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Del Maresme al Sàhara

DOS GERMANS DE PINEDA DE MAR ENCAPÇALEN L'EXPEDICIÓ CATALANA QUE
PARTICIPA EN L'EXIGENT MARATHON DES SABLES, QUE TRAVESSA 240 QUILÒMETRES
DE DESERT EN SIS ETAPES

RAMÓN ÁLVAREZ

Els dos germans corren en condicions extremes i amb l'aigua i el menjar necessaris perquè al desert no hi ha
avituallaments.

No hi ha comparació possible, perquè totes les proves semblants es queden curtes davant la llegendària i pionera Sultan Marathon des
Sables. Creuar més de 200 km de desert en sis dies i en un règim absolut d'autosuficiència és molt més que una ultramarató o un
ultratrail, d'aquí que la prova, que enguany arriba a la seva 29a edició, sigui un referent per a tots els aficionats al trail que no es volen
posar límits. Una cosa així com la TCS NYC Marathon per a qualsevol corredor urbà.

Els germans Eduard i Marc Sadurní tenien molt clar que un dia correrien la prova, després d'haver participat junts a moltes curses i fins a
cinc maratons, incloent-hi les de Berlín i Nova York. Necessitaven un repte com la Marathon des Sables, que també correran plegats.
Són dos dels participants més representatius del repte i l'aventura personal que significa aquesta cursa de la quinzena de catalans que hi
participaran enguany, entre els pròxims 4 i 14 d'abril. Debuten amb il·lusió i dubtes a parts iguals. Fa sis mesos que entrenen dur la
Zurich Marató de Barcelona va ser un dels entrenaments i s'han hagut d'espavilar per aconseguir algun ajut que els permeti sufragar part
dels més d'11.000 euros que els costa la cursa.

"Sabíem que era una cursa que havíem de fer algun dia sí o sí, i ha arribat el moment", explica l'Eduard, el més gran, de 36 anys,
empleat de banca. Amb set Ironman a les espatlles, l'únic que l'espantava del repte era dir-l'hi a la seva dona, que, tot i el seu recel, li va
donar suport des del primer moment. Té clar que el repte és acabar, creuar junts la meta de cada etapa formant equip, una de les
categories en què es disputa la cursa. "A la part esportiva i personal s'hi suma un repte familiar. Som germans, però això ens unirà
encara més", afegeix el Marc, de 22 anys, estudiant de l'últim curs d'enginyeria industrial.

Els entrenaments per afrontar una prova així són tan durs com qualsevol de les seves etapes. I ells s'ho han pres seriosament: de 100 a
150 km setmanals, inclosa una tirada d'una cinquantena entre Badalona i Pineda de Mar, d'on són, tot i que l'Eduard ja no hi viu. Per la
platja, per la muntanya, aprofitant la Serralada Litoral, amb la Conreria, el Montnegre i el Corredor inclosos. Un entrenament que fan en
família, perquè s'hi sumen els pares, el Josep i la Mercè. "Els hem de motivar, i quina millor manera de fer-ho", explica el pare, que ha
sabut encomanar l'afició per l'esport a tota la família i ha volgut impicar-se en els entrenaments dels dos fills.

La Marathon des Sables s'ha de córrer en condicions extremes i amb l'aigua i el dinar que es necessiti. Al desert no hi ha avituallaments.
D'aquí que els Sadurní portin part dels sis mesos de preparació corrent amb deu quilos a l'esquena, amb la motxilla que portaran. La
seva aventura per aconseguir tot el material i els aliments liofilitzats que portaran i a un preu assequible ha estat tan esgotadora com la
prova mateixa. Però ho han aconseguit gràcies a la marca de roba tècnica HG, de Sant Pol de Mar, a Virginia Bay, de Salou que els va
fer arribar les botes Hoka i a la botiga Intempèrie de Barcelona i a la marca d'alimentació especialitzada Voyager. En un gest
d'agraïment, fins i tot correran amb la marca GAES, tot i no haver aconseguit la beca del seu programa Persigue tus Sueños. "S'hi va
presentar gent a qui nosaltres també hauríem donat l'ajut, perquè s'ho mereixien asseguren. Tot i així, ens van engrescar a tirar
endavant".

+ A MÉS A MÉS Tres dècades, 13.000 aventurers

La Marathon des Sables acumula en els seus 29 anys de vida més de 13.000 participants. Un 30 per cent han repetit almenys una
vegada i un 14 per cent són dones, tot i que el percentatge va creixent a poc a poc. Enguany,

50 metges atendran els més d'un miler d'inscrits, i dos helicòpters de l'organització i més d'un centenar de vehicles supervisaran les
seves evolucions al llarg de cada etapa. Des de fa anys, l'última etapa té un caràcter solidari.
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