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“El que compta és el sacrifici...”, diu
Mireia, interna des dels 13 anys al CAR
de Sant Cugat on entrena fins a vuit
hores al dia, i qui pateix al·lèrgia al clor.

Sacrifici



Amb 4’25”06”’ en la final de 400 estils dels
Campionats d’Europa, va batre el rècord 
del món. Acaba d’estrenar majoria d’edat 
i és l’esperança de la natació espanyola. 
És un diamant en brut a l’aigua... i fora. 
Per Carme Barceló Fotografies César Lucadamo

lou a Sabadell. És un dissabte gris i
fosc. Però arriba ella plena de llum
amb l’anorac rosa cordat fins al nas.

Camina ràpida, amb els cabells mullats i els
auriculars a les orelles. A l’mp3 rosa de He-
llo Kitty hi sona música llatina, la que l’em-
peny cada matí a llançar-se a la piscina per
entrenar dues, tres, quatre hores. S’atura a
la porta del seu club, el Natació Sabadell,
mastegant xiclet de maduixa. Rosa. I obre
els ulls més potents que he vist en temps.
S’ajusta el texà d’on sobresurt la roba inte-
rior rosa i la blackberry. Rosa també, és clar.
“Vinc d’entrenar i no sóc persona. Què hi
ha per dinar?”. Tendre i dura alhora, Mireia
Belmonte té 18 anys que impressionen.
“Aquesta noia té una força que no és nor-
mal”, em diu el fotògraf César Lucadamo. 

Començar a nedar amb quatre anys per pres-

cripció facultativa, ja és una sortida difícil...

Sí, com les meves en competició! Ja saps que
és el que més em costa, oi? Sempre surto ma-

lament... Doncs sí, era molt petita quan el metge
va dir als meus pares que patia una desviació a
la part baixa de la columna, i que la natació em
podia ajudar. Vaig començar... i m’hi vaig en-
ganxar! No va ser fàcil ni ho és tampoc ara.

Per què?

Sóc al·lèrgica al clor i pateixo asma. El clor
em senta fatal. Tinc la pell destrossada, però
em poso molta crema hidratant i la mantinc.
No em creix ni el pèl! Em depilo les cames
un cop al mes i no em cal més. I mira, mira
els braços (li passo la mà per sobre), està tot
com socarrimat! Ben mirat, és un avantatge...

I l’asma? Això és fortíssim!

Home, no és molt greu. Se’m manifesta quan
em refredo o quan agafo una bronquitis. Ales-
hores em costa molt entrenar, perquè respiro
malament i he de fer un sobreesforç. Només
em medico en aquell moment i em donen el
famós Ventolín. Està clar que lluito contra els
elements! El clor és el meu pitjor enemic.
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Malgrat tot, rècord del món amb 18 anys.

No ho he tingut fàcil, però treballant dur s’a-
consegueix tot. I amb l’autoestima ben alta,
encara més. Ni penso en les meves malalties.
Aquí el que compta és el sacrifici, la intensi-
tat, l’entrenament diari, l’esforç, una mica de
sort i el do amb el qual neixes. Estic conven-
çuda que tothom en té un, però molts no el sa-
ben trobar, i si el troben no se’l curren. Jo, sí.

LA DONA QUE AGUANTA LA PRESSIÓ

Mireia reconeix que encara flipa quan recorda
el moment que va treure el cap de l’aigua i li

van dir que havia fet marca mundial el passat
mes de desembre. “Rècord del món? Toma ya!”,
diu que va pensar. I res més. “És impossible
racionalitzar més. Estàs com en un núvol on
cada segon passa una cosa diferent. Va ser molt
fort, molt. Quan vaig recuperar el meu mòbil
m’havia ‘petat’ de tants sms que vaig rebre!”.

I vas recordar les crítiques rebudes per la teva

actuació als Jocs Olímpics de Pequín...

Algunes van ser injustes i em van fer una mica
de mal. Es van crear moltes expectatives al
meu voltant, però jo crec que ho vaig fer el mi-
llor que vaig poder. Vaig aconseguir un rècord
d’Espanya i vaig nedar més o menys bé amb la
meva millor marca. Però la premsa, en gene-
ral, és molt crítica amb els fracassos de la na-
tació. Mai hi ha un terme mig: o ets la bomba
o ho fas tot fatal. Ens han de deixar demostrar
el que valem, que ho valem, i s’està veient ja.

No t’agrada perdre ni al parxís, Mireia.

M’agrada guanyar sempre, fins i tot als entre-
naments, i als Jocs no van sortir les coses com
jo volia. Vaig intentar agafar-m’ho bé, però al-
guna crítica va ser massa heavy. Pressió? Jo
només la sento dues setmanes abans de com-
petir, que m’aprimo i dormo pitjor, però la resta
del temps desconnecto, perquè no m’afecti.
No et pots enfonsar. Et dius a tu mateixa: “No
m’ha sortit bé? No els agrado? Doncs a entre-
nar més encara!”. Pequín em va esperonar...

Al juliol, els Mundials de Roma.

Allà comença una altra història. Serà la pri-
mera vegada que competeixi en 50 metres (fins
ara sempre ho havia fet en piscina petita de
25 metres), sé que no serà fàcil i tindré molts
ulls pendents de mi. Però ho tinc tot contro-
lat. Crec molt en mi mateixa i treballo dur
amb el meu entrenador, Carles Subirana.

I a seguir nedant fins...

Una nedadora, a partir dels 25 anys, ja és gran
i ha d’anar pensant en retirar-se. I això faré
si toca. He perdut una part de la meva infan-
tesa i la meva adolescència, però he guanyat
i he fet coses que gent de la meva edat ni som-
nia: viatjar per quatre continents, viure aven-
tures, conèixer gent al·lucinant com Michael
Phelps... M’agradaria ser com ell i ser un
exemple per als qui vinguin darrere meu.
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LA NENA QUE GAUDEIX DE LA VIDA

Mireia té pressa per veure la roba que les esti-
listes han triat per a ella. “Quan surto estic la
tira arreglant-me: els ulls, la roba, els talonar-
ros...”. I això que tothom s’havia fixat només
en les seves ungles. “Sí, potser he potenciat
una mica el tema per no amagar-me’n, però si
m’agrada, per què no puc dur-les així?”.

Ets una fashion victim?

Sí, cent per cent! Els dissabtes, quan acabo
d’entrenar, quedo amb amigues i anem de shop-
ping. Ho remeno tot! Em tornen boja les sa-
bates de taló, els vestits de festa i les bosses.
Marquista? Sempre que puc! Reconec que m’a-
grada vestir de marca, però també porto co-
ses barates i senzilles. No guanyo pas tant! El
meu pare encara em paga el mòbil...

Com és la teva vida fora de la piscina?

Molt dedicada als meus: pares, germà, amics...
Surto els dissabtes i faig el més normal: com-
pres, cinema, xerrar... Sortir de festa? Un o
dos dies al mes vaig al Titus de Badalona o a
la Zona Hermètica de Sabadell. Tinc pocs
amics però molt bons. Els millors són el Piti
(que en realitat es diu Álvaro), la Shawnee
(atleta del CAR), l’Esther (que som amigues
des que erem súper petites) i la Laura (que
és del club i a qui jo li dic Dafne).

I què tal es viu al CAR? 

Quan me’n vaig anar de casa als 13 anys ho vaig
passar fatal, perquè al principi m’enyorava
molt i trucava cada dia als meus pares, però
ara no, gens. Porto cinc anys interna al CAR i
m’he fet a aquesta vida. Tinc tantes coses a fer
que no hi ha temps de trobar a faltar ningú! 
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M’agradaria ser
com Michael Phelps,
un exemple per als qui
vinguin darrere meu
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MOLT PERSONAL

És una fashion victim... I ella mateixa
ho reconeix. Amant dels animals de
tota mena, l’única que s’ha lliurat de
la seva bogeria per les marques és la
seva gossa Abril. Els seus peixos es
diuen Dolce & Gabanna, i fins i tot li ha
posat el nom de Versace al hàmster
que li van regalar fa dues setmanes.
Amant dels perfums... M’ensenya
l’últim rimmel que s’ha comprat, amb
la carcassa de pell de tigre, de la firma
Helena Rubinstein. I la seva mare es
torna boja traient la pols a les 14
colònies i perfums que té a l’habitació
i que Mireia enumera de memòria.
I dels detalls... Li recomano l’última
de Prada i se l’apunta a la blackberry
rosa que l’acompanya a tot arreu i a
la qual hi ha enganxat un cor petitet
de color lila brillant.


