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“Hi va haver
un dia que
creia que no
me’n sortiria”
El català Andreu Mateu es troba al mig de
l’oceà Atlàntic fent rem en solitari i sense
assistència, tot un repte històric i personal
patricio gonzález
Barcelona

E

l primer espanyol a creuar l’oceà Atlàntic a
rem, en solitari i sense
assistència. L’activitat
de creuar oceans a rem és un
esport minoritari, on es requereix una gran força mental i
física, però practicar aquesta
disciplina en solitari i sense
assistència és un repte encara major. Aquest desafiament
espera poder confirmar-lo a
mitjan febrer un home natural de Reus, Tarragona: Andreu
Mateu. El dia 2 de desembre
l’Andreu va partir des de el port
de San Sebastián de la Gomera per intentar arribar a l’illa
d’Antigua, és a dir, a l’altra
vora de l’Atlàntic.
Durant aquests dies experimenta la solitud al mar amb
la seva embarcació i el parell
de rems, que l’estan ajudant
per encarar aquest desafiament
sense precedents a l’Estat.
Aconseguirà el seu somni? De
moment és el primer espanyol
que es troba en l’intent.
En el moment que Actual
s’ha posat en contacte amb ell,
es trobava al davant de la costa
africana, exactament al davant
del Senegal. Però el que l’envolta només és l’aigua: és al
mig de l’Atlàntic. “És molt dur,
però també té les seves satisfaccions. Molt dur, perquè has de
remar moltíssim. Porto 11 dies
remant, des del dia 2, que vaig
sortir. He cobert fins ara unes
500 milles, però haig de fer-ne
3.000.” Aquesta distància que
ha de recórrer fa una idea de la
seva exigència i voluntat, i de
la importància de saber equilibrar la força a emprar en cada
moment. “És una qüestió de
dosificar-se: per exemple, faig

rem tres hores al matí i tres o
quatre a la tarda. De moment
ho estic fent a poc a poc. Estic
adaptant el meu cos a això. Més
endavant, suposo, faré 12 hores
de rem.”
La seva gratificant experiència que està vivint amb si
mateix, amb la seva soledat, i en
companyia del mar, li causa al
mateix temps moltes nits d’insomni. “És molt dur, és molt
difícil dormir; passes nits en
blanc. L’embarcació es mou
moltíssim amb el mar. Sóc en
una cabina molt petita. Per dormir és suficient, però el problema és que, quan decideixes dormir, fosqueja ràpidament. Vaig
patir dies d’onades molt grans, i
això és com una capsa de trons.
Passes, per això, nits senceres
sense agafar el son. L’endemà
posa’t a remar, saps?”
Surt l’interrogant sobre si
ha estat possible, fins ara, en
aquestes condicions poder reposar algunes hores. “De vegades
estic tan destrossat que al final,
tot i ser al mig d’una tempesta, puc descansar i acabo quedant-me adormit. Unes vegades
dormo dues hores; d’altres, tres
hores. L’altre dia vaig tenir una
nit tranquil·la i vaig dormir vuit
hores seguides. Ho vaig combinant.”
Les sensacions i impressions
són de tota mena quan l’Andreu
es desperta i es lleva l’endemà
i contempla la magnitud del
mar que l’encercla. “Quan em
desperto, moltes vegades, estic
com al·lucinant, sobretot quan
a mitjanit em desvetllo i penso
si és tot negre el mar. No hi ha
cap llum. És l’absoluta obscuritat. També tinc la sensació de
ser dins una nau espacial quan
em desperto, perquè solament
veig els llums que es troben al
lloc de comandament de l’embarcació. Sempre és com una
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“És molt dur, però
també té les seves
satisfaccions; has de
remar moltíssim.
Porto des del dia 2”
“És una qüestió de
dosificar-se: faig rem
tres hores al matí i
quatre a la tarda”
“És molt difícil
dormir; passes nits en
blanc. L’embarcació es
mou moltíssim”
“La satisfacció és
que t’has marcat
un repte molt gran,
com fer dues vegades
l’Everest, a poc a poc”
“Quan em desperto,
de vegades estic com
al·lucinant; també
tinc la sensació de ser
dins una nau espaial”

petita al·lucinació.” I, de sobte,
es quan fan acte d’aparició les
fantasies i les il·lusions en la
nostra ment, que tantes vegades
ens sorprenen de forma original, com si la cosa no fos amb
un mateix. “Somio coses molt
estranyes, el que ens passa a
tothom quan somiem. Ràpidament em desperto d’un somni,
i em trobo allà al mig com ficat
dins una bombolla flotant, i em
pregunto: ‘què cony estic fent
aquí al mig del mar’!, fins que
després recupero una mica el
coneixement.” I un s’adona en
un moment determinat que està
creuant l’Atlàntic. Tot un exemple de com passar d’un somni
fins a un altre.
Assegura que, navegant i
gaudint del mar sota aquestes
circumstàncies, arribes a perdre
la noció del temps i ni saps quin
dia és. “La satisfacció és que
t’has marcat un repte molt gran,
com fer dues vegades l’Everest,
i, a poc a poc, t’hi vas apropant. És una adrenalina personal. I tampoc no penso gaire en
l’objectiu final, ja que intento
gaudir el moment, perquè, si
m’obsessiono per tot el que em
resta per finalitzar, puc arribar a
desesperar-me.”
Diu que ja ha fet una desena
part del recorregut, però que
està tot el dia mullat. Resulta
clarivident que no disposa al
mig de l’Atlàntic de les comoditats ni dels serveis de casa
seva. Les onades són el seu
enemic. “Cada dos per tres

vénen onades mal encarades i
et mullen per tots els costats.
Dorms mullat; ja no saps on
ficar la roba per assecar. O no
hi ha prou lloc per assecar-la,
com també per penjar-la o rentar-la.”
L’emoció i la commoció de
veure arribar una onada de 5
metres d’alçària, de ben lluny,
pot resultar increïble. Tot i així,
és aplicable segons en quines
condicions et trobis. L’Andreu
assegura que, quan l’altre dia
ho va patir, “et cagues; l’altre
dia una em va donar la volta
a l’embarcació. Passes molta
por. L’altre dia vaig tenir ones
de 6 o 7 metres. Hi va haver un
moment que vaig pensar que no
me’n sortiria. Van començar a
sacsejar-me per tots els costats.
Jo tancat dins la cabina, moventse d’un costat a un altre”.
La seva filosofia és clara i
contundent per fer front a la
bravura i al sentiment d’empipament de l’Atlàntic: “Quan
apareix una d’aquestes tempestes amb onades gegants, m’endinso a la cabina; que soni i
faci el que vulgui, que no surto
d’aquí ni boig, perquè crec que
l’embarcació ho aguanta tot. Ho
vaig passar malament, van ser 6
o 7 hores seguides on de miracle no em vaig posar a resar,
perquè no crec en supersticions”. La seva creença absoluta
en el fet que està complint un
somni l’omple de la força i de la
motivació necessàries per fer el
dia a dia enmig de l’Atlàntic.

