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Qui més qui menys sap que l’esport és el pitjor que hi ha 
pels fumadors. Una comissió d’experts de la Universitat 
de Harvard, a instàncies del Govern Federal, és a punt de 
publicar un estudi  que confirma que l’activitat  física té 
efectes nocius pels que exerceixen la pràctica del tabac. I 
per si no n’hi ha prou, l’informe, titulat Fer esport, mata, 
trenca amb totes les convencions i revela que fer una vida 
sana i practicar esport no és compatible.

Aquest estudi cita la mort d’un jove neozelandès el 25 de 
març  de  1985.  Les  causes  del  fatal  desenllaç  eren  poc 
clares fins que l’autòpsia va aclarir que havia patit  una 
sobre-exposició a la bicicleta estàtica. Però això només en 
va ser el principi. Al cap de pocs mesos van començar a 
proliferar els casos de pacients que no podien superar la 
seva  addicció  a  l’esport  i  després  de  llargues  estades  a 
centres  de  desintoxicació,  a  la  sortida,  reincidien.  A 
Massachussets,  Lee Blue era operari d’una instal·ladora 
de  gas  natural.  Havia  fumat  tota  la  vida  fins  que  un 
diagnòstic equivocat per part del seu metge de capçalera 
el va obligar a deixar les cigarretes. Un greu error mèdic 
que  va  interrompre  el  que  amb disciplina  i  constància 
exemplars  havia  estat  cultivant  durant  13  anys.  Blue 
explicava al Chicago Tribune que es llevava d’hora cada 
matí  i  s’obligava  a  fumar  mig  paquet  de  tabac  abans 
d’anar a treballar. “S’ha de tenir molta força de voluntat 
per  despertar-te  cada  dia  a  les  sis  i  fumar 
compulsivament  –reconeix-  però  amb  tenacitat  el  cos, 
que és savi,  te’n  demana cada dia  més”.  I  els  resultats 
l’avalen:  al  cap  de  poc  ja  s’endevinaven  les  primeres 
taques  als  seus  pulmons  i  als  de  la  seva  esposa,  que 
recentment ha iniciat en l’hàbit de fumar la seva mare de 
102  anys.  “L’àvia  ja  fuma:  mai  és  massa  tard  per 
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començar”,  somriu  ella  tot  mostrant  les  seves  dents 
negres de felicitat.

La  pràctica  de  l’esport  també  reverteix  en  la  salut  del 
nostre entorn, per bé que de manera negativa. Quantes 
vegades quan se’ns pregunta “T’importa si faig esport?”, 
no  hem  gosat  dir  que  no?  “Una  argúcia  que  blinda 
l’esportista i a tu et desarma”, es queixa Virginia Slims, 
antiga propietària d’un gimnàs d’Estocolm, ara portaveu 
de la plataforma Stop Spinning. Slims va transformar el 
seu  gimnàs  en  un  club  de  fumadors.  “Ara  ja  no  puc 
arribar  al  quart  pis,  si  no  és  amb  ascensor”,  afirma 
satisfeta. 

“Amb el que t’estalvies deixant de fer esport,  pots anar 
més  cops  al  Burger  King”,  ens  diu  un  estudiant  amb 
sobrepès  a  la  sortida  d’un  institut  de  Denver.  “Jo  em 
gastava  60  dòlars  al  mes  en  begudes  isotòniques!” 
s’escandalitza abans que les escales mecàniques del metro 
de Nova York se l’empassin. Però malgrat aquestes veus 
per  l’esperança,  l’epidèmia  creix:  “Cal  posar-hi  remei: 
cada  cop  són  més  els  que  arriben  a  urgències  amb 
durícies  a  les  mans...  de  tant  aixecar  peses”,  matisa  el 
dermatòleg  Richmond  Filter,  del  Karolinska  University 
Hospital de Solna, a Suècia. 

A  un  altre  país  avançat,  el  Canadà,  el  Parlament  està 
debatent la possibilitat de crear  zones de no-practicants 
als locals públics, per tal que els mals hàbits d’alguns no 
perjudiqui  la  salut  dels  altres.  Ben  aviat  es  podria 
consensuar  una  proposta  de  llei  adreçada  a  delimitar 
àrees  especials  per  a  addictes  a  l’esport  dins  d’espais 
tancats.  Es  tracta  de  compartiments,  convenientment 
ventilats,  on  els  més dependents  podrien  anar-hi  a  fer 
peses  o  abdominals  per  fer  baixar  el  mono.  Els 
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restauradors i els bibliotecaris però, ja han posat el crit al 
cel alertant que s’estan cometent els mateixos errors del 
passat: “Prohibim-ho a tot l’establiment!”, demanen. I no 
estan sols això: d’aquí a pocs dies els empresaris de locals 
d’oci  nocturn  s’adheriran  a  aquest  clam  unànime:  “Ja 
estem farts de sentir pudor de suat a les pistes de ball i 
que aquests  porcs es  passegin impunement pel carrer”, 
s’exclama un abrandat  propietari  d’una discoteca  de  la 
ciutat de Quebec. Mig miler d’intel·lectuals canadencs, en 
la mateixa direcció, reclamen més mà dura contra aquells 
que no es dutxin després de l’esforç físic: “Incloguem-ho 
al Codi Penal”, encapçala un manifest d’aquest grup on 
s’argumenta  que  no  hi  ha  prou  arbres  al  planeta  per 
absorbir  les  emissions tòxiques d’aquells  que professen 
l’esport de manera indiscriminada. 

En  canvi  hi  ha  qui  ho  veu  una  injustícia:  “Deixeu-nos 
tufejar en pau!”, es defensen els membres del Cercle de 
Fermentació de Montreal. “No fem cap mal irreparable a 
ningú!”, va queixar-se fa pocs dies la seva presidenta en 
un programa televisiu abans d’arrencar a plorar. I és que 
la  pressió  que  han  de  suportar  aquells  que  viuen 
enganxats a l’exercici físic és creixent, i arriba al punt de 
l’aïllament social. Moltes AMPA treballen amb programes 
educatius  dissenyats  per  impedir  la  marginació  dels 
alumnes  que  vulguin  evitar,  voluntàriament,  la  vida 
sedentària.  Algunes  companyies  incentiven  el  sobrepès 
amb  àpats  d’empresa  on  es  menja  copiosament.  La 
recuperació  del  sopar  de  Nadal,  que  anava  de  baixa 
aquests últims anys per culpa de la crisi –i fins i tot la 
reintroducció  del  desacreditat  lot  nadalenc- 
exemplifiquen  aquest  canvi  de  tendència  forjat  durant 
aquests anys de misèria aguda, que ha despertat en les 
classes més desafavorides de la nostra societat una certa 
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mentalitat  de  post-guerra.  “Feia  dècades  que  no  es 
comprava tant de pa”, declarava no fa massa el President 
del Gremi de Flequers de Paris.

L’informe al qual fem referència en aquest article, insta 
les  autoritats  sanitàries  a  enganxar  adhesius  a  les 
bicicletes estàtiques, rems dorsals, cintes o el·líptiques on 
s’hi puguin llegir: “Fer esport, mata”. Tot i que el text no 
és vinculant, també aconsella que els poders públics facin 
pedagogia i s’impliquin a fons en campanyes que des de 
les  escoles  ensenyin  als  nens  a  fumar  de  manera 
responsable,  i  que  s’inclogui  al  currículum  acadèmic 
l’assignatura: “Com deixar de fer esport en 3 mesos”. 
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