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Córrer al paradís

LA FIRMA CATALANOETÍOP RUN IN AFRICA ORGANITZA LA PRIMERA CURSA DE
MUNTANYA D'ETIÒPIA, DIVIDIDA EN TRES DISTÀNCIES I A L'ABAST DE TOTHOM

RAMÓN ÁLVAREZ

Gebregziabher Gebremariam, guanyador de la TCS New York City Marathon el 2010.
Detalles

La firma catalanoetíop Run in Africa torna a la càrrega. Ara, per materialitzar una proposta difícil de rebutjar per als amants del running,
l'aventura, la natura i, per què no dirho, la mística de l'atletisme de fons, amb la seva història, els seus protagonistes i tot el que els
envolta. L'Ethiotrail, que es disputa el pròxim 17 d'agost, és la millor manera de descobrirho tot plegat, de conèixer de primera mà com
s'entrena en un dels bressols del fondisme i, de passada, de la humanitat.

És la primera cursa de muntanya regulada a Etiòpia, oberta a tothom i que tindrà en els runners catalans els primers convidats d'una
competició apadrinada per un dels fundadors de la companyia, l'exatleta Gebregziabher Gebremariam, guanyador de la TCS New York
City Marathon el 2010 i campió del món de cros un any abans. Ell mateix va ser qui va presentar la prova al costat de Kaleab Getaneh
Zewelde, un altre dels fundadors etíops de Run in Africa.

L'Ethiotrail recorre un paratge paradisíac, el parc nacional d'Abijatta-Shalla, on entre volcans i llacs un pot trobar fàcilment amb estruços,
pelicans, gaseles, cocodrils, lleons, hipopòtams i desenes i desenes d'espècies tan sorprenents com desconegudes. Uns indrets on
l'home va començar a ser home i a córrer per sobreviure com milers d'anys després ho fan altres a milers de quilòmetres per gaudir i
retrobar-se amb si mateixos. La prova es divideix en tres distàncies: 12, 21 i 42 quilòmetres. Serà el primer campionat nacional de cros,
tot i que l'organització preveu que un 80 per cent dels participants d'aquesta primera edició siguin estrangers. En la seva majoria,
catalans. Per als que hi estiguin interessats, encara queden places (www.ethiotrail.com). "És una experiència tan nova per a nosaltres
com per als participants, així que ningú que hi vulgui venir ha de tenir cap tipus de por", explica Gebremariam, que mostra el seu
entusiasme per veure com el projecte aconsegueix anar molt més enllà de portar corredors europeus al país, una tasca que també
l'engresca. "A qui vingui no li oferirem res més que el que fins ara hem estat oferint: tot el que tenim. Qui vingui a l'Ethiotrail ho tindrà tot
de nosaltres. Les nostres cases, els nostres humils equipaments, els nostres circuits, la nostra companyia, la nostra natura...". No és
poc. Sobretot per als que no coneixen un país i una gent disposada a compartir-ho tot. Pel que fa a la prova, a més de creuar un parc
nacional, té l'al·licient de ser assequible per a tothom gràcies a les seves tres distàncies. Les proves de 12 i 24 quilòmetres voregen el
llac Shalla i poden fer-se tant corrent com caminant, ja que hi ha 4 hores per completar-les. La marató té un desnivell positiu de 1.200
metres quan puja al volcà Fike, sostre del parc, de 2.075 metres. En qualsevol cas, l'experiència s'ho val.
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