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ZAMORA
MARCEL

s un autèntic heroi. Aconsegueix el que
molt pocs homes en el món són capa-
ços de resistir: nedar 3.800 metres, fer

180 km en bicicleta i després córrer una ma-
rató –42,195 km. Diuen d’ell que és un dels
quatre ironman que més ràpid corren la ma-
rató en el món. Marcel Zamora porta el cos al
límit, pateix, però se supera a ell mateix i gau-
deix. “Sempre he fet esport. Vaig començar
fent atletisme l’any 1995, gairebé per casuali-
tat, vaig iniciar-me en els triatlons i em vaig
enganxar. Ara ja fa 16 anys que en faig.”

Per què triatlons i ironmans enganxen tant? 
Realment mai hi havia hagut tanta gent fent
triatlons! Crec que el que més enganxa és que
combinen diferents esports, tres disciplines
que tothom sap practicar i que, a més, es duen
a terme a l’aire lliure. I al final el triatló es
converteix en una manera de viure, en una
forma de fer salut i de divertir-se. Són proves
tan dures que quan la gent prepara el primer
triatló té por i quan veu que ha pogut superar

el repte sent que també serà capaç d’altres
coses. Els dóna força per afrontar altres pro-
blemes que els puguin sorgir al llarg de la vida.
A tu quin et va millor? 
La cursa! Perquè de petit ja corria, hi tinc fa-
cilitat, i en les maratons és on aconsegueixo

És el millor triatleta del món especialitzat en
llargues distàncies i ho ha demostrat guanyant
cinc vegades l’ironman més prestigiós, el de
Niça. Però ell, com si res, és un home tranquil i
senzill que, sobretot, gaudeix dels seus. 

É

Per Sílvia Diez Fotografies Jordi Tost
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Qui vol una vida millor! 
Escrit en primera persona, Zamora re-
lata de manera vibrant la seva partici-
pació en un ironman a través de la seva
experiència i el seu pensament vital. 



els millors temps i acabo guanyant les com-
peticions. 

En quantes competicions participes a l’any? 
Normalment en una temporada participo en
dos o tres ironmans. A l’Ironman de Niça no
fallo i és el que acostumo a guanyar. On com-
peteixo més és a França, i durant els mesos
d’abril i maig faig també un parell de mitjos
ironmans. Després d’aquestes puntes més
altes de la temporada, on hi ha les grans cur-
ses i on es fa el currículum, participo en algu-
nes competicions més fins al mes d’agost. 

De fet, el Marcel no deixa mai l’esport de
banda. “Al desembre faig mountain bike per
agafar força, i també esquí de fons. Després,
a l’abril, ja em poso més les piles i m’entreno
moltes més hores. Amb els anys he acumulat
fons físic i experiència. Tot i així, m’entreno
entre tres i quatre hores diàries com a mí-
nim. Al matí corro i faig bici i deixo la natació
per a la tarda, un esport que pots practicar
fins i tot a la nit, perquè no depens ni del temps
ni de la llum, ja que t’entrenes en una piscina
coberta. Quan falta poc per a un ironman puc
arribar a fer vuit hores d’entrenament”, ex-
plica el Marcel, un home senzill i tranquil.

Quin és el do per resistir un ironman?  
Jo crec que es tracta de sentir il·lusió per aca-
bar-lo i, és clar, després tenir molta, molta
constància. Has d’entrenar-te en tres disci-
plines i això suposa sotmetre’s a grans vo-
lums d’entrenament. No és fàcil mantenir
aquesta constància, i per aconseguir-ho has
de ser fort de cap. Quan passes un mal mo-
ment durant la cursa, el que t’ajuda a resistir
és pensar en les moltes hores invertides i en
tota la gent que t’estima, que t’ha acompa-
nyat i ajudat. 

Quin diàleg mantens amb tu mateix en
aquests mals moments?  
Et motives a tu mateix, et dius: “Va Marcel,
vinga, d’aquí a un moment això passarà i tot
serà més fàcil!”. Tens tot un vocabulari in-
tern que et serveix. Jo sóc molt positiu amb
mi mateix i no llenço mai la tovallola. Encara
que en aquell moment no vagi bé, sé que la
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1. Una mania?
A la gent li sorprèn molt, però just la nit abans de fer
un ironman sempre sopo una pizza de tonyina.
2. És una superstició?
Sí! Amb el temps s’ha convertit en una superstició,
perquè t’hi agafes després d’haver guanyat curses
com una cosa que t’ha fet guanyar... També em toco
l'arracada abans d’iniciar una cursa per treure’m els
nervis i guanyar confiança.
3. El que més t’agrada fer quan no fas esport?
Viatjar! I gràcies als triatlons i als ironmans he tingut
la possibilitat de visitar mil llocs que d’una altra
manera no hauria pogut conèixer mai. M’encanta
haver conegut gent diferent que ara ja són amics.
4. I amb quin país et quedes?
Cuba, hi he estat fa poc i m’ha encantat. M’ha
sorprès, ha estat un viatge increïble.
5. Alguna altra afició?
Sí, sóc un fanàtic de Bruce Springsteen. I m’agrada
veure pel·lis i passar temps amb la parella i els
amics. 



En les maratons
és on realment
aconsegueixo els
millors temps i on
acabo guanyant les
competicions

“

”
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cursa pot canviar d’un moment a l’altre. Físi-
cament sóc molt dur i també molt tossut, així
que sempre ho dono tot i sé que si algú em
guanya és perquè ho ha fet millor. 

El Marcel acaba de publicar un llibre on
recull aquests 16 anys de vida professional,
un temps ple d’anècdotes i records. També
revela el secret dels seus èxits. “Intento trans-
metre quins són els meus valors i explico anèc-
dotes dels viatges, dels entrenaments, de les
coses que et diuen i que no et deixen de sor-
prendre. Jo crec que és un llibre que deixarà
bocabadats fins i tot als meus pares i a la gent
que em coneix molt, perquè explico coses de
les quals no parlo normalment”.  

Si et dic que vull participar per primera
vegada en un triatló, què em diries? 
Et diria que t’entrenis, no per ser la millor ni
per aconseguir el millor temps, sinó per gau-
dir-ne. Busca poder acabar-la .

El moment més feliç de la teva carrera? 
Costa quedar-se només amb un, però escolli-
ria les victòries a Niça. 

ADN PROFESSIONAL

· Neix a Barcelona l’any 1978.

· Sempre ha fet esport. Va iniciar-se amb el seu pare

i el seu germà en l’atletisme i després va fer el pri-

mer triatló el 1995. 

· Es va entrenar amb Pere Bossa en l’equip Dream

Team Triatló  i més endavant va decidir passar-se a

la llarga distància i fer el primer ironman.

· Ha guanyat cinc vegades l’Ironman de Niça entre

els anys 2006 i 2010, dos cops a Mònaco, i és cam-

pió de Catalunya de duatló i de triatló. 

· Marcel Zamora té una marca personal en marató

de 2 h 27 min., i és capaç de córrer 42,195 km en 2

h 42 min. després d’haver fet 3,8 km de natació i

180 km de ciclisme. La seva millor marca en un iron-

man és de 8 h 15 min.

Sóc molt dur 
i molt tossut“ ”

Quan guanyes, amb què penses primer?
Sempre tinc sensacions diferents... Sovint
penso : “Per fi s’ha acabat!”. Però també penso
en la parella, la família i en mi mateix i em
dic: “Un altre cop més ho he aconseguit”.•


