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De feüII Ç-vt¿-,per Horenç Capdevila

Born to run
a ho deia I'Springsteen en aquella mítica
cançó: "Wewereborn to runl'Hem nascutper
córrer. El Boss, però, parlava de I'empentavi-
tal, de I'esperança, de la necessitat de fugir,
amb un cotxe, a tota velocitat. No es referia,
doncs, auna de les pràctiques que s'hanposat

de moda els darrers anys: el running. Córrer està de
moda. Potser perquè és una manera de fer pràctica
esportiva sense haver de fer cap gran inversió en ma-
terial. És, segurament,l'esport més democràtic. Des
de fa un temps, però, s'observa un fenomen curiós en
algunes zones urbanes: grups de gent que correnple-
gats. I no són un exèrcit de zombis perseguint la dar-
rera personaviva sobre la terra. Per la disciplina amb
què desenvoþen läctivitat -tots trotant al mateix
ritme- i per la qualitat de la roba esportiva amb què
van abillats -vambes llampants, malles i samarretes
de marca-, es dedueix fàcilment que provenen dal-
gun gimnàs. És a dir, que paguen una quota mensual
a un däquests centres d'esport perquè els treguin a
córrer en ramat. M'imagino que en la major part del
casos -si no tots- el programa d'entrenament que
segueixen deu incloure alguna altra activitat. M'ima-
gino que molts d'ells, a banda de sortir a córrer, de-
uen fer altres activitats conjunte s (spinning pilates,

f.tness,zumba...) o individuals (bicicleta estàtica, ca-
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minar per la cinta...). No puc deixar de pensat però,
com n'és däbsurd -en molts casos- anar al gimnàs
perquè et treguin ¿r córrcr pcr lirra o pcr caminar so-
bre una cinta aml-¡ cl nr¡¡l,cix ¡raisal.¡¡c l<lt,a I'estona
davant dels nassos. Ânlll rtixir no vt¡ll ¡rir,s dir que els
gimnasos no siguirr lrrrs cs¡rris rilils i lrt'r:cssaris. So-
vint anar al gimnàs (rs lrr nrilkrt' nì{nrclir tlc practi-
car esports que no cs ¡xrrk'rr li,r rr lirirc llirrrc, com la
natació (tan necessàrirr, tlittcrr), tlc lirl cs¡rorl, sense
dependre de les inclcnrl,rrrrics rrrclcorolfrgit¡rrcs o de
trobar assessoramcnI ¡lt,r' rrriIkrliu' lrr corrrIir:iri física
sensefer-semal, El srinr¡rrr¡rrrrk'l tlrrc ir, nlicnl scmbla
una veritable ximpltrrir r. ¡ 
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quehiha quivaal gilrrrrirs r¡nllr r:olx(, l)(,r'lr() lluver de
caminar la mitja horrr r¡ttc lti li rltrs th'r'¡ts¡r i, un cop
allà, es dedica a fbr rrns t¡rrrrrrlH r¡rrilirrrrr'ln,s sobre la
cinta o säpunta a u tt tl itr 
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I I l l\n r u.nning
(perquè de córrer, cls cs¡lot'l isllu rtrorh,r'tr¡¡, clt diuen
així) per les voreres iuìrl)l(,$ rl, lrr clttlrrl, Als clui fan
això els fariala segücnl rr,r'onrulrur'lr'r r¡rrc vagin al
gimnàs apeu, o corrclrl, rr ltr lrllit'lr,lrr,,, llrr r'1¡p ¿lli,
si consideren que ja h¡ttt li,l ¡rlor r,xlt'r'k'l (r'orrr¡rtant
que la tornada c¿U) ¡r (:¡rrJu I'ltrrtr rll li,t' r,tr lcs rtratei-
xes condicions), ¡rotlt'rr t,vil¡rl rl'r,rrllrrl Irl, I)ìx¡rresta
manera, abanda rlt, li'r'l'r,xt,r'r:it'i r¡rrc lirlir,rr rr clins,
podran presumir rlirn¡r¡' rrl ¡qittrnùs t:rrrlrr tli¡r i, rlc pas,
s'estalviaran uns r :rr k'rr r r rs.
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