estar preparat per poder assimilar quantitats més importants d’entrenament i m’estic plantejant 
d’arribar a fer de 150 km a 160 km setmanals. El resultats ara mateix els desconec. Quan escric aquestes 
ratlles, estic ultimant la meva preparació per la Marató de Donostia on espero baixar per fi de les fatídiques 
2 hores 30. Si ho assoleixo em plantejaria anar a una Marató de nivell com Rotterdam a l’abril per intentar 
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fer una marca al voltant de les 2 hores 25 per la qual cosa em veuré amb la necessitat de fer aquests 
kilometratges. 

10.3.2 Període específic 

El període específic correspon a les 5 ó 6 setmanes prèvies a la Marató. Tot l'entrenament general 
que s'ha realitzat anteriorment serveix per poder assimilar l'entrenament que farem a partir de les 
aleshores.  

És una època particularment perillosa, ja que si s'ha entrenat correctament  al període general 
s'arriba en una forma bastant bona i si ens passem podem esguerrar tot el treball fet anteriorment. És molt 
fàcil de lesionar-se, i per tant s'haurà de vigilar especialment qualsevol petit doloret , cuidar-se molt i fer 
bondat. 

Aquestes quatre setmanes és on acostumo a realitzar un kilometratge més alt, triant les sèries més 
llargues. Les 2 anteriors a la Marató ja són de descans per afrontar adecuadament el repte del dia de la 
competició. Per a mi el més important d'aquestes setmanes és treballar el ritme Marató. La intensitat de les 
sèries no són molt elevades però faig molts kilòmetres a ritme Marató i per tant s'acumula un grans desgast 
i cansament. 

L'esquema setmanal és similar a l'anterior però substitueixo l'entrenament de gimnàstica del dilluns 
per una cursa de 16 km aproximadament a un ritme fàcil. 

El dimecres augmento la durada de cursa fins al 90'. Dimarts i dijous fracciono l'entrenament i 
realitzo 30' de cursa contínua molt fàcil al migdia, per fer l'entrenament de qualitat a la tarda. 

El dissabte augmento progressivament el nombre de kilòmetres de la cursa ràpida fins a 14 ó 16 kms 
a ritme Marató. És un dels entrenaments que em costa més de fer però també dels que gaudeixo més. 

La tirada llarga la incremento fins els 32 km. Mai passo d'aquesta distància però els faig a un bon 
ritme, i sempre faig la darrera mitja hora a ritme Marató. 

L'entrenament específic s'acaba just la setmana abans de la Marató on es redueix molt 
l'entrenament, però ja ho explicaré en el capítol dedicat pròpiament a la cursa de la Marató. 

10.3.3 Períodes de recuperació 

El període de recuperació és el periode just que va després de la Marató i el període de vacances.  

En el primer cas descansarem del brutal esforç que ha suposat córrer la Marató. Hi ha un gran 
desgast físic i psíquic. Personalment acabo molt tocat físicament de la Marató. Pateixo de rampes i 
necessito ben bé una setmana de descans absolut per tornar a córrer. A la segona setmana torno a córrer 
molt suaument, només cursa contínua. A la tercera setmana ja torno a entrenar més o menys normalment. 

Però el desgast psíquic és el més difícil de superar. Després de córrer la Marató i haver-me recuperat 
físicament, tot i entrenar sense dificultat, em costa molt d'entrenar amb la mateixa intensitat que abans. És 
que normalment perdo la il.lusió i no tinc les ganes de patir que tenia abans. Necessito com a mínim d'un 
mes per començar a notar les mateixes sensacions. 

En el segon cas, en el període de descans per vacances, acostumo a deixar de córrer totalment 
durant dues o tres setmanes. Serveix per desintoxicar-se de córrer i agafar noves ganes i il.lusió  per quan 
es torni a l'activitat. Ara bé, no córrer no vol dir no fer res. Es pot mantenir un cert nivell físic agafant la 
bicicleta, fent excursionisme o natació. 
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10.4 EL GRAN DIA: LA MARATÓ 

10.4.1 La setmana abans 

Si tot ha anat bé, haurem entrenat durant els darrers mesos de forma intensa amb l'objectiu de fer 
aquella marca que ens fa tanta il.lusió. Només queda una setmana i ja estem més "neures" de l'habitual. Es 
comença a pensar en què potser anem una mica curts de preparació, que ens faltaria alguna tirada llarga 
més, que fou una llàstima aquella setmana perduda per el doloret  a la cuixa, i és que en definitiva, estem 
"acollonits". 

Aquestes sensacions són normals i , jo diria que, fins i tot, són positives. I m'explico; una Marató ha 
de suposar per a tot aquell que la pretengui disputar un repte i una gran il.lusió. Si no existeix això, 
malament rai. Efectivament la Marató és una prova de gran duresa física i psicològica i si no tenim aquesta 
il.lusió difícilment podrem suportar els moment durs que, de ben segur, ens esperaran.  

Tot just la setmana abans de la Marató és una setmana clau de cara a la nostra preparació. El treball 
ja està fet i el que no hem de fer és d'esguerrar-lo. Les presses del darrer moment, aquí no tan sols no ens 
faran millorar res, sinó que ens perjudicaran. És com l'estudiant que pretengui aprovar un curs difícil 
estudiant el darrer dia  fins altes hores de la matinada. No només difícilment aprovarà si no ha estudiat 
anteriorment, sinó que la falta de descans farà que el poc que sabia ho oblidi durant l'examen.  

Per tant la setmana abans de la Marató toca descans. Tant sols pot ser recomenable canviar la tirada 
llarga del darrer diumenge per una el dimarts. Si es fa, no podrà ser superior als 20 - 24 km de llargada en 
funció del nivell del maratonià, i es farà a un ritme sensiblement inferior al realitzat als darrers 
entrenaments. L'objectiu d'aquest últim entrenament és buidar els dipòsits de glucògen dels músculs . Tal 
com s'ha comentat en un capítol anterior el buidatge-reompliment del glucògen muscular en fa incrementar 
la quantitat total enmagatzemada. 

Aquesta darrera "tirada" pot anar relacionada amb l'anomenada dieta de supercompensació 
d'hidrats de carbó. Aquesta dieta fou un invent dels fisiòlegs pel qual si durant el dilluns, dimarts i 
dimecres de la setmana anterior a la Marató es consumia una dieta rica en proteïnes i baixa en hidrats de 
carbó, mentre es continuava entrenant, s'aconseguia buidar totalment el glucògen muscular. Posteriorment 
es passava als següents dies a una dieta exageradament rica en hidrats amb la finalitat de omplir totalment 
els músculs de glucògen mentre l'entrenament  cessava totalment.  

Avui en dia aquesta dieta és en desús, perquè realment, encara que en teoria podria funcionar, a la 
pràctica li comporta al atleta un desordre digestiu brutal. Per tant el que es recomana és substituir la 
primera part de la dieta per un entrenament llarg a fi de buidar el glucògen per passar després a una dieta 
rica en carbohidrats mentre es descansa. Personalment trobo, fins i tot això, una mica arriscat i jo l'únic que 
faig és l'entrenament llarg del dimarts que he comentat, mentre que els dies posteriors procuro menjar una  
mica més d'hidrats de carbó però sense alterar significativament la dieta habitual. Això sí, els entrenaments 
els redueixo dràsticament. Potser solament el divendres rodo durant 30' de forma molt fàcil, per acabar fent 
uns estiraments. 

El dissabte és recomenable no passar-se gaire temps de peu. Normalment és el dia en què es va a 
recollir el pitrall i es visita la fira del corredor. Compte si es corre a una ciutat que no és la vostra ja que és 
possible que s'arribi a l'hotel esgotat, perquè és natural que es volgui donar un tomb i fer una mica de 
turisme.  

10.4.2 El dia de la Marató 

Les Maratons solen ser a primera hora del matí, cap a  les 9 hores. Això implica que si fem cas als 
metges ens tocarà de llevar-nos cap a les 6 del matí. Això és degut a dos motius; el primer és que si volem 
esmorzar quelcom cal fer-ho com a mínim tres hores abans de córrer, per tal de donar temps a l'organisme 
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de digerir-ho. El segon és perquè el cos humà necessita un temps per despertar-se totalment per conseguir 
el rendiment físic òptim. 

En general llevar-se d'hora aquest dia no representa cap dificultat perquè els nervis faràn que 
segurament ja estem despertos abans que soni el despertador. 

Si volem esmorzar es presenta un petit dilema; què mengem ? Jo crec que s'ha de menjar allò que 
estem habituats a fer normalment. No serveixen els experiments del darrer dia, i a més, de fet, l'energia 
que necessitem no la traurem de l'esmorzar. A mi m'agrada menjar quelcom més que res per no patir 
aquella sensació de gana. És millor pecar per menjar poc que per massa. 

Si estem en un hotel, difícilment us donaran d'esmorzar a les sis del matí, i per tant ho haurem de 
preveure abans i endur-nos-el de casa. 

El que sí és molt important és començar a córrer la Marató ben hidratats. Per això és recomenable 
dur una ampolla d'aigua i anar bevent petites quantitats de forma regular fins 15' de l'inici. 

També és molt recomenable de buidar els intestins abans de córrer. Això tampoc representa una 
greu dificultat, ja que degut als nervis, el més fàcil és anar-hi més d'una vegada. Sí és més difícil de trobar 
un lloc per anar-hi en cas de necessitat abans de la sortida. No sempre hi ha lavabos disponibles o si n'hi 
han, estan a vessar de gent i del que deixa la gent. El que jo faig és sempre dur paper higiènic a mà, i 
mentre estic escalfant, ja estudio el terreny per trobar un lloc idoni i apartat en cas de necessitats de darrera 
hora. 

Recordo que a la Marató no es pot deixar res a la improvisació. Tot el material esportiu que portem ( 
samarreta, pantalons, mitjons i sobretot sabatilles ) els haurem provat anteriorment i estarem segurs que no 
ens donaran cap problema. Ens untarem de vaselina als peus, a l'entrecuix i als mugrons i farem la darrera 
pixadeta de rigor abans de aproximar-nos cap a la sortida 

Hi ha qui té la precaució de endur-se'n uns bitllets per si li fa falta de prendre un taxi si no acaba. Jo 
no ho faig mai, perquè no m'agrada pensar en aquesta possibilitat i crec que em donaria mala sort. 

També és important de tenir sempre un acompanyant a l'arribada. Normalment s'arriba bastant tocat i 
és útil algú que et vingui a recollir o, si més no, que condueixi el cotxe fins a casa. Hi ha però un comentari 
a fer sobre els acompanyants. No m'agrada que es coloquin entre els kilòmetres 30 a 36 per el segúent 
motiu. En aquests kilòmetres sempre es passa molt malament, i se't passa pel cap de retirar-te. Fins i tot 
quan vas força bé, aquests kilòmetres són els més durs. A partir del 36 ja saps que hi arribes, però aquí 
sempre hi ha el dubte i si et trobes al conegut la temptació d'abandonar s'incrementa. 

10.4.3 Ja hi som 

Ja hi som! S'acaba de donar la sortida i comença la Marató. Ens hem colocat segons el lloc que ens 
pertoca segons les nostres marques i hem d'estar molt atents al ritme dels primers quilòmetres. 

L'eufòria de per fi estar corrent la Marató, ens pot fer una mala passada. Ens trobem molt bé, les 
cames van molt lleugeres i correm sense cap dificultat.  De seguida passa el primer kilòmetre i mirem el 
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nostre crono. Ui ! Massa ràpid. S'ha de tenir la força de voluntat de saber portar el ritme pel qual hem 
entrenat. Però si vaig de collons ! És igual, la Marató es corre amb el cap i no amb els peus. 

És més, jo diria, que encara fora millor durant els 5 primers kilòmetres córrer uns 5 segons per sobre 
del ritme previst, de manera que a partir d'aquest moment ja agafem el ritme i fins el final. 

És molt important notar aquesta sensació de ritme, i que els kilòmetres passen ràpidament sense 
dificultat. Fins  al pas de la mitja Marató hem de tenir la sensació d'anar retinguts, de poder anar més ràpid. 
Però només fent una ullada al rellotge ens adonem que els passos són els previstos i ja sabem del que 
costa d'anar a aquest ritme pels nostres entrenaments. Es té la sensació que anem molt millor, però, que 
quan estem entrenant i sort d'això!. Aquest és l'objectiu de l'entrenament, poder córrer el dia de la 
competició en el temps previst. 

Fins la mitja Marató és relativament  fàcil de trobar un grup de corredors que vagin al nostre ritme. 
Sempre és més fàcil de córrer en grup, però si veiem que comencen a fer estrebades i varien molt de ritme 
pot ser aconsellable millor de córrer sol. Tan sols aquells atletes que van a disputar els primers llocs de la 
Marató hauran de patir aquest inconvenient, però la majoria de maratonians populars van a fer la seva 
cursa. Fins i tot, atletes d'èlit prefereixen córrer a la Marató segons els seu ritme i passar dels contrincants. 

A quasi bé totes les Maratons els kilòmetres estan marcats. En moltes cada kilòmetre, que és l'ideal, 
en d'altres tan sols cada 5. Hi ha, però, saber no espantar-se ja que a vegades els kilòmetres intermitjos no 
estan ben senyalitzats i poden crear confusió. Ens adonem, que de sobte un kilòmetre es fa molt ràpid, però 
segurament el següent serà més llarg. Jo crec que sempre se sap a quin ritme es va, i encara que no es 
volgui reconèixer, sóm totalment conscients quan es va massa ràpid. De totes maneres al final d'aquest 
apartat he inclòs una taula per tal de saber el pas a cada kilòmetre en funció del ritme desitjat.  

Un cop arribats a la mitja Marató es pot fer un primer anàlisi de la cursa. Una de les característiques 
de la Marató és que dóna molt de temps per pensar  i això com tot té aspectes positius i negatius. S'ha de 
córrer de forma intel.ligent, concentrats en el nostre ritme, però tampoc obsessionats. La mitja Marató és la 
meitat de la distància, però sovint no sol ser la meitat temporal de la nostra Marató. En realitat ara 
comencem a córrer.Tot el que hem fet fins ara, només serveix per saber si encara tenim possibilitats de fer-
ho bé però no ens assegura res. El que si és cert és que si passem la mitja  més de dos minuts més ràpid 
que el pas previst, les nostres possibilitats d'èxit s'hauran esvaït de forma quasi segura. De ben segur, que 
al final els dos minuts extres els perderem amb escreix al final, si és que hi arribem. 

En aquest sentit la Marató no té pietat. En d'altres curses potser que soni la flauta i s'arribi a fer un 
temps molt bo. A la Marató no. Però invariablement a cada Marató gran part dels participants pequen del 
mateix error, entre els que m'incloc naturalment jo mateix. 

A partir de la mitja Marató segurament el grup en el que corríem s'anirà disgregant paulatinament. 
Hem de ser conscients que al final correrem sols, i com a màxim i si tenim sort, compartirem les penúries 
finals amb un sol atleta. 

Haurem procurat de beure a cada avituallament una mica d'aigua. Els avituallaments solen ser a 
cada 5 kilòmetres. Al començament no era molt partidari de beure a cada un , i ho feia cada deu 
kilòmetres, però ara estic convençut que el problema de rampes que acostumo a patir als darrers instants 
pot ser degut en part a la deshidratació. S'ha de beure, doncs, encara que no es tingui set.  

Als avituallaments sol haver-hi aigua, esponges, i a vegades begudes isotòniques. En temps molt 
calorós és recomenable refrescar-se amb l'esponja. Les begudes isotòniques no les prenc mai, perquè no hi 
estic acostumat i no m'agrada de fer invents. L'aigua la donen normalment en unes ampolletes de plàstic. 
S'ha de procurar de beure sense que entri aire, ja que en aquest cas podem tenir el perill de punxades al 
costat. Si l'aigua la donen en gots de plàstic, malament, perquè quan es corre una mica ràpid jo sóc incapaç 
de beure-hi. Tota l'aigua em va a parar a la cara i al terra. Un cop s'ha begut i refrescat cal tirar l'ampolleta 
al terra però a un lateral de forma que els corredors que vinguin darrera no les trepitgin i sigui més fàcil 
després de recollir-les. 

 

 (incloure foto d'un avituallament) 
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Del kilòmetre 30 a 36 és el moment clau. En aquest instants el múscul comença a buidar-se de 
glucògen i es passa el que hom anomena "el mur" de la Marató. El mur és especialment alt si ens hem 
excedit en el ritme i pot ser suficientment alt com per no poder-lo superar.  

La sensació que es té quan es pateix el mur és altament desagradable. De respiració no es va 
malament, però tenim la impressió que les cames no tenen més energia, que se'ns ha acabat la benzina. 
Cada gambada costa un esforç increïble, el ritme ha disminuït alarmament, però en canvi som capaços de 
parlar. No es va ofegat, simplement que ja no s'és capaç de córrer més. Si ens arribem a aturar per 
caminar difícilment conseguirem tornar a arrencar a córrer. 

Ara bé, si portem un bon entrenament i hem respectat el ritme pel qual estàvem preparats, el mur no 
té perquè aparèixer. És veritat que cada cop les cames pesen més però podem continuar. Cal tenir molta 
voluntat i sobretot il.lusió. Mentre es té il.lusió en conseguir l'objectiu, el cos humà és capaç de patir i 
resistir fins l'inimaginable. 

Si hem arribat al kilòmetre 40 i encara portem un ritme adequat, els darrers dos kilòmetres són 
l'agonia. Però es fan i ja només es pensa en el moment de l'arribada. Fins i tot al final encara queda una 
mica d'energia per poder baixar d'aquell minut. I és que no sé com m'ho faig però cada cop que faig una 
Marató arribo als darrers metres que haig de pseudoesprintar per tal de baixar d'un minut i em quedo en 
57". Malauradament, però, a la darrera de Donostia no ho vaig poder fer i em vaig quedar a 6 segons de 
baixar de 2 hores 30 minuts.  

 

 (incloure la foto d'un corredor arribant a meta amb el rellotge) 

 

(incloure taules ) 

10.4.4 Després de la Marató 

 
Ja hem creuat la línia d'arribada ! Si hem conseguit el nostre objectiu l'emoció és indescriptible. De 

fet he arribat a veure a gent plorar un cop han acabat la seva marató. Jo mateix em vaig emocionar el dia 
que vaig baixar de 2 h i 35'. A la darrera Marató havia punxat molt i per a mi era molt important acabar 
segons l'objectiu que m'havia fixat i acabar raonablement bé. 

Si malauradament no hem acabat, o bé en un temps molt per sobre del previst, la sensació de ràbia i 
impotència és molt gran. S'havia entrenat molt de temps i per desgràcia no ha anat bé. Segurament  la 
culpa és de l'atleta per no regular-se adequadament, o bé les condicions climatològiques no han estat 
bones i per tant el desencís és molt considerable. 

L'important d'aquests casos és aprendre dels propis errors per subsanar-los i no repetir-los en 
properes edicions. Jo sempre dic que la primera Marató és molt important per aquest motiu. Si a la primera 
Marató has punxat molt li pots arribar a tenir por a la Marató i això no és positiu si la por es converteix en 
pànic. Si en canvi la por es transforma en respecte, sí que pot arribar a ser positiva. 

Un cop hem acabat ens hem de recuperar. La primera cosa que hem de recuperar és tot el líquid que 
hem perdut. Per tant anirem hidratant-nos poc a poc durant tot el dia. El primer menjar que fem ha de ser 
suau, ja que l'estòmag no està per digestions pesades. Personalment he tingut experiències divergents en 
aquest tema. A vegades quan acabo una Marató tinc una gana increïble i m'haig de reprimir ja que seria 
capaç de menjar-me qualsevol cosa. Fins i tot els horrorosos, i per cert, gens recomenables, pastissos que 
solen donar-te amb la bossa del corredor. D'altres vegades estic tan cansat que no puc menjar res. 
Normalment el primer cas em passa si ho he fet bé, i el segon en cas contrari. 

La segona cosa que hem de fer és recuperar-nos muscularment. Com ja he dit, acostumo a acabar 
destroçat muscularment. Estic tan malament que no sóc capaç ni de deslligar-me les sabatilles. Algun cop 
he fet servir el servei de massatges que hi ha sempre en totes les Maratons. No sé si serveix de quelcom o 
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no però el que sí que puc assegurar que un cop m'he estirat a la màrfega sempre m'han d'ajudar a 
incorporar-me ja que sóc incapaç d'aixecarme sol.  

 (incloure foto de la zona dels massatgistes) 

En aquest sentit és convenient de prendre sals minerals i de fer uns exercicis d'estiraments. S'hauran 
de fer de forma molt suau ja que el dolor és bastat considerable. Un bany d'aigua calenta també ajuda a 
relaxar els músculs. 

Després de tota Marató és imprescindible de descansar i començarem el període de recuperació del 
que ja hem parlat. 

10.5 CONCLUSIONS 

 

Tot el que he explicat fins ara és el recull de la meva experiència de tots els anys que he estat 
entrenant, i gran part del poc que ser l'he tret de les ensenyances del meu entrenador, en Jordi Vidal i 
Pedrals. De ben segur que hi haurà coses del que dic que ell estaria d'acord i d'altres que no. En tot cas  el 
meu interès no deixa de ser solament de plasmar en forma escrita allò que jo considero m'ha estat útil a mi. 
Això no implica que li pugui ser útil als altres. 

És evident que no és el mateix aquell atleta consolidat en mig i fons i fons que es planteja passar a la 
Marató que la persona que amb uns quaranta anys comença a córrer i li fa il.lusió de córrer una Marató. El 
primer estarà preparat per fer sèries i entrenar durament des del primer dia, mentre que el segon el primer 
que haurà de fer és poder córrer regularment sobre un temps d'una hora, per exemple. Hi haurà qui ho 
podrà fer en poques setmanes, mentre que hi haurà de ben segur qui li costarà potser mesos. Però això no 
treu que pugui de considerar incloure en seus entremanents els principis bàsics del que he procurat 
explicar. Marcar-se un objectiu a llarg plaç, amb diverses etapes intermèdies a complir i amb una 
metodologia i planificació correctes, no ha de ser patrimoni en exclusiva d'aquells que consegueixen 
destacar més. Per aquest motiu he pensat en dedicar un capítol específic a com iniciar-se en el córrer. 

Un cop més el sentit comú ha de ser el nostre aliat. En definitiva l'entrenament no deixar de ser una 
metòdica de treball ordenada i planificada. No hem de ser tampoc esclaus de les nostres pròpies eines. Si 
avui ens fan molt mal les cames i no ens trobem a gust, no hem de fer aquell entrenament duríssim 
solament pel fet que ho haviem planificat d'aquesta manera. Això sí, sempre és bo de ser disciplinat i 
procurar seguir la planificació realitzada, però d'una forma intel.ligent i raonable. 
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11. EL CORREDOR DEBUTANT 

11.1 INTRODUCCIÓ 

Els motius pels quals la gent comença a córrer són dels més diversos i curiosos possibles. Hi haurà 
que començarà per tal baixar algun dels kilos que ja nota que li fan nosa, d'altres perquè anys enrera 
practicaven un altre esport i no volen de deixar de practicar una activitat esportiva, uns altres tenen un amic 
que no els deixen d'animar per a que ho provin... Potser algú ho fa per no avorrir-se, o com a teràpia 
mental per abstreure's dels problemes del dia a dia.  

El cas és que arriba un moment que decideixen sortir a córrer. Com se suposa que hauran llegit el 
meu llibre, sortirant escopetajats a comprar-se unes sabatilles per rodar, unes per asfalt i unes per 
competir. S'inscriuran a la propera Marató de Barcelona i planificaran el seu entrenament, diferenciant un 
entrenament general i un d'específic de sis setmanes abans de la Marató. I per si fos poca cosa el primer 
dia es posaran 32 km d'entrenament. 

Naturalment, és broma i espero que això no ocorreixi. Però no vaig tant desencaminat; conec a més 
d'un que pràcticament va fer això quan va començar. 

Si això passa és per una manca d'informació o per una informació que no va adreçada als debutants. 
Per aquest motiu incloc un capítol específic per aquests potencials corredors. El problema radica, però, que 
tothom quan comença mai ha llegit un llibre sobre el tema, o no disposa d'entrenador, ni de cap company 
que l'assessori correctament i per tant cau en els mateixos errors de sempre. 

Sovint em comenta gent que em coneix que per entrenar una Marató cal molt sacrifici. En absolut! 
No puc arribar a entendre quan a vegades entrevisten a un famós esportista i plora del sacrifici que ha 
hagut de fer fer per arribar a ser el que és. Malament. Si córrer és una sacrifici millor plegar i dedicar-se a 
jugar parxís. Per a mi el sacrifici és quan no puc entrenar. I a vegades és important no entrenar, per 
descansar o per recuperar-se d’una lesió. Sovint és tant el sacrifici de no córrer que no es pot deixar d’anar 
a entrenar i després venen els problemes. 

Quan hi ha il.lusió i t’agrada fer una cosa mai és un sacrifici, ni que hagis d’entrenar a les 6 del matí, 
plogui, faci fred o calor, o jugui el Barça. Ara bé en el meu cas sempre procuro entrenar de manera que no 
em perdi el partit del Barça... D’altres buscaren el temps d’on sigui per poder fer altres coses, però mai ens 
queixem perquè allò que ens agrada és córrer. 

11.2 CÓM COMENÇAR 

La millor manera de començar seria posar-se en mans d'algun entrenador d'atletisme. Però això no 
és sempre fàcil com ja he comentat en algun capítol anterior. 

Si l'edat del principiant és inferior als 20 anys és indiscutible que el que ha de fer és adreçar-se a 
algun club d'atletisme on gent experta els orientarà cap a la disciplina que els escaigui millor en funció de 
les seves aptituds. 

L'evolució lògica del maratonià és la d'un atleta de fons, que iniciant-se en una edat jove en el mig 
fons, desenvolupa gran part de la vida esportiva en proves de fons en pista i cross per tal que quan arriba a 
una certa edat ( 27 ó 28 anys ) començar a pensar en la Marató. 

Per gent de més de trenta anys els hi serà complicat de trobar algun entrenador que els assessori. No 
dic que sigui impossible però no és fàcil. És obvi que arriben tard a l'atletisme i per tant les seves 
possibilitats competitives són reduïdes. S'hauran d'espavilar, llegint llibres i tenint sort de trobar companys 
que els puguin aconsellar correctament. I és que tenir una edat ja una mica granadeta i amb la qual ja no es 
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guanyarà cap Olímpiada, no vol dir que no es pugui entrenar correctament , buscant-se els seus propis 
límits. L'afany de superació i millora no depèn de l'edat sinó de l'actitud de cada un. 

El problema radica en les persones que estan entre els vint i trenta anys. Hi haurà que encara tingui 
temps de tenir una vida atlètica competitiva i sovint arriben a les mans d'un entrenador quan ja s'han agafat 
vicis que no són fàcils després de corregir. 

11.3 ELS PRIMERS DIES 

Suposem que no tenim la possibilitat de disposar d'un entrenador i volem començar a córrer. 

El primer que s'hauria de fer és un reconeixement mèdic. És molt aconsellable fer-se fer una prova 
d'esforç per tal de poder descartar alguna possible patologia greu. El problema d'aquestes proves és que 
solen ser cares, però sinó vaig errat al federar-se a la Federació Catalana d'Atletisme es poden fer a un 
preu assequible. 

 Sens dubte els primers dies són els més difícils. La majoria de la gent que té el propòsit de córrer ho 
deixa a l'endemà del primer dia. Al dia següent té unes agulletes terribles i li fan un malt horrorós les 
cames, així que pensa que el partidet de tenis amb els amics del cap de setmana i alguna que altra sortida 
amb bicicleta de muntanya ja està prou bé. Ben mirat s'ha d'amortitzar la bicicleta que van comprar fa dos 
anys i que tan sols s'ha utilitzat dos o tres cops.  

Els qui resisteixin el primer dia, tenen tots els números de deixar-ho durant la primera o segona 
setmana. És que és molt avorrit !-  se sol sentir. Realment córrer no és divertit, no és un esport que 
provingui d'un joc. El tenis, el futbol, el bàsquet i d'altres esports d'equips no deixen de ser jocs que han 
passat a ser competitius i que es basen en un component físic. Són divertits perquè són precissament jocs. 
Córrer no és cap joc. 

Ara bé, si es resisteixen les dues primeres setmanes, ja s'ha begut oli. Córrer es addictiu. Hi ha 
estudis que demostren que al córrer se segreguen una sèrie de substàncies que el cos necessita i reclama 
quan es deixa . D'aquesta manera s'entèn com hi ha gent que fa veritables bestieses per no deixar de 
córrer. 

Conec a corredors que han continuat corrent tot i tenir lesions per les quals el metge els prohibiren de 
córrer. Fins i tot hi havia qui enganyava a la seva pròpia dóna, sortint del treball amb americana i corbata , 
duent la bossa de córrer amagada al maleter del cotxe, posant-se a córrer i tornar-se a vestir amb 
l'americana per tal que la seva dóna no se n'adonés quan arribava a casa. 

No pot haver una recepta miraculosa de quanta estona i a quin ritme, s'ha de córrer els primers dies. 
Això dependrà de les aptituds de cada un. Hi haurà qui de seguida serà capaç de córrer 10 km seguits i qui 
tardará mesos. Les primeres setmanes entrenant 3 cops per setmana és més que suficient. 

L'important és seguir un criteri de prudència.  Ni els primers dies ni mai es bo arribar destroçat a 
casa, però especialment al començament encara ho és més perquè no tenim el cos acostumat a l'exercici. 

Hem d'aprendre a gaudir corrent. Aquesta sensació és difícil d'explicar, però segur que tot corredor 
m'entèn. És aquella sensació que no costa de córrer, que els kilòmetres es devoren amb facilitat i quan 
s'acaba, després de la corresponent dutxa, ens sentim millor i més relaxats. 

Fins que no s'arriba a experimentar aquest estat no és bo de començar a fer un entrenament rigorós. 
De totes maneres la gimnàstica i els estiraments sempre són aconsellables i des del primer dia.  

 Si es fa una mica pesat el córrer els primers dies o setmanes és molt bo poder compartir els 
entrenaments amb una persona que també comenci. D’aquesta manera es poden consolar l’un a l’altre. 
Com al començament no és gens important si no es va ràpid, ans el contrari, si un dels companys s’ha de 
retindre una mica no passa res. El que és vital és que tots dos puguin córrer i xerrar alhora. Segur que es fa 
més amè i sense adonar-nos-en haurem fet més estona que si anéssiu sols. 

 Una altra forma de començar és amb una persona que ja faci temps que corri i us vulgui 
acompanyar. Aquest corredor experimentat li ha de fer parlar al debutant i d’aquesta manera anirà al ritme 
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adequat. El que passa és que pot ser una mica difícil trobar un acompanyant adequat, i si posa un ritme 
excessiu pot “cremar” al pobret corredor debutant. 

Haurem de marcar-nos un primer objectiu que sigui fàcilment assolible. No hi ha res més 
engrescador i motivador que marcar-se una fita i cumplir-la. L'objectiu dependrà també lògicament de cada 
persona. Per exemple podria ser córrer una hora sense dificultat. Arribat a aquest punt ja podem començar 
a planificar un entrenament amb altres objectius més pretensiosos. 

11.4 ON CÓRRER I QUAN; NO TINC TEMPS 

11.4.1 On córrer 

Malauradament no sempre podem córrer per  on desitjaríem. Si jo pogués entrenaria sempre per un 
camp de golf, amb una gespa perfectament cuidada, i entre arbres i llacs, amb lleugeres pujades i 
baixades, i respirant un aire net i saludable. En canvi em toca córrer en una gran ciutat contaminada com 
Barcelona, o jugar-me la vida pels carrers o carreteres de Granollers entre mig de cotxes. 

El que s'ha de procurar és buscar un lloc on no tinguem cotxes. Els cotxes són l'enèmic número 1 
dels corredors. Després venen els gossos i els ciclistes estúpids, tal com ja he comentat en un capítol 
anterior. 

Hi ha quatre superfícies possibles per poder entrenar; la gespa, la terra, l'asfalt, i el tartà de les pistes 
d'atletisme. N'hi hauria una altra de possible per entrenaments molt específics; la sorra de la platja. El tipus 
de superfície més idoni depèn del tipus d'entrenament a realitzar. 

La gespa seria  una de les millors superfícies sempre i quan estigui ben cuidada i estigui regular, ja 
que és una superfície tova i no castiga les articulacions. Això no és gaire habitual i per tant s'ha de vigilar ja 
que el risc de patir un esguinç és alt. Normalment tenim gespa als camps de futbol o a la part central de les 
pistes d'atletisme. Són bon llocs per escalfar, per fer sèries llargues o per rodar menys de 30'. Sincerament 
córrer més de 30' donant voltes se'n fa molt pesat i prefereixo sortir a córrer per fora. 

El terra també és una bona superfície. Té l'avantatge que podrem trobar un camí sense cotxes i ens 
evitarem donar més voltes que les agulles d'un rellotge. Però pot tenir l'incovenient de les pedres, o que hi 
hagi aquella sorreta emprenyadora que ens fa lliscar. 

L'asfalt sol ser el gran odiat pels corredors. És una superfície molt dura i per tant haurem de dur 
unes bones sabatilles per evitar lesions. A més a més l’asfalt sol ser quasi sempre sinònim de cotxes, i per 
tant de perill. Però no es tan dolent com volen fer entendre alguns. L'asfalt si està bé és una superfície molt 
regular, amb la qual cosa el peu sempre impacta al terra de la mateixa manera. A més a més és la 
superfície per la qual competirà el maratonià, i per tant serà imprescindible haver-se acostumat a córrer-hi. 
Personalment crec que és bo d'entrenar un dia a la setmana per asfalt, sobretot si estem preparant una 
Marató. Al ser dur és una superfície ràpida. 

El tartà de les pistes d'atletisme és una superfície sintètica especialment dissenyada per poder-hi 
córrer amb les sabatilles de claus. També s'hi pot córrer amb unes sabatilles "voladores" o de competició si 
la distància a recórrer és gran i no volem que se'ns carreguin excessivament els bessons. El seu ús és 
exclusiu per competir proves en pista i per entrenar-hi fent sèries ràpides. No és gens recomenable, i fins i 
tot sol ser-hi prohibit, de rodar pel tartà, ja que es desgasta innecessàriament. 

Finalment  la sorra de la platja. Hi ha qui li agrada de córrer per la sorra ja que es fa un bon treball 
muscular, però té alguns inconvenients. Malauradament no tenim les platges gaire netes i per tant el risc de 
punxar-se amb algun objecte és elevat. Si es corre per la vora del mar hem de vigilar amb el pendent, ja 
que ens pot comportar problemes de mal d'esquena per l'asimetria que es produeix. Amb un grup d'atletes i 
ex-atletes ens solem trobar el dia de Nadal i de Cap d'Any a la platja i després de fer un circuit per camins 
de terra i asfalt, tornem per la platja per la vora del mar. Fora d'aquests dies no corro més en tot l'any per la 
sorra, ja que prefereixo altres superfícies. 
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 Trobar un bon lloc per córrer pot ser més difícil a les ciutats que a les poblacions rurals. A 
Barcelona és més difícil de trobar un parc per rodar, però té l’avantatge que pots córrer de nit pels carrers. 
Si hi ha una cosa que no m’agrada del lloc on visc, a Granollers, és que al ser una ciutat relativament 
petita, a l’hivern quan hi ha poques hores de llum per poder entrenar, si vols córrer per dins de la ciutat, 
enseguida me l’acabo. I si haig de sortir per una carrtera il.luminada és un risc molt gran degut al problema 
de sempre dels cotxes. Sempre hi ha el recurs de donar voltes al camp de futbol o per dins de la pista 
d’atletisme, però no és gaire divertit. 

Com he dit no sempre podem triar el millor lloc per córrer i segur que veurem gent córrer pels llocs 
més inverossimils. Hi havia qui corria per la coberta del vaixell on treballava, i un altre donava voltes pel 
parking de casa seva els dies que plovia, i fins i tot hi ha que s'inventà el córrer sense bellugar-se del lloc 
on està. I és que mira que n'arribem a estar de sonats... 

11.4.2 Quan; no tinc temps 

De la mateixa manera que normalment no podem decidir el lloc on córrer, tampoc és habitual de 
poder córrer quan volem. Les nostres activitats professionals o d'estudi, i les necessitats familiars ens 
limitaran segur el nostre horari. 

Si tenim la possibilitat de triar per mi la millor hora per entrenar depèn de la climatologia i de 
l'estació. A l'hivern és molt agradable d'entrenar al migdia quan fa aquell solet tan agradable. A l'estiu 
prefereixo entrenar al vespre quan el sol es comença a pondre o ben d'hora al matí.  

El que no farem mai és córrer després de menjar, com a mínim han de passar tres hores des de la 
darrera menjada.  

Però a la pràctica la gent entrena quan pot. Així hi ha qui es lleva a les 5 del matí per poder córrer 
abans de treballar. Hi ha qui sacrifica l'hora de dinar i entrena als migdies i finalment hi ha qui surt de 
treballar tard i corre al vespre.  

Ell que és evident és que els que estem bojos per córrer sempre trobem un moment. No em val 
l'excusa de no tinc temps. El temps es té en funció de les prioritats. Hi ha qui li dona a córrer una prioritat 
absoluta, i hi ha qui qualsevol excusa o entrebanc és bona per no entrenar. 

Conec a un maratonià que em confessava que ell sortia a córrer des de la feina al migdia, tornava i 
sense ni dutxar-se ni dinar, es canviava i a treballar altre cop com si res. N'hi ha que corren a les fosques 
amb un llum d'espeleogia al cap per veure-hi. D'altres van a treballar corrent, amb una motxilla a l'esquena, 
i quan arriben a la feina, es dutxen i a treballar.  

Encara que algun dia  per motius de feina prevec que no podré entrenar, jo porto sempre la bossa de 
córrer al cotxe, perquè mai se sap i a vegades els plans canvien a darrera hora i no m'agrada de lamentar 
no dur la bossa. 

11.5 LA PRIMERA CURSA 

Un cop hem arribat a poder córrer una hora seguida sense grans dificultats, en podem posar com a 
objectiu la primera cursa. Evidentment no serà la Marató, ni tan sols una mitja Marató. Haurem de buscar 
una cursa senzilla, de no més de 10 kilòmetres. Potser alguna que s'organitzi al barri, o al propi poble. 
Segurament en aquesta etapa ja arribarem a entrenar 4 ó 5 cops per setmana. 

La primera cursa sempre porta molts nervis. No us heu de capficar. De ben segur que poc temps 
després sereu capaços de córrer distàncies més llargues i més ràpidament. Allò que em va fascinar més 
dels primers mesos quan vaig començar fou la facilitat en què millorava. Setmana rera setmana podia 
córrer més fàcilment i més ràpid.  
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Al començament es millora molt amb poc esforç, després ja haurem d'entrenar-nos més, i finalment 
quan ja es porten anys practicant atletisme o curses de fons, una petita millora representa un gran esforç i 
no sempre s'assoleix. 

11.6  LA PRIMERA MARATÓ 

No ens podem plantejar de córrer la Marató fins que portem ja un temps suficient corrent i ja estem 
una mica consolidats. Considero que abans del segon any, no ens podem permetre el luxe de preparar una 
Marató. 

Un procés relativament lògic per una persona d'uns trenta anys que comença a córrer i que tingui 
unes mínimes aptituds seria; el primer any d'adaptació a córrer, disputant alguna cursa petita per diversió. 
El segon any començar un entrenament rigorós i planificat  disputant mitjes maratons. I al tercer any, si vol, 
preparar la Marató. 

La primera Marató no ens la plantejarem per fer rècord del món . Això en tot cas ja ens ho pensarem 
per més endavant (torna a ser broma). L'objectiu ha de ser acabar-la dignament. Això vol dir que la 
prepararem de forma seriosa, però sense voler fer una gran marca el primer cop. Això sí, l'hem de córrer 
des del primer a l'últim kilòmetre i procurar que el ritme sigui el més uniforme possible. 

Evidentment no és cap obligació córrer la Marató i molta gent prefereix entrenar-se per curses de 
mitja Marató que suposen menys desgast i són francament divertides de córrer. 

 També haig de dir que voler preparar una Marató no és només córrer. Per a la Marató, al ser una 
prova tan llarga i dura, ens serà imprescindible enfortir els nostres músculs i tendons. 

11.7 NO ESTIC CONTENT 

L’atleta és un inconformista. Mai està content i sempre vol millorar, i això és positiu. Cal ser 
ambiciós, posar-se objectius, i quan s’han assolit,  tornar a posar-se nous objectius més ambiciosos. Però 
això no significa que haguem de ser sempre uns ploramiques. Conec a més d’un atleta que sempre estan 
plorant, fins i tot quan han fet una bona marca.  

 El que crea la felicitat és poder anar assolint objectius. Per això cal que aquests siguin factibles. Si, 
per exemple, jo em posés com a objectiu participar en uns Jocs Olímpics estaria pixant fora de test, ja que 
està totalment fora del meu abast. Cadascú ha de valorar les seves possibilitats i ser conseqüent amb 
aquestes. Però us fariu creus d’allò que es pot assolir i que mai ho haguessiu imaginat ! 

 Hi ha un moment a la vida atlètica dels corredors que s’arriba a la conclusió que ja no es millorarà 
més la marca en aquella prova. Per tant com ja no podem millorar la nostra marca, ja podem deixar de 
córrer, no? Doncs, no. És cert, que arriba un moment que per raons d’edat, o per circumstàncies personals 
familiars o laborals no es pot entrenar com abans, però ens podem posar altres objectius. Podem 
simplement posar-nos l’objectiu de fer una Marató a l’any, o ajudar a un amic a fer marca, o simplement 
gaudir de córrer per córrer. 

 Crec que el més important és ser feliç. Sovint, amb l’ambició de què parlava anteriorment, no ens 
adonem de la sort que tenim. Aquell que té un nivell internacional, sospira i es lamenta per no poder ser 
campió olímpic. El que té nivell nacional, anhela ser de nivell internacional, i així no pararíem mai. Quan 
s’ha conseguit baixar de les famoses 3 hores, ens lamentem perquè no podem baixar de les 2 hores 30 
minuts. Com he dit abans és positiu ser ambiciós però no hem d’oblidar que allò més important és que 
podem córrer i que gaudim corrent. Això és el principal i sinó enrecordeu-vos-en de com esteu de 
malament quan esteu lesionats. 
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12. LES LESIONS 

12.1 INTRODUCCIÓ 

Si hi ha una cosa que al corredor li empipi més és no poder entrenar. I si no pot entrenar perquè està 
lesionat, aleshores pot arribar a ser un personatge desagradable per a la gent que ha de conviure amb ell.  

Quan ens lesionem hem d'anar als metges. I ara sí que hem begut oli ! Sempre que he hagut d'anar 
a parar en mans d'aquests individuus he tingut sempre la sensació que estem venuts. Com diu el meu pare, 
i li dono tota la raó, els metges són aquells professionals que en lloc de clients tenen pacients, per la 
paciència que els pobres malalts han de tenir, diu. I a més mai s'equivoquen, ja que difícilment trobarem un 
metge que volgui contradir a un company, encara que l'errada sigui de dimensions considerables. 

Haig de fer, per ser justos, alguna excepció. Un dels metges que més bona sensació m’ha fet mai ha 
estat el metge de la Federació Catalana d'Atletisme, Dr. Sant, i per primera vegada vaig veure que era un 
professional que hi entenia en lesions esportives. En lloc de preguntar-me com fan tots, què era el que em 
feia mal, primer de tot em feu un interrogatori per saber quina disciplina practicava, des de quants anys, si 
havia competit darrerament, lesions anteriors... Seguidament em feu un reconeixement mèdic general, 
observant l'esquena, la cintura, l'estructura dels peus. Finalment mirà allò que em feia malt, que era un 
bessó, tot interessant-se per la forma en què m'havia produït la lesió. Evidentment , i com fan tots els 
metges, em receptà el preceptiu antiinflamatori i descans esportiu, però m'indicà tota una sèrie d'exercicis 
que havia de realitzar mentrestant. I per si fos poc em va aconsellar cóm havia de tornar a entrenar, amb 
una sèrie d'exercicis de musculació per evitar que la lesió es reproduís. Increïble ! Un deu. Evidentment em 
vaig recuperar satisfactòriament de la meva lesió. 

 Malauradament en una altra lesió no m’ho va encertar, però entra dins del joc. No tothom l’encerta 
sempre, però el més important és el tracte i l’atenció que reps. I molt sovint els metges no es caracteritzen 
per aquesta virtut. La gran majoria de vegades que un atleta va a veure el metge no es tracta de lesions 
molt greus, sovint es tracta d’aquells dolorets per sobrecàrrega que venen d’un excessiu entrenament i que 
tampoc no tenen altre solució que una mica de repós, però la forma amb que et diguin cóm has de fer el 
repós és important per tal de no desmoralitzar-te. 

La majoria de metges es limiten a receptar l'antiinflamatori i els descans. Com a màxim i si et feies 
pesat ja que la lesió no es curava, t'enviaven a fer tota una sèrie de sessions de fisioteràpia ( que si 
electroteràpia, que si ultrassons, que si laser... ) però que en el meu cas mai no donaven bons resultats. 

La millor manera de no haver de petar a cal metge o a perdre molts dies d'entrenament, és no 
lesionar-se. I per no lesionar-se hem d'aprendre a escoltar el nostre cos. Si quan tenim un doloret ens 
cuidem i no ens maltractem segurament no arribarà a ser més que això, un simple doloret.  Evidentment 
haurem de fer un correcte escalfament i refredament, i els entrenaments estaran d'acord a les nostres 
aptituds de cada moment. 

L'altra manera que hi ha per a no lesionar-se és córrer tècnicament de manera perfecte. Això ja és 
molt més complicat ja que costa molt canviar l'estil propi de cada corredor, però mitjançant els exercicis de 
tècnica de cursa es pot millorar. És evident que si correm bé no tenim perquè lesionar-nos. A cada lesió, a 
banda de tractar-la i guarir-la, hem de fer l’esforç d’analitzar el perquè. Perquè ens ha vingut aquesta lesió 
?. De ben segur o nosaltres mateixos o una persona entesa que ens analitzi la forma de córrer o entrenar 
ens podrà donar el motiu. El sobreentrenament i els defectes tècnics són la causa de la gran majoria de 
lesions. A vegades hi ha aspectes de la nostra morfologia que no podrem canviar. Si tenim el peus plans o 
cavos, o sóm garrells, poca cosa podrem fer, però sempre podrem recórrer a unes plantilles adecuades i a 
enfortir aquelles parts del nostre cos que pateixen per aquests defectes morfològics. 
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12.2 LES LESIONS HABITUALS DEL CORREDOR DE FONS 

Les lesions més habituals dels corredors de fons són les següents. N'hi ha que les he patit 
directament i puc fer-ne algun comentari, les altres les han patit companys. 

La tendinitis d'aquiles és de les més habituals i perilloses ja que costa molt de guarir-la. Es 
caracteritza per un dolor intens al tendó, sobretot en fred. Se sol aliviar mitjançant plantilles especials o 
amb alces al talons per descomprimir la zona afectada. Hi ha qui es retalla la llengueta posterior a l'alçada 
del tendó  per evitar que li pressioni. La principal causa d'aparició és l'escurçament que es produeix en el 
múscul dels bessons per una hipertròfia del propi múscul degut als entrenaments i a l'absència d'exercicis 
d'estirament.  

Les rotures fibrilars dels músculs dels bessons, del cuàdriceps o del bícep femoral. Si la rotura és 
molt important es fa necessària la cirurgia, però si la rotura no és total s'haurà de descansar de dues a tres 
setmanes i fer un programa de musculació específica de la zona per evitar recaigudes. Se solen produir per 
un incorrecte escalfament o per un cansament excessiu de la massa muscular provocat per un entrenament 
massa intens i llarg. 

Sovint abans d'arribar a les rotures tenim les contractures, produïdes per les mateixes causes. Es 
nota el múscul com tens. S'haurà de disminuir l'entrenament i vigilar ambs els estiraments. 

Les fractures per sobrecàrrega són fractures que es produeixen al metatarsians dels peus, a la tíbia 
o al peroné i són degudes a l'acció repetitiva dels impactes de la cursa als ossos, que fan que poc a poc es 
vagin produïnt microfractures. Normalment són fractures que no molesten caminant, però sí són molt 
doloroses al córrer. No sol ser necessari d'enguixar però sí descansar de qualsevol activitat física durant 30 
dies aproximadament. 

La fascitis plantar és una lesió que es produeix a la planta del peu deguda a la inflamació de la 
vaina fibrosa que envolta el múscul plantar. És especialment dolorosa en fred, i sobretot després de llevar-
nos del llit. L'he patit durant de molt de temps i per a mi la millor solució ha estat les plantilles ortopèdiques. 

Les distensions de lligaments del turmell es poden produir per accident o per l'acció de córrer per 
terrenys molt tous. Si la distensió és molt greu, es pot arribar a trencar el lligament, amb la qual cosa pot 
ser necessari la intervenció quirúrgica, o en el cas més favorable a la inmovilització del turmell. 

La periostitis de la tíbia és altra de les lesions típiques. Per sort no l'he patida mai però es 
caracteritza per un dolor molt intens a la zona anterior de la tíbia. No hi ha més remei que deixar d'entrenar 
durant una bona temporada per guarir-se totalment. 

La tendinitis del tibial anterior és una altra de les lesions que he patit, i per tant, de la qual puc 
parlar en primera persona. Es nota una punxada a la part externa de la tíbia, i es de les lesions que 
s’incrementa el dolor a mesura que vas escalfant. Com sol ser habitual no hi ha més remer que el repós 
esportiu i els antiinflamatoris. En el meu cas, provava cada 4 ó 5 dies de córrer una estoneta, i l’unic que 
s’assoleix, procedint d’aquesta forma, és eternitzar la lesió. És una lesió lligada normalment a un increment 
sobtat de l’entrenament o un canvi dels hàbits d’aquest ( com canviar la superfície d’entrenament o , fins i 
tot,  estrenar sabatilles ). 

Les lesions del genoll també són típiques dels corredors. Són d'aquelles lesions que poden  arribar 
a ser cròniques pels qui les pateix. El genolls i el turmells són les dues articulacions crítiques pels atletes i 
per això és basic enfortir els músculs de les cames. Multisalts i exercicis de peses han d’estar en el 
programa de qualsevol atleta que entreni amb un mínim de dedicació i rigor. 

 Quan es tenen problemes d’inflamacions, és molt important que després d’entrenar s’apliqui gel de 
forma ràpida. Així evitarem que la zona s’inflami i la lesió progressi. Depèn de la zona podem aplicar el gel 
directament o mitjançant una bossa. Si la zona inflamada és molt localitzada i prop d’un os, com  les 
insercions dels tendons, és aconsellable agafar un glaçó i aplicar-lo directament al punt dolorós, fent un 
petit masatge. En canvi si la zona és més gran i afecta un múscul com els bessons o el quadríceps o bíceps 
femoral és millor fer servir una bossa. Un consell; és ideal la bossa de pèsols congelats, ja que al ser petits 
s’adapta perfectament a la forma del cos. Ara bé, per si de cas, després no els feu servir per menjar-los. Jo 
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tinc al congelador una bossa de faves congelades, que vaig comprar un dia amb un rampell, i que com 
costen de cuinar, les faig servir per els meus sovints mals. 
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13. SEXE I CÓRRER 

Hi ha un sentiment generalitzat que practicar sexe abans de córrer i sobretot abans de competir pot 
afectar al rendiment. No sé ben bé d’on ve aquesta teoria. Estic segur que s’hauran fet estudis de tota 
mena i s’hauran trobat diverses conclusions però jo ho tinc clar; no pot ser de cap manera dolent. 

Tradicionalment els esportistes ( tipus jugadors de futbol ) se solen concentrar abans dels partits per 
tal d’assegurar-se una concentració i vida monacal estricte. M’imagino que el motiu no és evitar que 
practiquin sexe, sinó evitar que mengin inadacuadament o dormin o descansin poc. Però això no té res a 
veure en la prohibició de practicar sexe. 

Si tens la sort ( o desgràcia ) de tenir parella estable, en cap cas, practicar sexe amb la teva parella 
pot ser perjudicial. En tot cas, podria ser-ho si fo fessis amb algú que no fos la teva parella... però això ja és 
un altre debat. 

Jo tinc un company que l’assessorava als seus inicis de córrer, que el dia abans de la seva primera 
cursa, va tenir l’oportunitat i la va malgastar voluntàriament pensant que li podria afectar en el seu 
rendiment atlètic de l’endemà. Evidentement el meu consell fou quan m’ho va comentar, és que ni li passés 
pel cap de tornar a menystenir a la seva dona. I per dos motius ben clars; perquè tal com estant els temps 
perdre una oportunitat no és bo de cap de les maneres, i perquè si la seva dona s’assabentés que no volia 
compartir aquest tipus de moments íntims per culpa d’una cursa el més possible és que és quedés bé sense 
dona o bé sense córrer en el futur. O qui sap si sense les dues coses alhora. 

Hi ha qui aboga que practicar sexe, fins i tot just abans d’una cursa és bo i que ajuda a córrer millor. 
Haig de reconèixer que fins el moment no he pogut provar-ho ( no ho descarto, però d’algun dia de fer una 
prova de camp en aquest aspecte ). Però crec que tampoc hem de forçar la màquina. Just abans de 
competir , acostumo a tenir el cap concentrat en altres coses, i tampoc és qüestió, de fer la feina mal feta. 

 

14. ELS GRANS MARATONIANS 

Hi hagut fins el moment grans maratonians com Carlos Lopes, Alberto Salazar, Cierpinsky, Densimo, 
Gelindo Bordin, Martín Fiz, Abel Antón , el marroquí nacionalitzat nord-americà Kannouchi... Però si havia 
un maratonià que havia de destacar per sobre de tots era precissament un atleta que encara no havia 
debutat a la distància. Es tracta de l'etíop Haile Gebrselassie.  

Pot semblar una mica extrany que catalogui com el millor maratonià de tots els temps, a un atleta 
que ni tan sols ha debutat a la prova. Però és que estic segur que quan ho faci ( ell ha pronosticat que ho 
podria fer en un parell d'anys, després dels Jocs Olímpics de Sidney), serà espectacular. Per a mi l'etíop ja 
és hores d'ara el millor fondista de tots els temps i segurament , un dels millors atletes de la història també. 
És un atleta d'una classe excepcional capaç de córrer en poc més de 3'30'' el 1500m i poseïr l'actual rècord 
del món dels 10000 m amb 26' 22''. Només hi ha una paraula que el pugui definir; sensacional. En els 
Campionats del Món celebrats a Sevilla’99 fou capaç de córrer el darrer 400m en 53" i l'últim kilòmetre en 
2'25". Als Jocs Olímpics de Sidney al 2000 els darrers 200m del 10.000 lluitant amb Paul Tergat fins la 
mateixa línea de meta, és dels moments atlètics que no se m’esborraran de la memória. Tan sols va ser 
capaç de córrer aquests darrers 200m en 25’’ !!! I la diferència entre ell i el segon classificat va ser menor 
que la que hi va haver entre els dos primers classificats de la prova de 100m. 

Pronosticar fins a on deixarà el rècord del món de la Marató és molt difícil, però estic convençut que 
serà el primer atleta en baixar de les 2 hores i 5 minuts. En part dependrà de la competència que li ofereixi 
un altre gran atleta que quan faci Marató ens meravellarà; el kenyà Paul Tergat, 5 vegades consecutives 
campió del món de cross i actual plusmarquista mundial de la mitja Marató. L'avantatge de l'etíop respecte 
del kenyà és la seva edat, ja que és considerablement més jove. 

 Tergat , però , ja ha debutat a la Marató de Londres del 2001 i tot i fer un excel.lent temps de 2h 
08’15’’ va quedar segon i va decebre una mica a qui, entre ells jo, ens havíem fet a la idea que seria capaç 
de fer una marca sensacional. Potser demanar-li que a la primera Marató ens meravelli, és una mica 
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atrevit. De totes maneres això confirma en part que la Marató és una prova totalment diferent a les altres i 
que cal ser un veritable especialista per poder triomfar en aquesta disciplina. Fins i tot els fóra de sèrie a 
vegades fallen ! 

Entre els maratonians més ilustres ha de figurar el portugués Carlos Lopes amb una marca de 2 h 07' 
11" i campió olímpic a Los Angeles'84. Lopes fou un exemple de longevitat esportiva conseguint els seus 
millors èxits quan ja vorejava els 40 anys.  

El portugués fou un dels precursors d'atleta amb gran marca al 10000 que es passava a la Marató. 
Fins aleshores la majoria de maratonians eren atletes amb marques discretes a la pista. Fins i tot els 
anomenats Salazar, Cierpinsky, Densimo, Gelindo Bordin o  Martín Fiz no foren corredors  especialment 
destacats en pista. De fet tan sols l'espanyol Martín Fiz havia conseguit unes marques respectables. Fins i 
tot, el brasiler Ronaldo no ha destacat al tartà. 
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Ara bé, i fora d'escasses excepcions com Ronaldo o fins i tot Kannouchi, els maratonians del proper  
segle XXII, han de ser atletes de gran marca en 10000. De 27 ' escassos o inferior. Aquest és el cas de 
l'espanyol Fabián Roncero o del portugués António Pinto. 

De Ronaldo vull destacar un fet excepcional; fou capaç de córrer la segona mitja Marató de Berlín on 
feu el rècord mundial en 1h 01' quan a la primera havia fet 1h 04' per deixar una plusmarca de 2h 06' 05". 
Si realment estava ben mesurat la meitat de la Marató, que diuen que sí, és realment increïble. No content 
amb això, tan sols una setmana després de batre el rècord, pressionat per contractes publicitaris, va 
participar en el mundial de mitja Marató i va tornar a fer 1 h 01'. M'agradarà veure l'evolució d'aquest atleta 
i si confirma en properes Maratons la qualitat que ha demostrat. 

 De la mateixa manera hem de seguir l’evolució de l’actual recordman mundial, Kannouchi, que 
després de ser el primer atleta de baixar de les 2h 6’ deixant el rècord en uns sensacionals 2h 05’ 35’’, les 
lesions no ens ha permés de veure’l en plenitud de condicions. 

D'entre les maratonianes destacaria a dues atletes noruegues,  Grette Waitz i Ingrid Kristiansen i la 
Nordamericana Joan Benoit. La primera fou capaç de guanyar no sé quantes vegades la popular Marató de 
Nova York, i la segona va posseïr el rècord mundial durant molts anys fins que la kenyana Tegla Laroupe li 
arrabasà deixant-lo en els actuals 2h 20'. Krinstiassen fou una excel.lent atleta en pista obtenint rècors 
mundials en 5000 i 10000m fins que les sospitoses xineses aparexeiren. Té però un dèficit al seu historial, i 
és que li falta títols en les grans competicions oficials, com ara mundials o Jocs Olímpics. L'americana fou 
capaç de guanyar la primera Marató que es disputava en un Jocs Olímpics a Los Angeles'84, quan tot just 
no feia un mes que li feren una artrocòpia al genoll. Benoit com el seu compatriota masculí Frank Shorter 
és tot un ídol als EUA. 

 (incloure fotos de les noruegues) 

M'agradaria fer esment a Frank Shorter. Aquest corredor guanyà la Marató olímpica de Munic'72 
essent la primera vegada que un atleta dels EUA ho conseguia. Això despertà l'eufòria del públic americà 
tan procliu a idolatrar les seves figures, i es desfermà una autèntica passió per córrer. Fins aleshores els 
atletes eren mirats com uns "bitxos" estranys i fins i tot es mofava si se'ls veia córrer pel carrer. Es va fer 
una gran campanya a favor de córrer, exaltant les virtuts saludables que comportava. És l'època en què es 
popularitzà l'anomenat footing.  

Però malauradament aquesta campanya va ser potser mal dirigida  i la majoria de la gent corria 
sense cap coneixement atlètic i sense cap pretensió de fer atletisme. Si a un corredor habitual li dieu que fa 
footing, de ben segur es molestarà. I és que fer footing ha pres entre els corredors un aspecte pejoratiu. 
Normalment fa footing aquell que surt a córrer un diumenge perquè ha decidit que s'ha d'aprimar, i que això 
sí, amb un xandall molt bonic, s'atura poc després tot esbufegant. Seguidament se'n va al bar a fer l'aperitiu 
i decideix mentre consumeix la cerveseta,  que ben pensat, millor que s'apunti al gimnàs.I és que hi ha 
unes nenes que hi fan footing al gimnàs que n'estan de bones... 

Bé, potser m'estic desviant del tema . Continuem en allò que estàvem. En referència als maratonians 
de l'Estat Espanyol s'ha de reconèixer que darrerament tenim una quantitat i una qualitat d'atletes increïble. 
Actualment Espanya junt amb Kenya són els dos països que tenen una millor categoria de maratonians. 
Així a més dels esmentats Martín Fiz i Fabián Roncero tenim un altre campió del món en la figura d'Abel 
Antón. A més hi ha atletes amb marques entre 2h 7' i 2h 9' com Alejandro Gómez, Julio Rey, Antonio 
Serrano el català Javier Cortés Huete i el mallorquí  Toni Peña.  

D'entre tots ells el que té més possibilitats és Fabián Roncero. Fins fa molt poc tenia el rècord 
d'Europa dels 10000m i té serioses possibilitats de poder batre el rècord del món de Marató abans que hi 
aparegui Gebrsilassie. Per a mi té unes qualitats excepcionals, però potser té problemes de caràcter 
muscular que fa que totes les seves participacions siguin una autèntica incògnita. 

 (incloure fot de Roncero) 
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15. LES GRANS MARATONS 

Les millors Maratons són aquelles que es disputen als Jocs Olímpics,  als Campionats del Món o els 
Campionats d'Europa. Es posa en joc un títol oficial i en teoria hi participen els millors atletes mundials.  

Existeixen a més a més unes Maratons populars de gran anomenada i on es reparteixen unes grans 
quantitats de premis en metàlic, o en espècies, com ara cotxes de luxe. Les més importants són les 
Maratons de Boston, Chicago i Nova York als Estats Units, les Maratons de Londres, Rotterdam i Berlín a 
Europa, i la Marató de Fukuoka al Japó. 

15.1 LA MARATÓ DE NOVA YORK 

  

D'entre totes les maratons populars la que desperta més interés als medis de comunicació és la 
Marató de Nova York. A més és una de les Maratons amb més participació a tot el món. Cada any han de 
limitar la participació degut al gran nombre de peticions que reben de tot arreu. És un gran negoci i és  
retransmés per la majoria de televisions de tot el món. Molts maratonians somnien en córrer-hi almenys un 
cop, i tothom que hi ha anat assegura que l'ambient que s'hi respira no es veu enlloc.  

 La Marató de Nova York és, pel maratonià popular, una Marató on no es va a fer marca personal. 
El recorregut que transcorre per tots el barris novaoirquesos és dur, i sovint les condicions metereòlogiques 
són extremes. Se celebra a l'Octubre i hi ha anys que fa molta calor i humitat com anys que fa molt de fred. 
A més degut a la gran participació se sol tardar diversos minuts fins que no es creua la línia de sortida. 

L’ànima d’aquesta Marató fou el president del New York Runners Club i president de la Marató de 
Nova York, Fred Lebow. Aquest infatigable organitzador de curses i maratonià alhora, conseguí popularitzar 
el fenòmen de la Marató fins al punt que avui en dia la celebració de la Marató de Nova York és un dels 

espectacles més seguits per televisió arreu del món i un negoci que mou milions de dòlars. 

El gran maratonià de la Marató de Nova York fou l'atleta nor-americà d'origen cubà, Alberto Salazar, 
on guanyà en diverses edicions conseguint uns registres extraordinaris als primers anys dels vuitanta. L’any 
1981 aconseguí l’excel.lent marca de 2h 8’ 13” que suposava una nova plusmarca mondial però fou 
anul.lada per problemes d’amidament. Tot i així els nord-americans encara la consideren com l’actual 
rècord estatal.La indiscutible figura femenina ha estat la noruega Grette Waitz aconseguint guanyar fins en 
nou ocasions. 
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15.2 LA MARATÓ DE BOSTON 

La Marató de Boston, actualment no té l'anomenada comercial de la de Nova York, però és la Marató 
més emblemàtica de totes les que es disputen en el món. És una cursa que fa pocs anys celebrà el seu 
centenari, mentre que la novaiorquesa es disputa tan sols des de fa 25 anys. 

A la Marató de Boston no pot córrer tothom. S'ha d'acreditar un temps mínim en funció de l'edat i del 
sexe si es vol participar, i està restringida a uns pocs milers de corredors. A Boston no trobarem pallasos 
disfressats, ni gent corrent passejant el gos com sí es veu a Nova York. Allà tothom que hi corre hi va 
preparat. Les mínimes que posen tampoc són elitistes però si que  impliquen un esforç per assolir-les. 
Aquesta norma fou introduïda el 1970 i en aquell any s’exigien als atletes que hi volien participar un 
document pel qual certificaven que havien entrenat suficientment com per acabar la cursa en menys de 4 
hores. 

Tan sols a Boston pot passar que una persona com John A. Kelley hagi disputat 61 maratons en una 
mateixa cursa. Kelley, que va guanyar la cursa el 1935 i 1945, va córrer la seva primera Marató de Boston 
l’any 1928, però no fou fins l’any 1933, en la seva tercera temptativa que assolí d’acabar. L’any 1992, amb 
84 anys va córrer la seva darrera Marató de Boston. 
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La primera edició fou el 1897 quan, inspirats en la celebració olímpica de la cursa de la Marató, 15 
corredors prengueren sortida finalitzant 10 d’ells. A l’edició del 1996, per celebar el seu centenari, 38708 
corredors hi participaren fent d’aquesta edició la més multituduinària de les que s’havien organitzat en tot el 
món fins el moment. 

Hi ha molts noms ilustres a la Marató de Boston. Haurien de destacar a Clarence DeMar que va 
guanyar set cops entre el 1911 i el 1930, i a l’idol de l’afició nord-americana Bill Rodgers que guanyà en 
quatre edicions. L’actual plusmarquista masculí de la prova és el kenyà Cosmas Ndeti amb un temps de 2 
hores 7 minuts 15 segons de l’any 94. En categoria femenina la millor marca correspon a l’alemanya Utta 
Pippig que també l’any 1994 va registrar 2 hores 21 minuts i 45 segons. 

Fins el 1966 no participa la primera dona. Roberta Gibb, efectivament, desafiant l’organització 
consegueix córrer la Marató sense dorsal, acabant en un meritori lloc 126 amb un temps de 3 hores 
21minuts i 40 segons. Posteriorment Kathrine Switzer l’any 1970 és la primera dona que acaba oficialment 
la cursa amb dorsal , gràcies a que es va inscriure amb el nom de K. Switzer. No és fins el 1972 que es 
deixa participar oficialment a les dones. 

Boston també s’ha diferenciat d’altres Maratons importants pel tema dels premis. Fins el 1986 es 
considerava que el prestigi de guanyar a Boston era suficient per a que els grans atletes hi volguessin 
córrer per intentar inscriure el seu nom, sense rebre compensació econòmica alguna. Malauradament el 
mercantilisme creixent els va fer per fi aquest any 1986 canviar el seu criteri i donar premis en metàlic. Rob 
de Castella fou el primer afortunat en endur-se els 60000 $ de premi i un flament Mercedes-Benz, establint 
a més un nou rècord de la cursa en 2 hores 7 minuts i 51 segons. 

Segons estimacions, cada any , més d’un milió de persones veuen en directe el pas dels corredors a 
lo llarg dels 42195 metres del recorregut, fent de la Boston Marathon l’aconteixement esportiu més seguit 
per públic de tots els que es fan al món. 

Per tot això, quan a vegades se’m pregunta a quina Marató em faria il.lusió de participar i com a la 
Marató dels Jocs Olímpics m’és impossible, responc sense dubtar: Boston. Espero que algun dia ho pugui 
fer .  

  

15.3 LA MARATÓ DE ROTTERDAM 

La Marató de Rotterdam és una de les més clàssiques al circuit Europeu. No té la afluència de públic 
de Londres, que se celebra pràcticament al mateix dia però té fama de ser una de les més planeres i més 
ràpides de tot el món. A Rotterdam solen convidar a grans atletes de categoria mundial amb l'objectiu de 
batre el rècord mundial. Sempre en el rànking de millors marques de l'any els guanyadors de Rotterdam 
apareixen invariablement. 

A Rotterdam l’etíop Densimo va batre el rècord mundial, essent el primer home en baixar de les 2 
hores i 7 minuts ( 2h 6’ 50”), rècord que perdurà fins que el brasiler Ronaldo da Costa va fer 2 hores 6 
minuts i 5 segons a la Marató de Berlín del 1998, tot just 10 anys després. 

  

 

15.4 LA MARATÓ DE BARCELONA 

I la Marató de la meva ciutat, Barcelona, què? Doncs, malauradament , no es pot considerar com 
una de les grans maratons del món. I la pregunta és; perquè Barcelona no té una de les millors maratons 
del món ? La meva opinió és que no la té perquè els seus polítics no ho volen. Però si anem més enllà 
hauríem de potser dir perquè els seus ciutadans i per extensió els catalans no la volen tenir. 
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Evidentment no hi ha cap obligació de tenir una gran Marató. Ens podem contentar amb l’actual, que 
es realitza gràcies al treball desinteressat de tota una colla de gent que reuneix la antiga Comissió Marató 
Catalunya, l’actual Marató Catalunya. Amb els mitjans dels que es disposa, considero que la nostra Marató 
és encara prou digne i una de les millors organitzades de l’Estat. Però, al meu parer, és que si Catalunya 
vol ser capdavantera en quasevol manifestació esportiva està obligada a disposar tant d’una Competició de 
Fòrmula 1, com d’equips de futbol i bàsquet de primera línia, però també d’un míting d’atletisme i d’una 
Marató de primer nivell. I això només s’assoleix amb l’aportació de molts diners, tant a nivell organitzatiu 
com de promoció social. 

Hi ha, però, l’eterna discussió de sempre. Què s’ha de primar més al corredor d’èlit o al maratonià 
popular ? S’han de buscar figures d’alt nivell que proporcionin bones marques ja que l’èxit i el 
reconeixement mundial vindrà , amb tota certesa, de la realizació de marques de nivell internacional. Però 
,d’altra banda, no es pot descuidar al maratonià popular, que fa que pel seu nombre la Marató tingui el 
ressó de la gent de la pròpia ciutat i dels medis de comunicació locals. Barcelona ha d’aspirar a tenir prop 
de deu mil maratonians corrent a la seva Marató. Si tenim en compte els càlculs més optimistes es pot 
aspirar a tenir sobre els 4 mil participants catalans. La resta ha de venir de la resta de l’Estat i de fora, i per 
conseqüent s’ha de captar l’atenció de aquests potencials corredors. Hi ha dues maneres de fer-ho: la 
primera oferint un circuit pla i ràpid que asseguri la consecució de bones marques per a tothom, i la segona 
oferint uns serveis d’organització de primera qualitat; Fira del Corredor interessant, sortida segons marques 
i d’accés fàcil, perfecte senyalització del recorregut i disposició dels avituallaments, serveis de dutxes i 
massatges a l’arribada, samarreta i regals atractius... A més a més hem de fer notar que hi ha molta gent 
que li fa il.lusió de córrer a la Marató que tal figura ha fet el rècord del món o d’Espanya o una marca 
d’altíssim nivell. 

Tot això suposa, evidentment, unes despeses enormes que només poden ser recuperades amb la 
promoció de la ciutat i per la repercussió social que comporta. Mentre la cultura esportiva dels ciutadans de 
Barcelona i de Catalunya es limiti a veure i seguir els partits de futbol per televisió, la repercussió social 
d’una Marató a casa nostra serà nul.la i per tant la irrupció d’spònsors es veurà molt limitada. Amb els anys 
que fa que porto corrent Marató m’he trobat ben poques persones que coneguin tan sols la distància de la 
Marató. Sovint confonen qualsevol cursa popular de festa Major amb una Marató, i encara que actualment, 
ja no és tan habitual que la gent se’t rigui quan corres pel carrer, no és del tot estrany trobar-te el graciós de 
torn que et diu el cèlebre “ un-dos, un-dos “.  

A altres ciutats on disposen de Maratons de primer nivell això no passa. Tothom sap quin és el dia de 
la Marató. Saben que és un dia festiu per la ciutat en el qual els cotxes deixen pas per un dia als corredors. 
La ciutat viu i es desviu per la Marató. La repercussió social és tan gran que hi ha empreses que es gasten 
enormes quantitats de diners en patrocinar la Marató. 

 Un altre tema candent de la nostra Marató és el circuit. Per mi és fonamental que el circuit sigui, 
abans de tot, ràpid. S’ha de poder fer bones marques. Durant anys s’ha volgut captar l’anomenada il.lusió 
de fer-la acabar a l’Estadi Olímpic. Per a mi ha estat un gran error; fer pujar als corredors a Montjuïc 
després de 40 kilòmetres és , per a mi, excessiu i desproporcionat. Personalment no l’he volguda córrer mai 
fins que eliminaren aquesta pujada, i com jo, conec d’altres que tampoc estaven disposats a sacrificar una 
bona marca per tan sols poder dir que s’ha corregut a l’Estadi Olímpic. El següent tema és de si ha de ser 
una Marató urbana o extraurbana. Aquí es presenta un greu problema; si es vol tenir una Marató seguida 
per públic i que la ciutat visqui de la Marató ha de ser , evidentment, urbana. El cas és que com la Marató 
és actualment un mal de cap per l’Ajuntament el que es fa és buscar un circuit que molesti el mínim 
possible al trànsit. En el cas de Barcelona hi ha un problema afegit, que és la de la seva orografia. 
Imaginem-nos per un moment que l’Ajuntament aposta fort per la Marató, que ha divulgat la Marató, i que 
els barcelonins deixin per un dia el seu cotxe al garatge de casa seva. Per on es fa passar la Marató per a 
que hi hagi públic al carrer, i que a més el circuit sigui planer ?. Evidentment la resposta no és gens fàcil. 
Crec que hauríem de trobar una solució de compromís. Potser fora bo que es fes la sortida per un lloc 
cèntric, per després fer córrer la primera mitja Marató per llocs plans com podrien ser la Zona Franca o la 
Vil.la Olímpica, i acabar la Marató en un lloc ple de públic. Sempre he pensat que la millor arribada possible 
és el final de les Rambles i acabar de baixada. En qualsevol cas és un problema que ja m’agradaria tenir ja 
que significaria que la Marató ha arrelat, cosa que evidentment no és el cas. 
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