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EL DOPATGE 

És l'hora. Milers de gotes d'aigua recorren lentament la pell brillant. L'adrena- 
lina ha pujat les seves concentracions en sang i el cor esth accelerat, fruit de l'es- 
calfament previ que ha precedit el moment clau que ara s'acosta. Cada detall esta 
controlat. La respiració ha pujat i de tant en tant el seu ritme constant es talla per 
fer una inspiració i expiració molt més profundes, que tracten d'aconseguir certa 
calma entorn un ambient en que cada cop se sent més la tensió prilvia al gran 
esclat. I és que, després de mesos i mesos de dur entrenament, ha arribat la cita per 
posar a prova l'organisme. Ser2 el moment clau que defineix i resum cada dia dedi- 
cat a l'esforq i la constancia que suposen la preparació per a qualsevol competició. 

Cada una de les diminutes fibres que conformen l'estructura muscular han 
estat minuciosament enfortides en centenars de sessions #entrenament, estructu- 
rades amb la precisió d'un arquitecte que tracta de construir sobre el paper la seva 
obra mestra. De la mateixa manera, l'entrenador s'ha preocupat de definir en els 
seus papers, plens de quadrícules inundades de percentatges, minuts d'esforq, nom- 
bre de repeticions, temps de recuperació o quilometratges recorreguts, tota la pla- 
nificació, acuradament desenvolupada per aconseguir en l'últim tram d'aquesta el 
mhxim nivell de l'esportista. Per aconseguir també la seva "obra mestra". 

És el moment de posar els peus a la línia de sortida. Zona massificada per milers 
de colors, fruit de la diversitat de les indumentaries que cada competidor vesteix, de 
vegades de forma oficial i rigorosa, de vegades de manera lliurement escollida. Un 
arc de Sant Martí que dóna idea de la multitud de personalitats que es poden arri- 
bar a reunir a l'entorn d'un gran esdeveniment esportiu. Les distintes races, reli- 
gions o estrats socials queden totalment dilui'ts entre la massa. Tots i totes tenen ara 
una mateixa unitat de mesura, un mateix parametre de comparació. I tots i totes 
compten amb les mateixes eines per aconseguir el seu objectiu. O potser no? 

De sobte tot s'accelera. S'esti acostant el moment esperat. La multitud d'afi- 
cionats i d'acompanyants que observen l'espectacle des de fora cada vegada és més 



sorollosa, tractant de transmetre les seves forces mitjancant una paraula d'anim, 
una xiulada o uns aplaudiments, que facin sentir a l'esportista que no esta sol, sinó 
que allí, en els laterals del gran escenari que suposen la línia de sortida, hi ha qui 
el compritn, qui l'anima i qui valora l'esforg que ha fet fins arribar a aquell moment 
especial en el dia a dia d'un competidor: l'hora de prendre la sortida. 

Tanmateix, i curiosament, entre els milers de competidors, el silenci és cada 
vegada més gran. Un silenci tens a l'espera de sentir el senyal clau. Un silenci que 
sembla voler acumular el mixim d'energia per, posteriorment, expressar-la durant 
la prova, per afrontar la gran explosió que suposari l'instant d'inici. 

I aixi és. Un tret a l'aire, una botzina o l'abaixament d'una bandera són el sen- 
yal que fa explotar el silenci i la tensió continguts. L'estrepit és enorme entre el 
públic mentre que entre els competidors comenga la música de fons que els acom- 
panyara durant tot el seu llarg recorregut. La música constant i inseparable que 
suposa la respiració accelerada i cada una de les seves bragades a l'aigua, les seves 
pedalades sobre la bicicleta o els seus passos sobre l'asfalt. Un esforc; continu, sense 
treva. Música coneguda, per una altra banda, ja que ha acompanyat a cada com- 
petidor durant mesos i mesos. Durant cada un dels assajos. Durant cada un dels 
entrenaments. Per6 aquesta sintonia, sens dubte, avui és diferent. Avui significa 
molt més del que ha significat fins ara. Es podria dir que es tracta de la "composi- 
ció" final. De l'obra posada en escena. lle la veritable avaluació de cada un dels 
assajos anteriors. La musica que, realment, desemboca en l'aplaudiment del públic, 
tot i que no hauria de ser així. 

L'aplaudiment més gran no hauria d'estar adrecat al resultat final obtingut. No 
hauria de suposar l'aprovacio única i exclusiva del resultat aconseguit en la com- 
petició. No hi hauria d'haver només un sol reconeixement final, sinó un reconei- 
xement per a cada dia de preparació, per a cada esforg realitzat. L'aplaudiment 
hauria de valorar cada instant dedicat a l'entrenament, dedicat a tenir cura de les 
variables que han fet possible arribar a travessar la línia de sortida, dedicat a la veri- 
table filosofia i a l'estil de vida que mouen el dia a dia de l'esportista que pretén 
culminar la seva planificació amb una competició. 

Si no fos aixi, l'únic valor que s'extrau de tot aquest esforg és l'exit o fracas 
final, mesurats per la comparació amb els altres, més que no pas per l'exaltacio dels 
valors individuals que ha desenvolupat cada un dels esportistes. Constancia, espe- 
rit de superació, creenla en les possibilitats personals, coneixement del propi cos, 
descobriment de valors individualment establerts i, en definitiva, recerca de la pro- 
pia filosofia de vida, que fan possible que aquell que gaudeix de l'esport com a 
mitja, i no com a fi, extregui de la practica física el més positiu que aquesta pot 
aportar: coneixement &un mateix. En definitiva, creixement personal. 



I gracies en aquest creixement personal es pot aconseguir que, mentre el gran 
grup d'esportistes es va allargant després del senyal de sortida, fruit del diferent 
nivell entre els integrants de la massa, cada un d'ells segueixi mantenint intacte el 
seu sentiment d'exit personal, basat en la valoració del propi esforc, lluny de com- 
paracions amb altres individus que han partit de la mateixa línia de sortida. I és 
que, a mesura que la prova es va desenvolupant, la visió exterior que se'n té és la 
d'un rosari d'esforqats protagonistes a la recerca de l'objectiu somiat durant mesos. 
Un rosari en qui. les diferencies fisiolbgiques marquen el desenllac final. 

Aixo és degut al fet que les adaptacions en l'organisme que els més entrenats 
han aconseguit estan fonamentades en moltes més hores d'entrenament i en l'a- 
tenció de variables a las quals el practicant aficionat no pot accedir fhcilment, com 
ara la cura i el treball conjunt d'entrenadors, fisioterapeutes, psicblegs i metges, 
amb miltodes científicament molt avangats per aconseguir optimitzar totes les 
variables que influeixen en el rendiment. Aixi, l'esportista d'alt nivell pot contro- 
lar mil.limiltricament l'entrenament que realitza a diari. Mitjangant proves de valo- 
ració de la condició física que determinen el seu estat de forma i parhmetres idonis 
per aproximar-se al maxim a l'esforg ideal a cada moment de la temporada, la pla- 
nificació de I'esportista professional segueix unes línies perfectament tragades, que 
possibiliten un desenvolupament de l'organisme molt més específic i acurat, i que 
fan que aconsegueixi així distanciar-se ja des del principi d'aquells i aquelles que 
competeixen de forma "amateur". 

D'aquesta manera, vasos sanguinis, cor, músculs, lligaments, articulacions, 
tendons, ossos, sistema respiratori o metabolisme, són portats al límit per aconse- 
guir-ne l'estimulació maxima. Durant l'entrenament s'estimulen de manera opti- 
ma perquir durant el període de recuperació l'organisme respongui augmentant el 
nivell inicial del qual partien abans de l'esforl. Aixi, durant mesos, acumulant fati- 
ga i descansos de forma contínua s'aconsegueix augmentar el grau de prestació de 
cada un dels milers de competidors que prenen la sortida. 

I en cada un d'ells la forma d'afrontar la prova és similar pero alhora diferent. 
Similar perque els quilometres a cobrir suposen una equiparació quant a l'entrena- 
ment bisic a desenvolupar i un punt de referencia comú en que es mesura el temps 
final. Per6 diferent perque els mitjans per aconseguir-ho disten molt entre els uns 
i els altres. Mentre alguns opten per l'esport com a mitja per manifestar un estil de 
vida basat en la valoració de l'esforc personal, reflectit per una competició indivi- 
dual "amb ell mateix", altres decideixen prendre el camí de la comparació amb els 
altres, bé per iniciativa prbpia, bé per pressions de firmes comercials, socials, inte- 
ressos polítics o econbmics. Camins perillosos, sens dubte, ja que són els que con- 
dueixen freqüentment vers direccions en que el lema "tot s'hi val" s'apodera de la 
filosofia real de l'esport, on el resultat final s'hauria d'entendre com a l'exit d'aquell 
que l'ha aconseguit, independentment de les prestacions obtingudes per aquells 
que han competit juntament amb ell. 



La prova avanca i les condicions internes de l'individu es van estabilitzant des- 
prés del "caos controlat" que suposa la ruptura del repos per comengar la compe- 
tició. Alhora, es van estabilitzant les sensacions i els pensaments de cada un dels 
protagonistes de la competició. A mesura que passen els quilometres es perceben 
detalls que fan possible gaudir de la competició. Es té temps de reflexionar sobre el 
llarg camí que ha suposat arribar fins al dia clau, deixant enrere els moments d'a- 
lerta inicials en quil la massa engoleix cada individu que pren la sortida. S'estabi- 
litza el cos i la ment, comencant una confluilncia que porta l'individu cap a un 
estat de plaer dins del patiment. Curiós, no? Així és. Després de mesos de prepara- 
ció, les adaptacions han estat tantes a nivell organic que el que fa temps eren sen- 
sacions desagradables, ara han arribat a transformar-se en sensacions estimulants i 
agradables. Sensacions que aconsegueixen fer gaudir de l'esforf, que no fan sinó 
manifestar que l'individu es troba bé, es troba preparat, es troba amb forces i con- 
fianca per acceptar el repte i, a més a més, superar-10. Quina gran recompensa! 

Recompensa en forma de superació personal, en forma de satisfacció per la 
feina ben feta, per la confianca demostrada en un mateix, per la filosofia que diu 
"si vols, pots". Encara que, aixo sí, recompensa llunyana d'alguns que volen arri- 
bar en primer lloc, dels que no busquen créixer en el decurs del camí, sinó que 
només busquen el resultat final. Resultat en forma de victoria per sobre de la resta. 
Resultat en forma d'ilxit, de fama, de reconeixement dels altres més que d'un 
mateix. Resultat que busca satisfer-se gracies al fet que la massa valora la victoria 
més del que realment significa per a aquell que l'aconsegueix. 

,L I en aquesta perspectiva es veuen involucrats alguns esportistes d'alt nivell que 
pretenen aconseguir l'ilxit per damunt de tot. Amb els mitjans que calgui. Fins i tot, 
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mitjancant el dopatge. I és que, si tot s'hi val, el dopatge també compta per a ells 

2 i, per tant, hi inverteixen sabent les repercussions que aixo els pot comportar a 
diferents nivells. Una tendencia que s'ha vist incrementada en les últimes decades 
per diversos motius. 
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E Per una banda, la curta edat de la majoria d'esportistes d'alt nivell marca de 
s forma essencial la resta de variables que influeixen sobre el dopatge. L'augment 
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ripid del rendiment i, com a fet directament relacionat, l'augment rapid dels 
5 ingressos economics oferts per les firmes comercials o clubs, com a recompensa a 

les victories aconseguides, suposen un medi de cultiu perfecte per caure en un 

3 terreny tan perillós com el dopatge. Tot aixb, a més, esta potenciat per la tenden- 
a cia actual d'una societat en quil les presses per aconseguir rapidament els resultats 
4 

.s desitjats són una constant dins de qualsevol arnbit. No es pretén gaudir i créixer en = 
J el transcurs del camí que porta a un objectiu, sinó que es llanca constantment la 

$ idea que arribar abans a aconseguir quelcom és sinonim d'eficacia i reconeixement 
social. La societat de la "immediatesa", en que el món de l'esport d'alta competi- 

2 ció, moltes vegades, no és una excepció. Els joves esportistes, majoritariament 
entre els quinze i els trenta-cinc anys, viuen en aquest món i en resulten afectats. 



Tot aixo els porta a cercar el reconeixement i els diners rapidament, qüestions que, 
a més, s'aviven per la inseguretat i la manca de maduresa que caracteritza a molts 
d'ells. Un terreny perfecte per introduir substancies prohibides. Si a totes aquestes 
variables hi afegim el deficit en la informació que, en relació amb les dites substan- 
cies, aquests individus reben, la combinació augmenta les possibilitats de materia- 
litzar-se. 

Pero encara n'hi ha més. N'hi ha més perque la direcció de l'exit és d'anada i 
tornada. Les firmes comercials, algunes federacions i, fins i tot, certs governs pos- 
sibiliten moltes vegades aquestes practiques no permeses, aconseguint així l'optim 
resultat de l'individu, que passa a ser considerat "heroi". Aquesta fama de l'espor- 
tista, que, alhora, és la "imatge pública" de referencia del producte que vesteix o 
anuncia, ocasiona també l'exit d'aquell que el recolza o contracta: firma comercial, 
patrocinador, federació o governs. Aixb, alhora, suposa una obligació per a l'es- 
portista, que ha de mantenir el seu contracte o la seva beca per poder seguir entre- 
nant la temporada següent. Aixb comporta un grau més d'estres sobre el jove, que 
opta per prendre substancies dopants. Tot aixb incideix en les noves generacions, 
alienes a tots els grans problemes interns entre esportista i interessos economics, 
que senten com a ídols aquests herois plens de publicitat: els "herois-anunci". Jun- 
tament amb aquestes variables, hi ha el fet que la societat vol més. La societat ja 
no es conforma amb els records o les marques actuals. Vol mites que enderroquin 
aquestes barreres, que recorrin més i més quilometres, que superin cada marca esta- 
blerta. Vol allb impossible i, de vegades, aixb només s'aconsegueix mitjancant 
camins foscos. Mitjan~ant el dopatge. 

u 
Aprofundint més, un altre factor que influeix en el comportament de l'espor- 

Z tista és que gracies a la participació de certs entrenadors i metges, i als coneixe- 
ments que a través dels anys han anat aconseguint en aquest camp, avui dia els 2 
productes dopants són difícils de detectar. Les escoles dels extingits palsos de 1'Est 2 

2 
van suposar durant decades grans laboratoris d'experimentació i d'utilització de 
substancies i metodes no permesos, que tenien com a objectiu principal la demos- '2 

traci6 del poder del sistema polític d'aquests palsos. L'individu no era l'important. 5 a 
És més, es realitzaven prhctiques que van contra l'etica més elemental. Tot valia per = 

S tal d'aconseguir grans resultats. El sistema havia de demostrar la seva grandesa mit- 
jancant els esportistes o la tecnologia. No obstant aixo, la carrera espacial i els jocs g 
olímpics celebrats en les decades dels setanta i els vuitanta eren la confrontació a '2 
nivell mundial en que més es tractava de demostrar la forca i la consistencia d'un 
tipus de política o una altra. Capitalista des dels Estats Units i comunista des dels 2 

c' palsos de 1'Est. D'aquesta forma, els exits en la conquesta de l'espai i el medaller de *u 
I 

les grans competicions suposaven un ranquing real on es feia patent el poder d'un S 
tipus de política o l'organització d'un país. Per desgracia, des d'alguns governs 
encara avui s'encobreixen certes practiques no permeses, amb l'única finalitat de 2 

'3 
l lan~ar la imatge positiva d'un país a la resta del planeta. - 



No obstant aixo, i curiosament, la majoria d'estudis científics ben desenvolu- 
pats no obtenen resultats rellevants que recolzin la tesi que els productes dopants 
suposen una millora del rendiment. Molt al contrari, són escasses, i en algunes 
substancies fins i tot nul.les, les evidencies científiques que recolzen els efectes 
positius sobre les prestacions de l'esportista. Per tant, en relació amb aquestes 
eviditncies, d'on s'obtenen els beneficis?, són eficagos els productes dopants? Es 
podria dir que, indirectament, sí que ho són. I és que, quan un individu té la con- 
fianga que al10 que fa o pren és realment positiu per al seu rendiment, hi ha mol- 
tes possibilitats que funcioni, fins i tot sense que aquest producte tingui els com- 
ponents adequats per produir l'efecte esperat. Dit d'una altra manera, al10 que més 
origina les millores és I'alt grau de suggestió i creenca en un producte. fis l'efecte 
placebo. Un efecte que cada vegada es demostra amb major nombre d'investiga- 
cions rigoroses que pot suposar una gran millora en les prestacions de l'esportista, 
més encara quan s'observen amb sorpresa les quantitats de certs farmacs que 
alguns individus prenen per millorar el seu nivell. Quantitats que l'organisme no 
és capag d'assimilar, i que, no obstant aixo, funcionen finalment. Dosis excessives 
que en gran mesura suposen un gran efecte placebo. Una gran suggestió i con- 
fianga en les propies possibilitats. 

Pero, com en una balanga ineludible, a I'altre extrem de l'efecte placebo i la 
millora del rendiment, s'ha dc parlar dels grans perjudicis que a mig i llarg termi- 
ni poden ocasionar les substancies dopants sobre l'organisme de l'individu o sobre 
futures generacions de descendents d'aquest. Tanmateix, alguns estudis realitzats 
sobre poblacions d'esportistes han demostrat que alguns d'ells no dubtaven a assc- 
gurar que si haguessin d'escollir entre quedar en segona posició sense prendre pro- 
ductes prohibits o quedar en primera posició prenent-los, sabent que després de 
pocs anys perdrien la vida per la ingestió d'aquestes substancies, escollirien sem- 
pre la segona opció. Una dada esgarrifosa. 

Reforgant, a més, les tesis d'aquells que utilitzen els mittodes prohibits, es pot 
dir que el dopatge sempre se situa un o dos anys per davant dels controls que trac- 
ten de detectar-10. D'aquesta manera, quan s'inclou un producte en la llista de 
substancies prohibides, moltes vegades aquest producte ja fa temps que és utilitzat; 
a més que, en aquest moment, hi ha moltes possibilitats que ja s'hagin desenvolu- 
pat o s'estiguin prenent altres substancies encara indetectables o més ben desenvo- 
lupades químicament que fan impossible la seva identificació, aspecte que pot supo- 
sar que la por de donar positiu en un control quedi minimitzada. Hi contribueix, a 
més, un mercat emergent que en i'actualitat ja arriba a moure grans quantitats de 
diners i, per tant, gran nombre d'interessos: el mercat de la fabricació de farmacs. 
Un ambit encobert del qual es parla poc pero que, tanmateix, manté grans interes- 
sos en el context esportiu. Un ambit que hauria d'estar molt més controlat i legislat. 

Totes aquestes variables influeixen de diversa manera en els milers d'esportis- 
tes que prengueren la sortida i porten recorreguda la meitat de la distancia que 
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separa la línia d'inici de la línia somiada de meta. Hi influeixen des de diverses pers- 
pectives ja que la gran majoria només coneixen les substancies dopants per les 
notícies que a vegades surten als mitjans de comunicació, i que fan referencia a 
esportistes d'elit coneguts i que han donat positiu en algun control antidopatge. 
Possiblement, també coneixen el dopatge per les llegendes mítiques que hi ha a 
l'entorn de diverses competicions, on ja des dels primers anys de celebració, els 
esportistes que allí prengueren la sortida s'aprofitaven dels beneficis, reals o supo- 
sats, que alguns productes, molt menys químics que ara, els oferien per millorar el 
seu rendiment, seguint el camí que els grans exercits de la historia van obrir, quan 
antigament o a l'actualitat, utilitzaven substkncies especials per millorar el rendi- 
ment en una confrontació armada. Per altra banda, altres esportistes de la compe- 
tició, situats amb tota seguretat entre el grup capdavanter, coneixen molt més de 
prop aquesta fosca cara de l'esport. A més, a aquestes alcades de competició comen- 
cen a beneficiar-se d'aquestes practiques, i es poden mantenir entre el grup capda- 
vanter de la prova gracies a un rendiment artificialment aconseguit. Si no fos així, 
els que haguessin entrenat millor i estiguessin més ben dotats geneticament serien 
clarament els Únics a destacar, lluny dels que només poden aspirar a competir entre 
els escollits mitjancant la gran farsa del dopatge. 

Comenca a sentir-se el cansament després de tant temps d'esforc, pero la satis- 
facció i la confianca en les propies possibilitats, el fet de saber-se preparat per assu- 
mir el repte, permeten continuar endavant, més a prop del somni, més a prop de 
finalitzar. La distancia entre el grup que obre la prova i l'últim competidor cada 
vegada va sent més gran. Perb aixi, no és l'important. L'important és que cada un 
dels que segueixen competint amb ells mateixos ho fan per aconseguir el seu objec- 
tiu, sigui quin sigui el temps invertit. Ho fan perqui. competir és part del procés. 

Procés en que un jove esportista, amb possibilitats d'aconseguir bons resultats, 
pot tenir la temptació de buscar camins més ripids per arribar a dalt. Camins que 
segurament podrien ser eliminats i adrecar-se cap a d'altres més adequats, que per- 
metessin el creixement paral.le1 com a persona i com a esportista. Camins basats 
en una paraula clau que pot suposar la diferencia entre el dopatge i el joc net. 
Camins basats en l'educació. I és que l'educació correcta de qualsevol individu pot 
suposar quelcom tan senzill i elemental com saber escollir de forma lliure, sent 
coherent amb l'estil de vida i la forma de pensar individual, sabent-se, a més, allun- 
yar d'aquelles tendencies que, si bé gran part de la societat predica, poden ser qiies- 
tionades i finalment substitui'des. Una educació adregada a l'esportista, pero també 
a la massa que l'anima per anar a més. Que l'empeny i el forga a superar l1esgla6 
següent. Una massa, una societat, que mitjancant l'educació també pot variar les 
seves perspectives. Pot canviar el seu lema. 

Pero és clar que, per aixo, s'ha de tenir seguretat en un mateix i seguretat en 
al10 que s'empren i s'aborda. S'ha de ser conscient d'allb que es vol i d'allo que es 
descarta. Qüestions bisiques que poden quedar resoltes amb una altra variable 



fonamental en tot procés de creixement personal. La variable clau: la informació. 
Informació abundant, que obre les portes al creixement de l'opinió individual i al 
coneixement de l'ambit específic en que cada un vol desenvolupar-se, afavorint a 
més una base cultural important, elemental en qualsevol procés de creixement 
personal. Disposar de gran quantitat d'informació assegura també disposar d'eines 
per fer front als dubtes i els interrogants que tot esportista es planteja quan és 
temptat d'utilitzar substancies prohibides. Informació que pot arribar facilment de 
la m i  d'aquells que comparteixen temps i espai amb l'individu. Entrenadors, edu- 
cadors, psicolegs, metges o fisioterapeutes ben formats de forma específica en el 
seu camp, i de forma general en ambits paral.lels, poden assegurar que el jove no 
se senti sol davant de decisions transcendentals dins de la seva carrera esportiva, 
que poden marcar el seu futur, tant des del punt de vista de la seva imatge perso- 
nal, com des del punt de vista de la seva salut. 

És ben cert que assegurar informació abundant no és sinonim d'aconseguir 
l'objectiu de desenvolupar una opinió critica. Es necessita, a més, informació des 
de diversos punts de vista, que fa possible el posicionament de la dita opinió crí- 
tica, basada en la llibertat de raonament que suposa tenir accés a un gran ventall 
de perspectives des de les quals observar la realitat. I és que la realitat és tan amplia 
i abraca tants prismes per al seu coneixement parcial que es fa necessari dotar el 
jove practicant de punts de vista molt diversos que, units a un gran bagatge de 
coneixements, poden desembocar en aquest punt de vista crític, en que l'exit per- 
sonal no depengui, com gran part de la societat defensa, de la valoració dels altres, 
sinó de la satisfacció individual que al10 que s'aconsegueix esta recolzat per un 

u creixement personal, molt més ampli que la millora de les prestacions físiques, 
molt més important que la passatgera victoria. Un creixement personal que per- 

Q 
dura i que ajuda en la maduració de la personalitat de l'individu. 

4 UI 

2 I finalment, informació real, que parla clarament dels avantatges i inconve- z 
8 nients de qualsevol aspecte que l'esportista es trobar2 i que, per tant, l'obliga a 
's plantejar-se'l dc forma acurada i coherent, assumint així les seves decisions. Una 
3 

informació real que en el cas del dopatge esta científicament comprovada i que 
compta amb nombrosos estudis i evidencies de casos reals patits per exesportistes, 

S 
que poden avalar-ne la certesa. Informació que des de les federacions es pot facil- 

g ment proporcionar, si és que no hi ha interessos oposats a aixo que pretenguin 
encobrir certes practiques, defensades per certs entrenadors com a suport del seu 
prestigi. Un prestigi aconseguit moltes vegades per l'aura que els envolta com a 

Q persones lligades a l'exit dels esportistes que assessoren, i que es basa, a més de en 
4 

lU'entrenament real", en els ajuts no permesos paral.lels a aquest. Un prestigi per = 
U tant, de dubtosa credibilitat. 
c \o 
E 
e 
-u Informació. La clau. Per6 informació des de l'inici i per a tots: esportistes i afi- 
s cionats. És difícil pretendre que un individu que des d'edats primerenques ha estat 

acostumat a assumir amb naturalitat els valors que alguns mitjans de comunicació 



prediquen, sobretot Últimament la televisió, pugui de la nit al dia, en una edat tan 
difícil com són els catorze o quinze anys, variar drasticament la seva escala de 
valors. O és que no és la televisió, entre altres mitjans, més un mitjh de desinfor- 
mació que d'aportació de perspectives critiques i raonades? No predica aquesta 
societat de "la immediatesa"? No simplifica valors, basant l'sxit o el frachs personal 
en el reconeixement dels altres, més que en el reconeixement propi? La resposta és I 
coneguda. Pero, per aixo, hi ha solucions. Solucions que passen per l'educació. Per 
l'educació des de l'escola, des de l'institut, des de la universitat. Afavorint la visió 
de l'esport com un gran mitjh per al creixement, tant físic com intel.lectua1 d'a- 
quells i d'aquelles que el practiquen. Atorgant a la competició un gran valor, no 
només mesurat per la grandesa de la primera posició, sinó vist com un repte per- 
sonal de superació i creixement en totes les facetes de la vida. Mestres i professors 
tenen l'oportunitat de compartir aquest camí amb l'alumnat, amb l'objectiu de 
donar aquest pas. Mestres i professors han d'acceptar aquest repte. Un repte basat 
en el dihleg, en el raonament, en el fet de saber escoltar i compartir, en la inquie- 
tud i la il.lusiÓ per créixer personalment, per afrontat nous reptes, noves fites. 

Tot aixb, i en relació amb l'esportista, no és utbpic, i menys en els centres edu- 
catius. Ja en l'actualitat, en un gran nombre de pai'sos europeus i algunes comuni- 
tats autbnomes espanyoles, la compatibilitat entre entrenament i educació és una 
realitat. S'ajusten els objectius, els horaris i els continguts a la realitat d'esportistes 
joves que han d'estar formant-se i entrenant alhora. Els exits d'aquestes iniciatives 
són dignes de tenir en compte. S'aconsegueix un manteniment de les necessitats de 
l'individu com a esportista i com a jove en edat de formar-se, arribant a obtenir la 
informació i educació necessaries per no deixar de costat cap aspecte essencial en 

u 
el seu creixement personal. Una realitat que seria ideal en la lluita contra el dopat- :! 
ge. Una realitat basada en l'educació. 5 

a 
d 

Com també és una realitat que aquells que van comencar la competició fa s 
2 

molts quilometres, ara, gracies a la seva consthncia, són a prop d'acabar acomplint 
el seu somni. Per a alguns d'ells no arribar a la meta és la dura realitat que els ha 'E a ofert la prova. Pero una realitat que no deixa de ser una gran lliqó de la qual es 8 
poden treure gran quantitat de reflexions positives. No és una derrota, sinó una 

S nova experiencia que, amb total seguretat, ha aportat quelcom de nou. I aixo sem- 
pre suposa sumar. La competició sempre és positiva ... Si se sap enfocar. Aquí hi ha g 
el repte: educar i informar per competir. Per competir i créixer. Per créixer i créixer. '9 

Y 
Ci 3 

Mentrestant, la meta, el somni s'acosta. La somiada línia és cada vegada més a 
prop. La culminació de llargs dies de preparació, de llargs mesos de pensar en el dia .s z 
de la competició, és cada vegada més a tocar. Els darrers metres, amb les forces jus- 9 
tes pel gran desgast energstic ocasionat per les constants contraccions i relaxacions 
musculars, suposen un cúmul de sensacions difícils de descriure. Sensacions que 2 

'3 
comencen pel record del llarg camí seguit fins aconseguir posar els peus sobre - 
aquest punt de refersncia. Sensacions que esclaten quan s'aconsegueix albirar el 



lloc amb que tot competidor somia. La meta. Sensacions que, en travessar l'última 
línia, en fer realitat un somni, queden expressades de múltiples formes. Aixecar els 
bracos, somriure, plorar, saltar, enviar un petó al cel o, senzillament, sospirar suau- 
ment, son reflexos d'un final desitjat. Un objectiu acomplert. Una nova experien- 
cia. Aqui acaba un somni. Aqui comenla el següent. 




