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l’Ebre, als paisatges que
adjectivava amb precisió
Jesús Moncada a Camí de
sirga, els remers d’Oxford
hi han trobat les condici-
ons necessàries. El clima,
l’escassa oscil·lació de les
aigües, la tranquil·litat de
l’entorn i les facilitats de
l’Ajuntament (transport
des del Prat inclòs) són les
raons que han fet d’aques-
ta vila de la Franja un cam-
pus brit. “Aquí tenim tot el
que necessitem. Fins i tot
el menjar és fantàstic”, ex-
plica Sean Bowden, el pri-
mer entrenador de l’equip.

Cap distracció
Els nois van arribar dime-
cres i marxaran dijous vi-
nent. Mentre siguin al
poble, la disciplina esporti-
va regirà la vida del grup,
format per 28 persones.
Diuen que la làmina d’aigua
del Segre és semblant a la
del Tàmesi, que la boira els
recorda Londres, i sobretot,
que Mequinensa els porta
sort. Però els rostres dels
qui passen sis hores diàries
a l’aigua deixen clar que
només amb fortuna no es
venç el rival. Cada dia, els
nois remen més de 50 km
(en trams de 13 km aigües

|| E. Escriche/O. Margalef
BANYOLES/MEQUINENSA

Són ja massa anys
com per pensar en
interessos comerci-
als o turístics. En fa

tretze que Cambridge fa
una part de la preparació
de la gran regata, la Boat
Race, a l’estany de Banyo-
les, i vuit que Oxford tria
l’embassament de Riba-
roja, a Mequinensa. És l’ac-
cent català del duel univer-
sitari anglès de rem, la se-
gona competició esportiva
més antiga del món, rere la
Copa Amèrica de vela.

Esforçades veus en an-
glès se senten entre la boira
i fan que les aigües del
Segre es confonguin amb
les del Tàmesi. És el vuitè
any seguit que els remers
d’Oxford trien l’embassa-
ment de Riba-roja, a cavall
de Catalunya i l’Aragó, per
preparar l’històric duel
amb Cambridge. Els èxits
recents han convertit Me-
quinensa (Baix Cinca) en
l’aposta guanyadora dels
dark blues: els últims vuit
anys, cinc victòries, inclo-
ses les del 2005 i el 2006.

A la confluència de tres
rius, el Cinca, el Segre i

Rem Preparatius de la cita més tradicional

Oxford El campió de les dues últimes edicions porta vuit anys apuntant-se a la boira de
Mequinensa Cambridge El líder del rànquing ja fa tretze anys que rema a Banyoles
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ACUMULA 50 km
DIARIS A L’AIGUA

avall). I l’exigència és màxi-
ma, perquè a Mequinensa
s’escriurà la llista amb els
nou elegits. “Aquí no tenim
distraccions. No podem fer
altra cosa que remar”, ex-
plica un dels aspirants,
Anthony Mullin, de 22
anys. Per a ell, com la resta,
participar en la prova de
l’abril és “un somni”. Un
somni que dóna sentit al
club de rem d’Oxford; per
bé que ara mateix Bowden,

home experimentat, tras-
passa la pressió als light
blues, a qui veu favorits. “Al-
guns dels nostres millors re-
mers s’han llicenciat, i ells
tenen un equip més compe-
titiu”, assegura l’entrena-
dor dels dark.

L’any passat 250.000 es-
pectadors van veure la cita
des dels marges del riu Tà-
mesi. Al Baix Cinca, els
nois d’Oxford passen gaire-
bé desapercebuts. Només

d’Esports de Mequinensa,
Antoni Llop. L’Ajuntament
té un clar interès que la re-
lació es mantingui. És un
reclam per a altres equips
de tot Europa, que van a
Mequinensa atrets per
l’èxit. Fins i tot l’etern
rival, Cambridge, va dema-
nar informació al Club
Capri, per bé que la respos-
ta que va obtenir va ser poc
entusiasta. “No ens inte-
ressa. Tenim molt bona re-

les llargues passejades al
vespre, amb samarreta i
pantalons curts, delaten la
presència dels forasters.
“Són bona gent, no es fi-
quen en embolics”, assegu-
ra l’encarregat del bar que
hi ha al costat del Club
Capri, on guarden els bots.
“Al principi ens xocava una
mica, però ara ja formen
part del paisatge. Fins i tot
ja hem deixat de fer-los re-
cepció”, explica el regidor

Oxford-Cambridge,
ambaccentcatalà

Remers d’Oxford posant a punt el bot per desar-lo, just després d’arribar ■ VAN DER MEULEN
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lació amb Oxford”, afirma
Luis Miguel Llop, membre
de la junta.

Carlos Soler, president
de l’entitat, té l’esperança
que l’enrenou que genera la
preparació d’Oxford –a qui
segueixen grans mitjans
britànics, com Sky News–
“obri els ulls de les adminis-
tracions” sobre el potencial
del camp de rem. Actual-
ment, l’acumulació de llots
i algues fa impracticable la

Bowden, entrenador d’Oxford, dirigint-se al bot ■ VD MEULEN
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meitat del seu recorregut,
de 2.000 metres, i això im-
pedeix la celebració de
campionats sèniors, habi-
tuals temps enrere. “Dei-
xar-ho en condicions seria
un revulsiu econòmic per
al poble, però ja fa anys que
esperem una solució de la
Confederació Hidrogràfi-
ca”, explica Soler.

Uns quants quilòmetres
al nord-est la cosa canvia.
No hi ha boira i les ins-

tal·lacions funcionen a ple
ritme. Cambridge va arri-
bar a l’estany el 29 de de-
sembre i se’n va demà.

“La quietud de l’aigua
de l’estany i la temperatu-
ra que fa aquí els va molt
bé als esportistes per mi-
llorar la tècnica. Abans
d’arribar portaven patint
tres setmanes de pluja i
boira a Anglaterra”, expli-
ca Iolanda Cullell, coordi-
nadora de l’estada a Ba-

CAMBRIDGE,QUE
TÉL’EQUIPTRIAT,
FATRESSESSIONS
DIÀRIESILES
REPASSAEN
VÍDEOAL’HOTEL

nyoles. Uns motius opo-
sats als d’Oxford.

Cambridge està format
per 20 remers –tres dels
quals són campions del
món i un d’olímpic–, els en-
trenadors, una fisiotera-
peuta i el que anomenen
“el professor”. És una
mena de psicòleg, que
abans havia estat remer, i
que intenta cohesionar els
esportistes i l’equip tècnic.

Durant la seva estada

Les anècdotes
OXFORD

Algunabroma
sonada

Penyora: No se’ls coneixen
conflictes a Mequinensa, tret
d’alguna broma. Fa dos anys,
un dels joves, acusat de fer
trampes a les cartes, va ser
obligat pels companys a cór-
rer despullat davant dels bars
de Mequinensa, a l’hora del
partit del Barça. L’escàndol va
ser majúscul, però els nois
tenen fama d’esforçats treba-
lladors, i això els ha obert les
portes del poble.

CAMBRIDGE

Noméslanitde
Capd’Any

Festa: La nit del canvi d’any la
celebren al restaurant La
Carpa amb la resta de clients.
És l’únic dia que trenquen
dieta, basada en hidrats de
carboni. “Solen menjar en-
trants de marisc, entrecot,
postres i, sobretot, vi de la
Rioja”, especifica Cullell. Des-
prés de l’àpat es queden al
ball al mateix restaurant. “Mai
ens han causat cap proble-
ma”, diuen Ajuntament i club.

L’equip de
Cambridge, a dalt i
a l’esquerra, en plena
sessió a mig matí a
les aigües de l’estany
de Banyoles.
N’havien fet una a
primera hora del
matí i els n’esperava
una altra a la tarda. A
a la dreta d’aquestes
línies, típica estampa
turística de
Mequinensa, però
amb el matís que el
bot que rema a
l’embassament no és
un qualsevol, sinó el
de l’actual bicampió
de la Boat Race,
l’equip de la
Universitat d’Oxford
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Cambridge Oxford
victòries

s’allotgen en dos hotels de
la ciutat. Fins al dia 1
s’estan a L’Ast, un establi-
ment de dues estrelles, i
després al Mirallac, l’hotel
de més qualitat de Banyo-
les. “Es fa així perquè el Mi-
rallac ja té ple la nit de Cap
d’Any”, explica Cullell.

S’entrenen gairebé tot el
dia. Fan tres sessions a
l’aigua, de 8.00 a 10.00, de
10.30 a 12.30 i de 15.30 a
17.30, que registren en

una càmera per poder
veure-les a l’hotel i, així,
corregir errors. “Els vuit
que competiran contra Ox-
ford estan molt definits.
Fins i tot fan una sessió a
part”, assegura Cullell.

Gimnàs reservat
Quan se’n va la llum del dia
aprofiten per fer una sessió
de gimnàs al Club Natació
Banyoles. “Tenim un gim-
nàs que solem reservar per
als equips de rem que
vénen a fer una estada a la
ciutat”, explica el presi-
dent del Club, Joan Antoni
Abellán. “És motiu de pres-
tigi que vulguin venir
aquí”, afegeix.

En tota l’estada només
tenen el matí del dia 1 de
gener i dues tardes lliures.
És un temps que dediquen
a descansar, a mirar la tele-
visió i sobretot a xatejar
per Internet amb els seus
familiars i amics. “Hi ha es-
portistes de totes les nacio-
nalitats. Fins i tot n’hi ha
un, Marco Espin, que és
anglès i té família a Galícia.
L’única condició que els
posa la universitat és que
estudiïn a Cambridge, en-
cara que sigui un màster”,
puntualitza Cullell.�
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L’edició de 1877 es considera que va acabar en empat


