
El debat és sempre el mateix: esportistes 
d’elit com Rafa Nadal, Mireia Belmonte, Leo 

Messi o Serena Williams són el resultat d’una 
genètica portentosa o de la determinació i 

l’entrenament? La resposta, pel que sembla, 
és molt més complexa, fuig d’aquesta simple 

dicotomia i enfonsa les arrels no tant als 
músculs, sinó a les neurones

La ciència 
dels fora 
de sèrie

Quatre segons. Depèn de com es miri, i potser 
per a la majoria de les coses, no és res. I en canvi, 
en esports és un abisme. El que separa el primer 
corredor de l’últim en una prova. El que atorga un 
podi. El necessari per encistellar un tir i empor-
tar-se el partit. I el temps que va convertir Mireia 
Belmonte en la millor nedadora de la història en 
200 papallona. Perquè quatre segons és el que va 
aconseguir rebaixar aquesta catalana de la seva 
pròpia marca, la qual cosa la va portar a guanyar 
l’or i polvoritzar l’anterior rècord mundial en 
aquesta modalitat. Va ser en els Mundials de pisci-
na curta celebrats a Doha, Qatar, a començaments 
de desembre. Menys d’una hora després tornava 
a l’aigua i aconseguia un altre nou rècord del món, 
aquesta vegada en 400 estils.

Amb tan sols 24 anys, Belmonte és un portent 
esportiu. N’hi ha prou amb fer un cop d’ull al seu 
palmarès. Ho ha guanyat pràcticament tot! Ja 
quan tenia 11 anys va assolir per sorpresa de tot-
hom sis títols de campiona d’Espanya en diferents 
modalitats. Des d’aleshores, s’ha passat la vida a 
la piscina, seguint un entrenament i una discipli-
na molt estrictes, amb els quals s’ha col·locat en 
l’elit esportiva. Moltes noies com ella dediquen 
hores i hores a entrenar, i tot i això, encara que són 
boníssimes, no assoleixen l’excel·lència d’aquesta 
catalana. Per què? Què fa que Mireia Belmonte 
sigui una atleta fora de sèrie? Per què Usain Bolt és 
l’home més veloç del planeta? Com aconsegueix 
Messi fer les jugades que el caracteritzen? Què té 
Rafa Nadal per ser un dels grans tennistes de la 
història?

“Tenen talent esportiu”, respon el nord-americà 
David Epstein, periodista científic autor d’El gen 
deportivo. Un atleta excelente ¿nace o se hace? 
(Indicios). Aquesta qualitat difícil de definir es 
tradueix en “una capacitat més gran de millorar”, 
diu. És la finíssima línia que separa el manacorí de 
molts altres excel·lents tennistes; o Ona Carbonell 
d’altres tantes bones nedadores de sincronitzada. 
És l’ingredient màgic de l’excel·lència esportiva. 
Una espècie de do que “té un component genètic, 
però també psicològic i d’entorn”, apunta Epstein 
en una entrevista telefònica.

Des que l’esport és competitiu, i sobretot en les 
últimes dècades en què s’han assolit rècords in-
creïbles i les marques dels atletes estan més i més 
igualades, la ciència prova de disseccionar en què 
consisteix aquest talent dels fora de sèrie. Quin és 
aquest factor X que pot portar un corredor, per 
exemple, a esgarrapar unes mil·lèsimes de segon al 
crono i aconseguir l’or? 

En les primeres dècades del segle XX es va 
començar a veure que unes fisiologies eren més 
adequades que d’altres per a alguns esports; fins 
aquell moment, es considerava que hi havia un ti-
pus de cos estàndard ideal per a tota mena d’exer-
cici: el de l’atleta d’estatura i pes mitjans; tant li feia 
si era saltador d’alçada o llançador de pesos. I amb 
aquest criteri se seleccionava els esportistes. Amb 

l’avanç del segle i de la ciència, aquesta idea es va 
anar abandonant i es van començar a buscar in-
dividus les característiques físiques dels quals els 
fessin més aptes per a certs esports. “Va començar 
així una espècie de selecció artificial que va produ-
ir que els cossos dels esportistes es diferenciessin 
i s’especialitzessin”, explica Epstein. El següent 
pas va ser dissenyar entrenaments esportius que 
potenciessin les capacitats dels atletes en funció 
de la disciplina en què competien. Però aviat es va 
començar a veure que el mateix entrenament no 
obtenia els mateixos resultats en tots els esportis-
tes. De què depenia, doncs, que uns assolissin la 
glòria i d’altres es quedessin al pilot?

Un gen esportiu? Després de la seqüenciació del 
genoma humà, el 2003, els científics de l’esport 
van començar a posar els atletes sota el llum del 
microscopi a la recerca de variants genètiques que 
n’expliquessin el talent. Nombrosos estudis van 
identificar gens individuals que van associar al 
rendiment esportiu, com l’ATCN3, que produeix 
la proteïna alfa actinina 3, fonamental en el procés 
de contracció muscular, i la variant del qual o al·lel 
R afavoreix una resposta explosiva dels músculs, 
molt útil en competicions de velocitat. Segons un 
article publicat a Nature, el 85% dels corredors 
africans el tenen, davant el 50% dels euroasiàtics. 

O l’ACE, el primer gen que es va vincular al ren-
diment esportiu, i que pel que sembla té un paper 
molt important en la regulació de la pressió 
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Usain Bolt, el més ràpid del 
món, té la plusmarca dels 
100 metres llisos: uns de 
moment imbatibles 9'58
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sanguínia, un factor clau en l’escalada de mun-
tanya. Ara bé, fins a quin punt el nostre ADN de-
termina la capacitat atlètica? No se sap. La majoria 
de les investigacions suggereixen que hi contribu-
eix de manera significativa, però això no significa 
que una persona que tingui aquests al·lels hagi de 
ser una bona esportista. Per començar, es pot tenir 
la variant del gen esportiu però que no s’expressi, 
és a dir, que no s’activi. I fins i tot hi ha medallistes 
olímpics que no tenen les variants d’aquests gens. 
La nostra biologia és summament complexa i no 
es pot reduir a tractar de buscar quin gen s’encar-
rega de quina funció. L’excel·lència esportiva ha de 
raure en un altre costat.

La ciència també ha investigat quin pes té la 
biologia. El novembre del 2014 es va publicar a la 
revista PLoS ONE un interessant article científic 
que relacionava la simetria dels genolls amb una 
capacitat més gran de velocitat. Investigadors de 
la Universitat de Rutgers (EUA) van examinar les 
articulacions de 73 atletes jamaicans d’elit, entre 
els quals hi havia corredors olímpics i fins i tot un 
campió del món, i van comparar les seves mesures 
amb les d’uns altres 116 jamaicans que no eren 
esportistes, amb edats i pes similars. Van descobrir 
que els velocistes tenien els genolls significativa-
ment més simètrics que la resta de la població, so-
bretot aquells que competien als 100 metres llisos. 

I que els kenians siguin els millors maratonians 
del món també és en bona mesura pel seu físic 

particular. En concret, els kalenjin, una tribu que 
suposa el 12% de la població, tenen unes cames 
extremadament llargues i primes i un maluc sum-
mament estret. La cama funciona com un pèndol, 
com més llarga i fina en l’extrem, més eficient 
energèticament es mostra per oscil·lar. A més, 
l’elevada altitud en la qual viuen afavoreix la seva 
capacitat aeròbica.

En aquest sentit, perquè aquest físic beneficiós 
desenvolupi el seu potencial, l’entorn exerceix un 
paper summament important. El sistema educatiu 
kenià, igual com el jamaicà, una petita illa de la 
qual surten alguns dels millors corredors del món, 
aposta per l’atletisme i fomenta aquest esport 
entre els ciutadans. El doctor Franchek Drobnic, 
cap del departament d’investigació del CAR de 
Sant Cugat, posa un altre exemple més proper, el 
de Kilian Jornet, esquiador i corredor de munta-
nya. Aquest esportista va créixer al Pirineu; el seu 
pare era guia de muntanya i guarda del refugi de 
Cap de Rec, a la Cerdanya; i la seva mare treballava 
com a professora d’esports de muntanya. Amb 
tres anys, Jornet ja va coronar el seu primer tres 
mil; amb cinc va fer l’Aneto, i amb sis, el Breithorn 
(4.000 m). Els seus pares li van inculcar l’amor per 
la naturalesa i també la seva passió pels esports de 
muntanya. I a sobre, el físic que té li acompanya  
–no sabem si també els gens–. 

“Sense la família tan especial que va tenir i si 
no hagués crescut en un entorn tan afavoridor i 

Leo Messi ha assolit 
l’excel·lència i ha batut 

mil i un rècords malgrat 
els seus problemes de 

creixement quan era nen

EL FÍSIC 
COMPTA 
(I MOLT), 

TAMBÉ LA 
CAPACITAT 
NEURONAL
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propiciador per a l’especialitat a què ell es dedica, 
segurament no hauria desenvolupat les qualitats 
d’excel·lència esportiva que té”, considera aquest 
expert en medicina de l’esport. Tampoc no podria 
fer el que fa si fos més alt, o si pesés més. Per a 
Drobnic, “en ser tan lleuger, no exerceix massa 
pressió sobre les roques, la qual cosa li permet 
saltar d’una a una altra sense que saltin. Altra-
ment, se n’aniria barranc avall. Ell ha après a saber 
quina  força i quina velocitat ha d’aplicar en cada 
moment”.

Els entrenadors són també peces clau en el camí 
d’un esportista cap a l’excel·lència. Com passa 
amb els mestres a l’escola, són els responsables 
d’estimular els atletes i treure’n el millor. Per a 
Xavier Balius, al capdavant de la unitat de ciències, 
medicina i tecnologia del CAR Sant Cugat, “els es-
portistes arriben a l’elit perquè tenen un bon equip 
darrere, un entrenador que dissenya el millor pla 
d’entrenament perquè rendeixin al màxim, que 
sap motivar-los, que els comunica passió. Sense 
això, no hi ha superatleta que valgui”. 

La ment esportiva Però que un esportista arribi a ser 
un superatleta no només s’explica per la  genètica 
sinó que s’explica sobretot per les neurones. En 
les últimes dues dècades nombrosos estudis han 
revelat que els fora de sèrie tenen un cervell per-
fectament afinat per als requeriments de l’esport 
que practiquen. Són persistents, disciplinats, amb 
una capacitat de concentració superior a la de la 
majoria de la població. I unes habilitats de per-
cepció envejables. Com pot ser que Roger Federer 
sigui capaç d’interceptar una bola que va a més de 
200 km/h? 

Fa 40 anys, Janet Starket, una investigadora de 
la Universitat de Waterloo, va voler saber quina 
era la raó de l’enorme capacitat de reacció dels 
esportistes i va inventar una prova per comprovar 
aquesta qualitat. Va seleccionar milers de fotos de 
voleibol femení; en algunes es veia la pilota dins 
del fotograma i en d’altres ja havia sortit; en la 
majoria de les imatges, l’orientació i les postures 
de les jugadores que apareixien era pràcticament 
idèntiques. Starket va mostrar aquestes imatges 
durant unes 16 mil·lèsimes de segon –que per a la 
majoria de mortals seria una fogonada– a dones 
que jugaven en equips de primera divisió així 
com a aficionades i elles havien de decidir si la 
pilota apareixia o no en la imatge. Les jugadores 
millors podien decidir més ràpidament i amb més 
eficiència si la pilota apareixia o no. En canvi, les 
aficionades no eren ni capaces de veure el contin-
gut de la imatge.

Va repetir l’experiment amb jugadors d’hoquei, 
de bàsquet, de futbol i va obtenir els mateixos 
resultats. Va concloure que els jugadors d’elit 
necessiten menys informació visual per saber què 
passarà al cap d’un moment. El seu cervell crea 
una espècie de base de dades mental de les juga-
des, dels moviments dels oponents i la trajectòria 
de la pilota, i això els fa tenir una capacitat més 
gran d’anticipació. I queda clar que no neixen amb 
aquesta habilitat, sinó que l’entrenen, encara que 

és evident que alguns tenen més capacitat que 
altres per a aquesta predicció. Aquesta habilitat 
mental explica en bona mesura que Xavi Hernán-
dez hagi estat reconegut com el millor centrecam-
pista del món. Aquest jugador és capaç de córrer 
amb la pilota en una jugada d’atac i saber què està 
passant en el camp, on són els seus companys, on 
es col·locaran, i fer així la millor passada possible 
en cada situació. Té una enorme capacitat d’an-
ticipació gràcies als milers de patrons de joc que 
ha après a interpretar. “Això fa que pugui prendre 
decisions molt ràpid, de forma gairebé irracional”, 
apunta el divulgador Epstein, que durant anys va 
escriure a Sports Illustrated, una popular revista 
setmanal dels EUA dedicada a l’esport.

Un altre tret interessant de la ment esportiva és 
la seva enorme capacitat del que es denomina 
“amplitud de l’atenció visual”. L’atenció visual 
permet que ens  concentrar en allò que és rellevant 
pel que estem fent, alhora que ignorem tot tipus 
de distraccions, i l’amplitud és tot allò a què estàs 
fent atenció en cada moment i que canvia d’acord 
amb la situació. Un jugador de bàsquet que agafa 
la pilota i comença a córrer en direcció a la cistella 
contrària ha d’estar pendent de la pilota, de la resta 
dels seus companys d’equip i de l’equip contrari. I 
alhora ha d’ignorar els crits del públic. El ma-
teix quan ha de llançar un tir lliure. “Quan surts 
a la piscina, en una final olímpica, i tens 30.000 
persones a les grades mirant-te, has d’estar molt 
concentrada per executar a la perfecció el que 

La nedadora Mireia 
Belmonte, doble medallista 

olímpica, ha superat 
diversos rècords mundials 

en els últims mesos

has assajat, dominar els nervis, el cos, centrar-te 
en la música, estar pendent de la teva companya, 
dels seus moviments, i alhora transmetre emoció 
al jurat, que és una característica importantíssi-
ma de la sincronitzada”, explica la nedadora Ona 
Carbonell.

Tots els esportistes d’elit s’entrenen molt dura-
ment, tenen grans capacitats i mantenen un estat 
mental d’alerta durant la competició. En canvi, és 
un de sol el que arriba el primer. Els científics han 
descobert que una petita regió situada a la part 
més profunda del cervell els podria estar donant 
un avantatge extra. Es tracta de l’ínsula, que pel 
que sembla té un paper rellevant en les emocions i 
en les sensacions corporals. I segons una nova teo-
ria proposada per l’OptiBrain Center, un consorci 
científic amb seu a la Universitat de Califòrnia, 
aquesta regió s’encarrega durant la competició 
de generar prediccions, avaluar com se sentirà 
el cos si el forcem una mica més, quanta energia 
comportarà aquest extra, i en funció d’aquestes 
dades, prioritza i pren decisions. D’alguna manera, 
avalua el cost-benefici. I si el resultat és positiu, 
envia ordres per inundar d’hormones el cervell 
de l’esportista i fer-lo anar una mica més enllà, 
malgrat la possibilitat de lesió, del dolor muscular, 
de l’enorme esforç. Potser, consideren els cien-
tífics, aquesta zona és la que ajuda els velocistes 
a avançar de forma més eficient que els seus 
competidors, per esgarrapar les dècimes de segon 
necessàries per pujar al podi. s 
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