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Mario Mola i Jodie Stimpson s’imposen entre més de 5.000 triatletes

COMPARTIR SENSACIONS La flama amateur és clau en un esport en el qual es barregen aficionats amb ídols

El despertador de l'Antonio sona a les quatre de la matinada. És diumenge. Per esmorzar: 350 
grams de pasta, 40 de proteïnes, cereals, avellanes, suc de taronja natural i una tassa de te. Una 
hora de carretera per arribar a la pista d’atletisme de la Mar Bella, preparar-se sota la llum dels focus 
i saltar a la freda aigua d’octubre per nedar un quilòmetre i mig entre puntades de peu i manotades 
que no sap d’on vénen. 160 pulsacions. Puja a la bicicleta i pedala, entre marejos, 40 km al límit de 
les seves possibilitats. 170-180 pulsacions. Llença la bici i corre 10 km sense mirar enrere, lluitant 
contra el temps, lluitant amb si mateix per arribar a la meta amb la mandíbula desencaixada, 
pressionar el cronòmetre i veure que ha baixat el seu registre de l’any passat en 22 segons. 

La sortida dels participants i del sol, a la platja Nova Mar Bella, en la categoria d’elit de la 

Garmin Barcelona Triathlon 2013

Li pengen la medalla que tot participant s’ha guanyat amb esforç, suor i rampes, i s’estira, 
exhaust, esperant amb somriure desafiador els seus amics. L’Antonio ha assolit el seu objectiu, s’ha 
superat. Ara l’espera el veritable premi, un suculent dinar entre rialles i futurs reptes. Perquè sense 
reptes o objectius, què ens mouria del llit? 

“El triatló enganxa i el de Barcelona és un clar exemple d’això”, explica Mario Mola, 23 anys, que 
ahir va tancar la seva millor temporada imposant-se a 5.300 participants en una prova que se li 
resistia, va ser segon el 2011 i el 2012. El mallorquí va arribar a l’últim segment de la triatló empatat 
amb Alessandro Fabián (el millor a la bicicleta) i Francesc Godoy (el millor en natació), però amb un 
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crono de 30m18 al recorregut a peu va superar l’italià en 49 segons, i el barceloní en 1m05. 
L’exigència va ser tanta que el defensor del títol, el toledà Fernando Alarza, va haver de retirar-se 
per una indisposició després de la prova de bicicleta. 

En l’apartat femení, el que més ha crescut els últims anys, es va imposar la britànica Jodie 
Stimpson, de 24 anys, que amb el d’ahir suma 3 victòries a la cursa barcelonina (2009, 2010 i 
2013). 

Però no només ells són els vencedors. Ho són tots aquells que han travessat la línia de meta. 
Com els nois de la fundació Superacció, que utilitzen el triatló com a eina d’ajuda a joves amb risc 
d’expulsió social, a qui Godoy ha regalat 30 inscripcions. També té premi Enric Díaz, atleta dels 
Special Olympics Catalunya, que malgrat la seva dispacacitat psíquica ha acabat classificat el 1.055 
en la segona categoria, la de sprint, i ha coincidit amb Mario Mola que “el més dur va ser l’aigua”. 
Malgrat que la seva preparació difereix de la del guanyador, ell també s’entrena cada dia, i ahir es va 
llevar d’hora, encara que en el seu cas va anar “a esmorzar amb els amics”. 

En certa manera, els amics també formen part del món de la triatló, perquè encara que sembli el 
contrari, moltes vegades és un esport d’equip. Pares, mares, marits, dones i fills esperaven als 
marges del circuit per veure passar fugaçment el seu ésser estimat. Molts altres, sobretot els més 
petits, van obtenir la seva recompensa per haver matinat en creuar la meta als braços del seu pare o 
mare. 

Aquesta pervivència de la flama amateur és un factor clau en la salut d’un esport en el qual els 
triatletes populars poden compartir sensacions amb els seus ídols. “Encara que això podria començar 
a canviar –avisa una voluntària de l’organització–, ja que cada vegada aquesta mena 
d’esdeveniments arrosseguen més interessos comercials i econòmics”. En la mateixa línia van 
diversos corredors, ja que molts dels seus companys habituals no han pogut apuntar-se a causa dels 
alts preus en la categoria olímpica (entre 74 i 84 ). 

En moltes ocasions, el triatló va ser una excusa per competir contra el cronòmetre, per rebaixar 
la seva marca i per recordar, com diu molt bé el llibre El valor de superarse, “que la rivalitat més 
sana és la que establim amb nosaltres mateixos”. 

Artículo anterior Artículo siguiente

Página 2 de 2La Vanguardia - La Vanguardia (Català) - 7 oct. 2013 - Quan acabar és un premi

08/10/2013http://lavanguardia.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a6bf18fb-7...


