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L’ENTREVISTA

Maria Víctor, l’atleta total. Campiona de
diversos títols als anys 40-50

“El que pot fer un home ho
POTFERTAMBUNADONAv

La 35a Cursa Maria Víctor i la Caminada Popular simultània van aplegar en aquesta Festa Major uns 1.500
participants. També s’anomena Maria Víctor el pavelló d’esports. Però la Maria Víctor original, la que els hi
HADONATNOM SUNASENYORADEANYSnAMBlLLS NTSIBESNTS QUEENLASEVAJOVENTUTVASER
l’atleta total. “Sempre guanyava, sempre, i no vaig tenir cap lesió”, recorda. I sense entrenar. Entre
ALTRESlTES HAGUANYATCOPSLAPRESTIGIOSACURSA*EAN"OUIN  IHASIGUTCAMPIONADE#ATALUNYA
i Barcelona en Cross i en múltiples carreres més. Van trigar 40 anys en millorar el seu temps als 800 metres.
Com la fa sentir que la cursa i el pavelló duguin el seu nom?
Molt orgullosa i molt contenta. M’agrada molt anar a la
cursa, veure aquest munt de gent i que tothom et saluda.
)ALPAVELL DOSDELSMEUSNETSHIHANESTATENTRENADORSÐ
Crec que m’he portat molt bé a Palau... He fet molt aquí, he
ajudat tothom i no he fet mai res per interès.

del camp de l’Espanyol perquè m’havien de donar el trofeu
del Campionat de Catalunya. Un altre cop no vaig córrer en
una cursa, a Reus, perquè el capellà volia que em posés
pantalons llargs. Hi ha gent que és molt hipòcrita, però jo
les injustícies no les he pogut aguantar mai, ni a favor ni en
contra meu.

Per què va venir-hi a viure?
El meu marit treballava a Barcelona i van traslladar el
taller a Caldes, però jo vaig preferir viure a Palau perquè
m’agrada molt la natura, tot eren camps. Aquí vaig treballar
de carnissera a ca la Francesca [Can Lluís, establiment
desaparegut]. Feia de dependenta... i descarregava els
CAMIONSÐ*UNTAMB#AL1UICOERENLESDUESBOTIGUESMS
importants. Fèiem unes botifarres boníssimes, venien
d’arreu a buscar-les. Abans de casar-me, a Barcelona, havia
fet de modista i havia portat amb el meu germà el quiosc
DELPASSEIG3ANT*OANAMBELCARRER$IPUTACI

Tant que es va colar a la travessa del Port de Barcelona...
Les dones no podien participar-hi, però jo m’hi vaig tirar
amb els meus companys. Quan vaig arribar a la meta, van
DIR @z0ERO DE DNDE SALE ESTA CHICA @_0UES DEL AGUAÐ,
vaig cridar jo. No van dir res perquè se l’haguessin carregat
ELLS0ER¾ENCARAVANTRIGARTEMPSENACCEPTARLESDONESÐ
Ho trobo molt mal fet. Si poden córrer o nedar homes, les
dones també. Per què aquestes injustícies? El que pot fer
un home ho pot fer també una dona.

Quan i per què va començar a córrer?
Va ser al 1947, quan tenia 21 anys. Jo estava a Mallorca,
però el meu germà Joan, que era campió d’Espanya, em
va trucar i em va dir que anés a Barcelona perquè m’havia
apuntat a la cursa Jean Bouin. Jo no havia entrenat mai,
PER¾ COM ERA COM UN XICOTOT ) AU  A CRRERÐ ) LA VAIG
guanyar, aquesta i les demés.
Sense entrenar?
*O.OÐ.OHEENTRENATMAIÐ!CASAMEVATENIAMOLTAFEINA
%LSALTRESDELEQUIPESQUEIXAVEN@SQUELA-ARIANOVE
mai a entrenar’ [imita amb veu sorneguera]. L’entrenador
els replicava que jo aniria a entrenar quan algú millorés el
meu temps i ningú ho va fer [riu].
Devien ser uns anys durs, aquells.
Sí, però jo no em deixava manar... Hi havia coses per les
que no passava i ja està. Un cop vaig deixar un Guàrdia Civil
sense cobrar durant dos mesos per deixar-se treure la porra
per una dona [riu]. Quan va aixecar-la per pegar un nano, l’hi
vaig treure. ‘¿A quién iba a pegar? ¡Pues ahora la tengo yo y
LEPUEDOPEGARAUSTEDÐ, li vaig dir. ‘A comisaría, señorita’,
em va respondre, però no van deixar que se m’endugués

Com és que ho va deixar?
Va ser abans de les olimpíades [havia de participar a
Hèlsinki 1952] perquè em vaig casar i havia de cuidar de
MALALTS  QUE MEN VAIG FER UN FART LA SOGRA  LA CUNYADA
invàlida, altres cunyats... He cuidat a tots. Quan es posaven
MALALTS APA ACASALA-ARIAÐ
Ho diu amb un somriure.
Estic molt satisfeta del que he fet, no me n’he penedit
mai. Ho vaig decidir jo, no anar a les olimpíades i deixar de
CRRER$ESPRSDELASOGRAIELSCUNYATSVANVENIRELSMEUS
lLLSIELSMEUSNTS
Si quan es va casar hi haguessin hagut residències,
hauria continuat?
No, perquè jo quan he volgut una persona no l’he deixada.
Per amor propi. I ho tornaria a fer. Sempre he fet les meves
obligacions i ja està. No m’agrada la vida d’ara, ni una gota,
AIX¾ QUE ELS lLLS NO DONIN IMPORT½NCIA ALS PARES !RA  FA
4 anys, vaig tenir la desgràcia de la mort del meu marit.
Ens vam casar molt enamorats, no ens hem barallat mai i
sempre hem fet el que hem volgut. En morir-se vaig dir als
MEUSlLLSQUEPERESTAR MESOLAACASAEMPORTESSINAUN
puesto d’aquests. Hi estic durant el dia però al vespre em
PORTENACASA lNSALMATSEGÀENT

