
500 quilòmetres, però, ja estava bé. És més, a la

Finnmarkslöpet no es pot córrer la distància més

llarga sense haver fet la curta i, també s’ha de dir,

que si ja els va costar establir un programa d’entre-

nament per a una prova de 500 quilòmetres, fer-ho

per una que dobla aquesta distància complicaria molt

més les coses.

Com ells, com l’Helena i el Miquel Àngel, van ser 22

persones més les que van sortir a viure un dels rep-

tes més interessants que tot múixer pot viure en

aquest esport. Si en aquest esport la relació entre

els gossos i el tirador ha de ser bona, en una cita

com la que ens ocupa ambdós han de tenir un feeling

molt bo, que ja s’han hagut d’anar entrenant mesos

abans, per arribar a la gran cita en perfectes condi-

cions. De manera que cadascú sàpiga el que ha de

fer en tot moment, que un confiï en l’altre plenament.

Només així una aventura com la Finnmarkslöpet pot

arribar a bon port, i, tot i així, en el decurs dels

molts quilòmetres que s’han de superar van sortint

imprevistos. Noves situacions, algunes que ja es

preveien i altres que no. Com ara canvis en el

temps, cansament o lesions en els gossos, que, tot

s’ha de dir, són uns grans atletes i se’ls tracta com

a tals.

Cinc dies per emmarcar
Vam demanar al Miquel Àngel que ell mateix ens

expliqués, amb les seves paraules, com van anar els

dies de la competició, i aquest és el seu relat.

1r dia. “Vam sortir a les 12, i fins al vespre deuríem

fer 110 quilòmetres. Vam passar un punt de control

i vam descansar unes sis hores. Aquí ja vaig veure

que calia estar molt fort mentalment, que això sem-

pre era igual, i que no s’acabava mai. El paisatge era

com un desert blanc. No saps mai on ets, sort dels

senyals, de les branques que deixa l’organització. El

80% del recorregut l’hem de fer amb tempesta de

neu. Em vaig quedar al final de la cursa, ja que tenia

un gos que no estava molt bé”.

2n dia. “Vam fer un recorregut de més de 90 quilò-

metres, fins a un altre punt de control. Va ser molt

dur, ja que la neu era molt tova, havies d’anar fent

camí i el trineu s’enfonsava. A més, va haver-hi una

tempesta de neu, que va esborrar les traces.

M’anava guiant per les branques de bedoll que hi

havia cada x metres. Portava ja més de 200 quilò-

metres, en una etapa planera, què anava seguint el

riu. Volia descansar sis hores, però portava dos gos-

sos tocats, i vaig preferir que descansessin, ja que

hi havia un que anava coix”.

3r dia. “En un principi, jo tenia la  idea de fer el reco-

rregut en tres dies, però al tenir els gossos tocats

vaig haver de canviar els meus objectius. Ara només

buscava acabar, i ningú es creia que acabés, ja que

si no ets del país d’ells sembla que no puguis acabar.

Tota la gent que acaba ho fa en el seu segon cop que

hi va, i no pas en el primer com jo. Al punt de control

del tercer dia ens vam ajuntar diversos múixers, un

austríac, un suec i un noruec, i vam decidir anar

junts fins al final. La tempesta havia deixat el riu

sense traça i s’havia d’anar fent camí. A aquestes

alçades, ja havia deixat dos gossos i en portava sis.

Era tanta l’expectació que hi havia al meu voltant,

que fins i tot la televisió del país em va venir a veure

per fer-me una entrevista. Havíem decidit fer-ho

junts, i l’austríac necessitava descansar pel tema

dels gossos. Vam estar unes 10 hores parats i, en

el fons, a mi ja m’anava bé. A aquestes alçades

l’objectiu ja era acabar”.

4t dia. “Va ser una jornada molt brutal, ja que en el

decurs de la nit havia caigut aigua neu. Havia baixat

la temperatura –estàvem a menys 13 graus–, havia

gelat i el terreny estava força malament. Era una

etapa en què sortíem d’un riu, per pujar una muntan-

ya i anar pel bosc. Aquí vaig haver de deixar un altre

gos, que es va tòrcer un peu al riu. Ja només me’n

quedaven cinc, que era el mínim que permetia l’orga-

nització per seguir endavant. El gos ja l’havia deixat

en el punt de control anterior i per tant era jo qui

havia de treballar molt més. Va ser una etapa molt

pesada perquè el trineu s’enfonsava i es quedava cla-

vat molts cops. Va ser un drama. 80 i escaig quilò-

metres i no s’acabava mai, fins que vam arribar a

l’últim punt de control i  vam parar més estona de la

prevista”.

5è dia. “Ja tants sols ens quedaven poc més de 100

quilòmetres. El camí passava per alguns trams que

ja havíem fet, que vam repetir, i altres de descone-

guts, com ara un llac. Va ser un dels moments més

durs de la cursa, ja que aquest llac no tenia cap

mena de protecció, mig nevava… Va ser brutal.

Aquesta sensació va durar deu quilòmetres. Per

sort, el temps va canviar, però van ser 45 minuts

molt durs. Vam arribar al punt de control. Ja tant

sols faltaven 40 quilòmetres per arribar a la meta.

Arriba un moment en que aquesta distància ja no és

res. Cada cop queden menys quilòmetres, fins que

arribem al final quan ja cau la nit”.

Si la Pirena ens sembla ja tot un repte, la Finnmarkslöpet de Noruega, és

molt més que això. Es tracta d’una cursa de llarga distància, una de les

que té més renom i també de les més dures. La darrera edició va tenir lloc

del 8 al 15 del passat mes de març. Hi van prendre part un total, entre

les dues categories, 29 trineus; i entre ells, hi havia el de Miquel Àngel

Martínez. La que segueix és la seva aventura.

✒ Celes Piedrabuena � Torill M. Wiggen i Miquel Àngel Martínez

Imaginem-nos per un moment que vivim en una petita

localitat de Noruega, on la neu és tan habitual com el

pa a la nostra taula, i que ens sentim orgullosos de

tenir una de les curses de trineus més famoses, en la

qual prenen part els nostres millors tiradors i on, de

tant en tant, alguns estrangers s’atreveixen a partici-

par. S’acosta el dia de la sortida i ens arribem a

veure la llista d’inscrits. I veiem entre els participants

a un tirador de Barcelona, la qual cosa ja ens estran-

ya, donat el vessant marítim de la ciutat.  Però, si a

més sabem que aquest beneït s’ha preparat a les àri-

des terres dels Monegros, on trobar un floquet de

neu és com trobar-te amb un bitllet de 500 euros pel

carrer, diríem que està tocat de l’ala. Però, resulta

que noi, que Miquel Àngel Martínez i la seva dona,

Helena Mas, saben el que es fan. Els encanta aquest

món i fan tot el que poden per mirar de dedicar el

màxim de temps al seu esport i hobby preferit.

Capacitat de supervivència
Conscients que prendre part a la Finnmarkslöpet no

és bufar i fer ampolles, en Miquel Àngel i l’Helena es

van preparar a fons. Van estar un any preparant-se

per poder afrontar amb garanties el seu concurs a la

cursa. Una cursa que consta de dues categories, la

de 500 i la de 1.000 quilòmetres, la primera per a 8

gossos i la segona per  a 14. Com que era el primer

cop que hi prenien part, havien de córrer en la de
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No ho va tenir gens fàcil Miquel

Àngel Martínez, ja que alguns dels

seus gossos van patir problemes.
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La importància dels gossos

Feeling. Amb aquesta paraula defineix Miquel Àngel la relació que s’ha de tenir amb els gossos. Com ell

diu, ells són els autèntics protagonistes d’aquesta i de totes les aventures de trineus. En la fase d’entre-

nament ell va estar treballant amb onze gossos. Els va estar preparant a fons. Tots van córrer a

Monegros 2002 non-stop, a Alpentrail 2003 i el Campionat del Món de mitja distància. D’aquesta mane-

ra, van arribar a la Finnmarkslöpet amb uns 2.500 quilòmetres a les potes.

Els que segueixen van ser els veritables protagonistes d’aquesta història, sense oblidar-nos dels descar-

tats: Body, Camaro i Wyoming.

-Boy. Mascle de quatre anys. Gos d’uns 25 quilograms, amb una gran potència. Normalment la seva posi-

ció és d’equip (team)o de mig (swing), però va haver d’ocupar la posició de darrere (wheel) en el tercer

tram, lesionant-se de certa gravetat a la part del darrere com a conseqüència de la profunditat de la neu i

dels forats que es trobaven. Malauradament, no va poder sortir al quart tram.

-Dakota. Aquesta femella de cinc anys, amb una gran capacitat de recuperació i que, tot i que es sent més

còmode estant a la part del darrera del trineu, pot ser tranquil·lament colíder, va patir la mateixa sort que

Boy, però amb la diferència que ella va poder seguir.

-Falcon. Mascle de quatre anys. Normalment està a la posició de d’equip (team), però va acabar molt bé

de darrere (wheel). No va parar de bordar en tota la Finnmarkslöpet i sempre es va comportar molt bé.

-Fast. Tot i que la seva posició és la de mig (swing) o d’equip (team), aquest mascle de quatre anys,

germà de Boy, va acabar magníficament com a darrere (wheel).

-Freyja. Femella molt nerviosa, més indicada per a una cursa d’esprint, es va comportar de meravella, bor-

dant en tot moment al seu company de tir quan ella considerava que la velocitat no era l’adequada.

-Indy. Malgrat la seva força de voluntat, aquest mascle de quatre anys va patir la mateixa situació que Boy

i no va poder superar la duresa de la neu profunda. De manera que ja no va sortir al quart tram.

-Quena. L’autèntica protagonista de la Finnmarkslöpet. La líder, i amb això ja està tot dit. Quan va fer falta

va assumir la responsabilitat de tirar endavant, ja s’enfonsés en la neu, hagués de fer front al fort vent o

buscar el camí per on anar.

-Sitka. No va poder acabar. Aquesta femella de sis anys, molt treballadora, no va poder superar la lesió

que es va fer a la pota del darrera al caure en un forat al gel en el quart tram.

És a dir, que dels vuit gossos que portava, al final es van haver de retirar tres. L’organització no permet

acabar amb menys de cinc gossos, i, no cal dir, que Miquel Àngel va patir de debò.

Si vols, ens pots fer arribar la teva aventura o la

teva proposta per correu electrònic, a l’adreça:

hivern@mpd.es

Més informació: 

www.finnmarkslopet.com

-La gent es va quedar sorpresa de veure’t córrer a

la Finnmarkslöpet, oi?

-“La veritat és que la gent em tractava de boig,

m’ho deien a la cara. Però, tanmateix, em va fer

molta il·lusió poder córrer com a català. Allà a

Noruega entenen molt bé la situació de Catalunya i

l’entenen. És més, durant la presentació els vaig

explicar que era Catalunya i ho van entendre a la

perfecció”.

-Bé, com t’ho vas fer per entrenar, per preparar-te

de cara a una cursa com aquesta?

-“Certament, la gran dificultat va ser a l’hora

d’entrenar aquí. Vaig entrenar molt als Monegros,

on sí que hi ha camins preparats amb quilòmetres.

Aquí a Catalunya és molt difícil entrenar, i també

anava a Sòria”.

-Però als Monegros no hi havia neu.

-“Sí,  clar, el 80% del meu entrenament el vaig fer

sobre terra. És més, quan estava allà la gent em

preguntava si alguna vegada havia trepitjat la neu.

Però, per familiaritzar-me amb l’ambient, vaig anar-

hi deu dies abans”.

-Com se’t va ocórrer anar a la Finnmarklöpet?

-“Fa dos anys vam estar la meva dona i jo buscant un

lloc per anar de vacances, i vam mirar cap al nord.

Vam buscar per Internet. Sabíem el tipus de cursa

que era, i no se’ns va fer especialment dura. De fet, la

cursa no ha estat gens dura, ho ha estat més l’entre-

nament. Potser és perquè vinc del món de la competi-

ció d’esquí de muntanya i de l’alpinisme”.

-Quants gossos tens i com t’ho vas fer per triar els

més adients per a la Finnmarkslöpet?

-“Tinc 21 gossos. N’havia agafat deu per a la cursa.

Deu gossos que fossin forts, amb una edat adequa-

da –ni molt grans ni massa joves– de cinc anys.

Però, després vaig tenir molts problemes. Una

gossa, pobra, em va agafar un tumor mamari, una

altre va tenir una estrebada muscular, a un altre li

vam detectar Leishmania”.

-Suposo que en una cursa de llarga distància com

aquesta s’ha d’establir una relació especial amb els

gossos, oi?

-“Una de les coses que distingeix la llarga distància

és que els gossos corren perquè els ho demanes

tu. Sinó tens bon feeling amb els gossos no cal ni

que et presentis a una cursa d’aquestes caracterís-

tiques. El gos ha de tenir una confiança absoluta en

tu, i després ja va fent. Després, perquè corrin en

una cursa de llarga distància els has d’ensenyar a

controlar la velocitat. I sí, hi ha moments de molt

sentiment. Per exemple, quan anava amb cinc gos-

sos només i el líder del tir es va tirar tota la res-

ponsabilitat a l’esquena. Aquesta és una gossa molt

agraïda”.

-Tot i que deu haver-hi moments per a tot, segura-

ment el patiment deu aparèixer amb una certa fre-

qüència, oi?

-“Hi ha estones que són molt dures. Va haver-hi

trams on realment vaig arribar molt esgotat. Quan

tant sols estava amb cinc gossos estava destros-

sat. Vam estar obrint traça tota l’estona i vaig aca-

bar extenuat, sense oblidar-nos dels trams amb

tempesta. Has d’estar molt mentalitzat”.

Unes paraules amb …Miquel Àngel Martínez,
“El gos ha de tenir una confiança absoluta en tu”

Tothom li deia que si s’havia begut l’enteniment, però ell volia fer història i ser el primer tirador 

de l’Estat que no només prenia part en aquesta cursa, sinó també el primer en acabar-la.

Per desgràcia, no tots els dies van ser tan

assolellats com l'instant de la foto.
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Si t’ha picat la curiositat i vols conèixer de prop

algunes altres cites de múixing, aquí tens les

millors, entre les quals no podia faltar la nostra

Pirena:

Femund 500 – Femundlöpets Venner, 

www.femund500.com

Pasvik Trail, www.pasviktrail.com

Iditarod, www.iditarod.com

Yukon Quest, www.yukonquest.org

Pirena, www.pirena.com

Kuskokwin, www.k300.org

Beargrease, www.beargrease.com

Vindelälvsdraget, 

www.vindelalven.se/vdrag/swe/default.cfm

En un repte com aquest són

molts els moments de soledat.

Per això, cal tenir un caràcter

especial per prendre part en

una aventura com aquesta.
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