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introducció

Quan em van proposar el repte d’escriure aquest llibre, la prime-
ra cosa que vaig pensar va ser: «Però si tothom sap de què va, això 
de córrer!» Els mitjans ens inunden amb anuncis i informació 
sobre productes, accessoris, plans d’entrenament, etc. Hi ha di-
verses publicacions que, o bé només parlen de córrer, o bé hi 
dediquen una gran part de les seves pàgines. D’altra banda, les 
recomanacions dels professionals de la salut animen la gent a cór-
rer i a fer exercici en general. Les administracions, tot i que enca-
ra tenim molt de camí per davant, també són cada dia més cons-
cients que qualsevol activitat esportiva, inclosa córrer, millora la 
qualitat de vida i la salut dels ciutadans i, en conseqüència, re-
dueix els costos sanitaris.

Per tot això creia que d’aquest tema ja se n’havia parlat prou. 
Però vaig decidir comentar-ho amb amics i coneguts, alguns dels 
quals ja fa temps que corren; d’altres, no tant, i els que menys 
fan, no es mouen per res.

La meva sorpresa va ser que tothom en sap alguna cosa, 
d’aquest tema, però són pocs els que ho apliquen o els que en 
tenen uns coneixements amplis i coherents de debò. Malaurada-
ment, els buits i els malentesos es troben a l’ordre del dia, fins i 
tot entre molts runners experimentats. Com és evident, la pre-
gunta que em vaig fer va ser: «I com és que passa això?» I la res-
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posta era molt senzilla: hi ha molta informació, però ni ens la 
podem creure tota, ni sempre sabem seleccionar quina és la mi-
llor, sobretot pel que fa a internet. I això va ser el que em va ani-
mar de manera definitiva a embarcar-me en aquest projecte.

El running, com aniràs comprovant tot llegint aquest llibre, no 
es només córrer i prou. I córrer no és només posar-se les vambes 
i trotar un parell de quilòmetres. El running és molt més que 
això. Darrere de l’acte de córrer hi ha un mètode, una estratègia, 
unes aspiracions, uns objectius, un pla de vida. I cada runner és 
un món. El nostre cos no és pas un rellotge ni es regeix per les 
matemàtiques, per la qual cosa cada individu experimentarà unes 
sensacions determinades i tindrà unes necessitats concretes. Això 
és un fet que aquest llibre té molt present. I tu també hauries de 
tenir-ho molt present, amic lector.

Fa uns mesos es va publicar el Copenhagen City Heart Study, 
presentat durant el congrés EuroPrevent 2012, promogut per la 
Societat Europea de Cardiologia, que diu que sortir a córrer una 
o dues hores a la setmana a un ritme moderat augmenta l’espe-
rança de vida en 6,2 anys per als homes i en 5,6 anys per a les 
dones. La dada és interessant, oi?

Aquest llibre no busca la veritat absoluta, si és que la veritat ab-
soluta existeix, però sí que, com a autora, tinc la intenció d’aclarir 
els dubtes d’aquells que en tinguin i d’ajudar aquells altres que 
vulguin posar-se a córrer i no sàpiguen per on començar. Aquí 
trobaràs informació sobre el material que necessites, consells so-
bre la teva dieta, la tècnica, plans d’entrenament, sobre com evi-
tar lesions i les recomanacions a tenir en compte en funció de la 
teva edat. També hi trobaràs una visió global que et permetrà 
trobar el teu propi camí a partir d’informacions veraces contras-
tades científicament, així com la voluntat de fer pedagogia, amb 
reflexions i vivències directes d’altres practicants d’aquest esport.
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Confesso que el meu objectiu general amb aquest llibre és 
aconseguir que més «addictes» al running gaudeixin de forma se-
gura, plena i amb coneixement del plaer de córrer. De la passió 
per córrer.

Córrer és una activitat saludable per a tota la població en gene-
ral, però cada cop que un runner em passa pel costat he de dir 
que, de vegades, fins i tot m’espanto amb les cares que veig: sem-
bla que estiguin gairebé a punt de desmaiar-se. Per això és tan 
important saber gestionar un entrenament i treure-li el màxim 
benefici a l’estona que surts a córrer. Portar el cos al límit és inne-
cessari i contraproduent. Escolta sempre el teu cos. 

Com els lectors més perspicaços d’aquest llibre sabran veure, el 
fet de córrer com a pràctica esportiva involucra molts aspectes 
que podríem anomenar materials, com ara l’equipació i la super-
fície escollida per córrer, però el més important de tot és el ben-
estar interior que ens aporta. I això és així perquè el running és un 
tot orgànic, no conté elements separats els uns dels altres d’una 
manera clara, sinó que tots estan relacionats entre ells. Cal valo-
rar l’estat físic de la persona, les seves circumstàncies personals, i 
adaptar-hi els reptes; ser capaç de sacrificar-se, tenir afany de su-
peració, esperit de camaraderia, respecte per l’entorn, aprendre a 
cuidar d’un mateix i de la parella, i no sé quantes coses més… Tot 
això ho ensenya el running. I ara que hi penso, el running és una 
metàfora de la vida o, si ho prefereixes, una escola de vida.



Primera part

abans de Córrer
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Capítol 1

al teu cos li prova córrer

Des del cap fins als peus, el running és font de salut per al teu 
organisme. Tots i cadascun dels beneficis del running que s’es-
menten en aquest llibre requereixen una pràctica regular i asse-
nyada. Grava’t al cap aquestes paraules: «pràctica regular i sensa-
ta». Com podràs veure a continuació, són moltes les patologies o 
trastorns sobre els quals el running té uns efectes molt positius 
que, a més, estan comprovats científicament. Encara que segur 
que tu ja ho sospitaves, t’ho confirmo: el running és un magnífic 
proveïdor de salut.

prevé la hipertensió i ajuda a reduir les xifres  
de tensió arterial

La hipertensió és una de les malalties conegudes com «malalties 
silents»; és a dir, malalties que poden no presentar símptomes i 
estar afectant l’organisme. Segons l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), la hipertensió arterial afecta, aproximadament,  
mil milions de persones i s’ha convertit en la malaltia crònica més 
freqüent del món. El sedentarisme és la causa del 24% dels casos 
d’hipertensió. Gairebé la quarta part dels hipertensos són perso-
nes sedentàries, però si s’aconsegueix introduir el running a la 
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vida d’aquestes persones, la probabilitat que experimentin una 
millora és molt elevada. Una de les maneres més eficaces de trac-
tar la hipertensió és amb l’exercici aeròbic, i un dels millors exer-
cicis aeròbics que hi ha és córrer.

Així ho conclou un estudi realitzat per investigadors de la Uni-
versitat de Carolina del Sud, en el qual es va poder comprovar 
que la pràctica d’un exercici intens com pot ser el running s’asso-
cia a un risc un 42% més baix de desenvolupar hipertensió, men-
tre que l’exercici moderat s’associa a un risc un 26% més baix. Els 
beneficis que es van detectar en els pacients de l’estudi eren de-
guts al fet que amb la pràctica de l’exercici millorava la funció 
dels ronyons (l’alteració dels quals també provoca hipertensió), i 
es registrava un augment de les substàncies que ajuden a la vaso-
dilatació; és a dir, que els vasos sanguinis poden transportar més 
quantitat de sang als teixits i als òrgans del nostre cos. En conse-
qüència, córrer pot, de retruc, ajudar a disminuir la dosi de fàr-
macs antihipertensius, tot i que això sempre requerirà una valo-
ració mèdica.

Sempre aconsello als meus pacients hipertensos que abans 
d’iniciar una rutina esportiva facin una prova d’esforç per com-
provar que la medicació que estan prenent compleix realment la 
seva funció. Així es pot programar un entrenament adequat a 
cada persona. L’Antonio, hipertens des de fa un any, ha decidit fa 
poc «sortir a caminar ràpid», com diu ell. Li ho va recomanar el 
seu metge de capçalera i, tot i que tard, ell va optar per seguir el 
seu consell. Quan va fer la prova d’esforç el resultat va determinar 
que l’Antonio havia de seguir un entrenament molt progressiu 
perquè la seva tensió, tot i que estava controlada, té tendència a 
elevar-se en excés. Una bona recomanació per a ell i per a tots 
aquells que, com l’Antonio, pateixen d’hipertensió arterial, és co-
mençar caminant a un ritme suau entre trenta i seixanta minuts 
al dia, entre tres i cinc dies a la setmana.
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Manté la diabetis a ratlla

La diabetis és una alteració del metabolisme del sucre que com-
porta un augment excessiu dels valors d’aquest en la sang. Córrer 
millora la sensibilitat a la insulina, la qual cosa ajuda a reduir la 
necessitat de medicació. Però no només això. El diabètic sol tenir 
associades una sèrie de complicacions, com ara l’augment de pes 
o un risc més elevat de tenir malalties cardíaques, que la pràctica 
de l’esport, com acabes de veure, prevé o redueix. Això sí: al run-
ner diabètic se li recomana controlar els seus nivells de sucre 
abans i després de cada entrenament, a més de mantenir una hi-
dratació correcta. Per començar, en aquests casos s’aconsella tro-
tar suaument entre vint i seixanta minuts al dia entre quatre i set 
dies per setmana. La intensitat i la freqüència de l’entrenament 
s’han d’anar augmentant d’acord amb l’evolució personal de cada 
corredor.

No cal dir que les recomanacions que ofereix aquest llibre són 
totes de caire general i que cada runner ha d’adaptar-se-les a les 
seves pròpies característiques, ja que un mateix corredor pot ser 
diabètic i hipertens a la vegada. Com no em cansaré de repetir 
durant tot el llibre, no facis experiments de risc i consulta sempre 
amb un metge.

redueix els nivells de colesterol

El colesterol és un lípid (greix) que el nostre organisme sintetitza. 
El podem trobar en altes concentracions en el fetge, la medul·la 
espinal, el pàncrees i el cervell. Forma part dels materials necessa-
ris per fabricar sals biliars, hormones sexuals, adrenals i vitamina 
D. Però també ingerim colesterol en la nostra dieta.

El colesterol s’adhereix a la superfície de les proteïnes que cir-
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culen en la sang. Les noves partícules que neixen de la unió del 
colesterol i de la proteïna són les anomenades lipoproteïnes. Si hi 
ha un nombre molt alt d’aquestes partícules, el risc de patir ma-
lalties coronàries i aterosclerosi augmenta. En aquests casos, cór-
rer també és una excel·lent teràpia. En exercitar-se, augmenten 
els nivells de colesterol bo (HDL) i disminueixen els de colesterol 
dolent (LDL). Què més es pot demanar? 

Caminar o trotar a uns 6 quilòmetres/hora, entre 20 i 60 mi-
nuts, entre 3 i 5 dies a la setmana, és una bona manera d’ini ciar-
se en el running i reduir les xifres de colesterol.

És beneficiós per al cor

Segons el doctor Rafael Cecchi, cardiòleg, «hi ha dues situacions 
referides als malalts del cor: quan el runner ja sap que té una cardio-
patia i quan no ho sap perquè la seva malaltia encara no produeix 
símptomes evidents. En tots dos casos, i sempre després d’una ade-
quada valoració preesportiva que estableixi els límits per tal que 
l’activitat sigui segura, l’exercici pautat redueix els factors de risc. 
Però si, a més, existeix una malaltia coronària significativa, l’exer-
cici sistemàtic afavoreix la formació de nous capil·lars (circulació 
sanguínia de petit calibre que ajuda a nodrir els sectors del cor 
afectat per petites anomalies coronàries)». Més clar, impossible.

ajuda a perdre pes

A mesura que cremis calories mentre recorris quilòmetres aniràs 
eliminant greix acumulat. Si, a més, combines la teva rutina amb 
una dieta controlada, el teu cos t’ho agrairà; i de moltes maneres, 
tu ja m’entens. Per si això et sembla poc, t’agradarà saber que un 
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estudi de l’Hospital General de Massachusetts publicat fa poc 
indica que fer exercici —i, per tant, córrer— no només permet 
cremar greixos mentre un s’exercita, sinó que també se’n cremen 
mentre un està descansant. Sí, ho has llegit bé: és com continuar 
fent exercici després de fer exercici. Quina meravella, oi?

L’obesitat és una patologia que afecta el 14% de la població 
adulta d’entre vint-i-cinc i seixanta anys del nostre país. És per 
això que en aquest apartat cal fer una distinció molt clara: l’obe-
sitat i el sobrepès no són el mateix. El que marca la diferència és 
l’índex de massa corporal (IMC), que és la proporció entre l’al-
çada i el pes d’una persona. Aquest índex és aplicable a persones 
adultes, i per conèixer el teu només has de dividir el teu pes (kg) 
per la teva alçada expressada en metres al quadrat (m2). Un run-
ner amb sobrepès té un IMC d’entre 25-30, mentre que un 
runner obès estarà per sobre del 30. Fes la prova, a veure què et 
surt.

Tant si ets obès com si tens sobrepès, córrer suposarà una mi-
llora significativa de la teva qualitat de vida, però és evident que 
les persones amb més excés de pes veuran limitada la seva capa-
citat per entrenar-se. En casos així no s’ha de llençar mai la tova-
llola. El que s’ha de fer és adaptar la rutina d’entrenament a les 
característiques físiques de la persona. Potser una rutina que com-
bini córrer i caminar serà la més adequada mentre arrosseguis uns 
quants quilos de més. I tingues ben present que l’augment gra-
dual de l’exigència de la rutina és la clau per perdre pes.

Conserva els ossos forts

L’osteoporosi és una malaltia que fa que els ossos tinguin menys 
densitat i, en conseqüència, que siguin més dèbils a causa d’una 
alteració en el metabolisme del calci. L’osteoporosi acostuma a 



22

ser més freqüent en dones que en homes, sobretot després de la 
menopausa.

Com és lògic, l’osteoporosi comporta un risc més elevat a l’ho-
ra de lesionar-se, ja que fa que els ossos es tornin més trencadissos 
i per tant més propensos a patir fractures i petites lesions en ge-
neral. Preventivament cal assenyalar que córrer és una activitat 
«d’impacte» i que corrent estimulem el dipòsit de calci dels ossos. 
De tota manera, recorda que l’osteoporosi sempre comporta un 
risc de lesions més alt, i que si tens aquesta malaltia cal que de-
manis consell al teu metge abans d’iniciar-te en el running, ja que 
la seva pràctica no sempre és aconsellable en aquests casos.

És ideal contra l’estrès

És un fet que a la societat en la qual vivim la majoria de nosaltres 
convivim amb l’estrès. Córrer és una manera d’aconseguir allibe-
rar-se d’aquest estat d’angoixa que molts runners pateixen abans 
d’iniciar-se en aquest esport. Després de començar a practicar-lo, 
tots els runners donen fe que en el moment de calçar-se les vam-
bes l’estrès comença a disminuir. I per si això fos poc, les endor-
fines, que són les hormones que produeix el cos de manera natu-
ral, provoquen un efecte de benestar i plaer que fan del running 
una experiència joiosa. Sí, joiosa, ho has llegit bé. Ja ho veuràs 
més endavant, quan parlem del que s’ha anomenat «l’eufòria del 
corredor»; tot un subidón, que diuen en castellà.

afavoreix el descans nocturn

Un fet molt relacionat amb les virtuts antiestrès de què acabo de 
parlar és que l’exercici ben estructurat millora la qualitat del son. 
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El doctor Collier de l’Appalachian State University va estudiar 
els patrons del son de nou corredors. Els runners es van presentar 
al laboratori a diferents hores (les cinc del matí, la una del mig-
dia i les set de la tarda) per córrer sobre una cinta contínua du-
rant trenta minuts. En monitoritzar cada individu a la nit, men-
tre dormia, es va comprovar que quan havia corregut durant el 
matí s’obtenien millors dades relacionades amb la qualitat del 
seu descans.

Estudis publicats per l’American College of Sports Medicine 
(ACSM) defensen els beneficis de sortir a córrer a la tarda. Entre 
les quatre i les set de la tarda la temperatura corporal assoleix uns 
nivells molt elevats i això s’associa a una millora del rendiment i 
de la resistència, així com a un menor risc de lesions musculars. 
Això podria ser degut al que es coneix com a «ritme circadià», 
que no és altra cosa que les variacions fisiològiques que es donen 
en un cicle de vint-i-quatre hores.

És molt positiu en casos de depressió

També existeixen estudis que afirmen que l’exercici aeròbic —i 
córrer és l’exercici aeròbic per excel·lència— pot resultar benefi-
ciós en casos de depressió. Sí, sembla que córrer podria ser una de 
les estratègies per «sortir del pou». Segons el doctor Trivedi, de la 
Universitat Southwestern de Texas, «córrer mitja hora tres dies a 
la setmana és tan eficaç com els antidepressius». Sent rigorosos, 
aquesta afirmació és un xic atrevida. Al món hi ha, aproximada-
ment, uns cent cinquanta milions de persones depressives que 
estarien encantades de superar la seva malaltia d’una manera tan 
senzilla: deixant de banda la medicació i posant-se a córrer. 

Les depressions solen ser quadres complexos que requereixen 
diverses estratègies. És per això que ho esmentem amb reserves, 
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però amb l’aval que atorga un estudi dut a terme durant quatre 
anys i publicat a l’American Journal of Preventive Medicine sobre 
depressions moderades. Amb aquestes acotacions podem afirmar 
que el running por ser una eina terapèutica vàlida en casos de de-
pressió moderada, però tan sols una més, i sempre en combinació 
amb fàrmacs i amb un tractament per part d’un professional espe-
cialitzat. Els beneficis psíquics serien tant les sensacions d’assoli-
ment personal que s’obtenen com que el fet de córrer afavoreix la 
resistència psicològica davant els esforços continuats.

Factor socialitzador

Evitar quedar-se al sofà i trobar un grup afí amb el qual compar-
tir experiències és, per a la persona que té dificultats a l’hora de 
comunicar-se amb els altres, una forma d’integrar-se en el «món 
exterior». A més dels avantatges de reforç que té el running en 
casos de depressió, com he comentat abans, el fet de córrer en 
colla, com es veurà més endavant, crea el sentiment de «pertà-
nyer» a un grup, permet la transmissió de consells i ajuda a reco-
nèixer i acceptar la pròpia individualitat i a respectar la dels altres. 

La pràctica del running també implica compartir (coneixe-
ments, sensacions…) en molts sentits, esperit de camaraderia, 
confiar en els altres i donar-los suport. En algunes ocasions fins i 
tot permet establir relacions personals molt profundes, també 
fora de les curses. 

De la mateixa manera, el running és una «petita escola de la 
vida» per les dificultats dels entrenaments, perquè s’aprèn a fer 
front a situacions noves, per la noció del sacrifici, etc. Coneixent 
els membres de la teva colla de running t’obriràs vers als altres i et 
coneixeràs millor a tu mateix.
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la cara i la creu del running

Com ja has vist, està clar que els beneficis del running són mol-
tíssims, però no sempre és l’esport o l’exercici ideal. Em sap greu 
dir-te això, però si, per exemple, el teu punt dèbil són les articu-
lacions de les cames i en especial els genolls o els malucs, has de 
replantejar-te de manera molt seriosa el teu futur com a runner, 
perquè en aquests casos l’impacte del running pot provocar des-
gast i lesions més greus. No obstant això, els entusiastes del run-
ning solen ser gent força tossuda. Conec runners que s’han negat 
a deixar de córrer tot i tenir els genolls en molt mal estat, perquè 
per a ells córrer és un hàbit molt difícil d’abandonar.

Per sort, hi ha una solució. Com veuràs en el capítol dedicat a 
l’entrenament, existeix el que s’anomena cross-training o entrena-
ment creuat. Consisteix en una sèrie de disciplines que poden 
complementar l’entrenament del runner i que, en cas que el cor-
redor tingui lesions o problemes a les articulacions o als músculs, 
ofereix alternatives molt vàlides i igual de satisfactòries. 

Deixar el running o ni tan sols començar a córrer pot ser difícil 
si ja tenies el caramel a la boca, però val la pena que et protegeixis 
duent a terme altres pràctiques esportives com per exemple ne-
dar, muntar en bicicleta o fer marxa nòrdica (nordic walking), 
que es practica amb uns bastons semblants als que es fan servir 
per esquiar. Aquests exercicis també et seran útils per mantenir-te 
en forma, millorar la teva salut en general i viure totes les sensa-
cions i experiències associades al running. Prova-ho i ho veuràs.

A banda de les articulacions, els problemes cardíacs de certa 
magnitud poden ser una seriosa contraindicació a l’hora de cór-
rer. Et recomano que ho valoris i ho consultis amb un professio-
nal de la salut, serà el més sensat. Els excessos i les imprudències 
es paguen, i de vegades, molt cars.


