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El kenià bat el rècord del món de marató en una ciutat fetitxe

Berlín, deu graus de temperatura, cel clar. La barreja perfecta per batre un rècord del món de 
marató. I com acostuma a passar, ho va aconseguir un kenià. Wilson Kipsang, de 31 anys, va 
guanyar ahir la marató de Berlín i va batre el rècord mundial de la modalitat parant el crono en 
2h03m23s. Va millorar en 15 segons l’anterior millor marca. L’havia aconseguit el kenià Patrick 
Makau, també a Berlín. Kipsang ja havia fregat el rècord el 2011 quan va guanyar a Frankfurt 
marcant un temps de 2h03m42s i va quedar a tan sol quatre segons d’aconseguir-ho. Però ahir els 
corredors que lideraven la prova ja van anar batent els parcials de l’anterior rècord des del principi. 
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Kipsang creua la meta, situada a la porta de Brandenburg

Les llebres van fer bé la seva feina i van marcar un ritme realment alt que només uns quants 
elegits van poder seguir. En arribar al quilòmetre 30, Wilson Kipsang va decidir que havia de marxar 
sol cap a la victòria i va llançar un dur atac que van aconseguir seguir els també kenians Geoffrey 
Kipsang i Eliud Kipchoge. Però en el segon atac només Kipchoge va aconseguir resistir durant alguns 
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quilòmetres. Finalment, Wilson Kipsang se’n va anar sol cap a la meta i va aconseguir batre el 
rècord. El segon classificat va ser Kipchoge amb 2h04m5s (cinquena millor marca de tots els temps), 
i tercer, Geoffrey Kipsang amb 2h06m26s. Els cinc primers llocs els van ocupar kenians. 

De les set millors marques de tots els temps, sis han estat aconseguides a Berlín. L’altra, a 
Frankfurt. Aquest fet no és cap casualitat. La capital alemanya reuneix quatre aspectes essencials 
que afavoreixen els atletes: terreny pla, bona temperatura perquè es disputar a finals de setembre, 
asfalt en molt bones condicions i premis econòmics molt alts per part de l’organització. La resta, tot 
mèrit de Wilson Kipsang. 
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