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Entrevista a:  

Miquel Mas Espinosa 

 

 

 

Miquel és un alumne de 4rt ESO “B”, tot un as de la natació. Practica aquest 

esport des de que anava a sisè. Va decidir seguir el camí de sa germana  

Elena que començà amb la natació abans que ell.  

 

 

“Sense cap dubte em faria il·lusió guanyar els 200 m. 

papallona, és una prova molt costosa, i a mi m'agrada molt.” 
 

 

 

 

Text de Yago Boix alumne de 1r ESO “C” 



Com se’t va ocórrer la idea de començar a practicar la natació? 

S’ho tinc que agrair a la meua germana Elena, perquè ella va provar primer 

aquest esport i vaig decidir seguir el seu camí.  

 

Quant temps fa que practiques la natació? 

Estic nadant des de anava a sisè de primària. 

 

 
Durant l’escalfament abans de competir 

 

T’agrada aquest esport des de sempre? 

No, abans tenia predilecció pel futbol. De fet, m’hauria dedicat a  aquest 

esport si mai haguera conegut la natació. 

 

Els teus pares t’han recolzat en tot moment? 

Si, m'animen a continuar entrenant i m'acompanyen a les competicions. 

 

On sols entrenar? 

En la piscina de la Ciutat Deportiva Esperança Lag. 



Quant de temps dediques a l’entrenament? 

Normalment, ho faig 18 hores setmanals; es a dir, 6 dies a la setmana  i 3 

hores cadascú d’ells.  

 

A quantes competicions assisteixes aproximadament cada any? 

Doncs,  solen rondar les quinze. 

 

 
Competint amb l’estil papallona a Elx 

 

Alguna vegada has tingut que viatjar a causa d’una competició? 

Fora d’Espanya no, però si a llocs com Barcelona o Murcia. 

 

T’agradaria practicar aquest esport de manera professional? 

La veritat es que no, m’ho prenc com un hobby. 

 

Per a ser un hobby, li dediques massa temps no? Què és el que te 

motiva tant de la natació? 

M'agrada nadar i me motive molt quan guanye i veig que continue 

progressant. 

 



 

 
Futurs campions: Miquel Mas, la seva germana Elena, Javi Giménez, Carlos Avilés ... 

  



Abans has dit que et prens la natació com un hobby, penses continuar 

nadant molt de temps? 

Si, si no m’ho impedeix res. Per exemple les lesions o que necessite més 

temps per als estudis. 

 

T’has lesionat alguna vegada? 

No, fins ara he tingut la sort de no lesionar-me mai.  

 

 
Llançada durant un relleu a la piscina d'Asp 

 

Tens algun ídol? Si és així, qui? 

Si, Michel Phelps i Radoslaw Kawecki. 

 

Què han fet aquests nadadors per a ser els teus idols? 

Michel Phelps és el nadador olímpic més condecorat de tots els temps, ho ha 

guanyat tot, especialment en el meu estil preferit la papallona. Radoslaw 

Kawecki perquè és molt bo sobre tot en els moments subaquàtics de la 

competició. 



Per a què creus que t’ha servit aquest esport?  

Sobretot per estar en forma i saber comportar-me millor amb els meus 

companys. 

 

Has conegut a gent nova? 

Si, moltíssima; en especial en les competicions i entrenaments. 

 

 
Nadant estil papallona 

 

Es lliga molt en les piscines? 

Durant les competicions compartim molt de temps lliure amb companys i 

companyes d'altres clubs i fem bones amistats. 

 

Ens has contat que has conegut a molta gent i que la natació t’ha servit 

de molt, però quina és la millor part? 

El que més m’agrada són les competicions i el temps que passe amb  els 

amics i amigues entrenant. 
 



Tens alguna font d’inspiració per millorar? 

Si, una barreja entre la confiança dels entrenadors en mi i l’exigència per la 

meua part de que tot el temps que li dedique a nadar no el puc desaprofitar. 
 

Com et sents abans d’una competició? 

Normalment intente estar segur del que faig i no pensar molt en la prova, 

però els nervis son inevitables. 
 

 
Nadant papallona a la piscina de Petrer 

 

Fas alguna cosa en especial deu minuts abans de competir? 

Deu minuts abans soles et queda que anar a la càmera d’eixida, relaxar-te i 

concentrar-te abans de la prova, no tinc molts rituals, però si que m'agrada 

respirar profundament abans de l’eixida. 

 

Penses que la natació pot ajudar a les persones a superar-se i sentir-

se millor? 

Per descomptat a sentir-se millor, ja que la natació relaxa i a més a més és 

un esport en el que t'has de superar dia a dia. 



 

 
Concentrat abans de competir 



 

Què tal els estudis? Entrenant 3 hores cada dia, com t’organitzes per 

estudiar? 

El tema dels estudis el puc portar bastant bé de moment, és veritat que 

quan arribe a BAT la cosa se complicarà, i provablement tindré que deixar 

molts dies de nadar, però de moment ho porte bé. 

 

 
Compaginar estudis i entrenament 

 

Faltes a molts entrenaments o realment es possible organitzar-se i no 

faltar-ne a cap? 

Intente fer el possible per no faltar-ne a cap, pense que m'organitze lo 

suficientment bé com per a portar les dues coses. 

 

Entre els estudis i entrenaments, tens temps lliure? 

No molt, però el trac d’on puc. 

 

Quina ha estat la teua millor fita esportiva per el moment? 

He quedat campió de la Comunitat Valenciana en les proves de relleus i 3r 

de la Comunitat Valenciana , medalla de bronze, individual en 200 metres 

papallona. 



 

 
Medalla de bronze en 4x100 lliures a Torrevella 

 

Quina competició et faria més il·lusió guanyar? 

Sense cap dubte els 200 m. papallona, és una prova molt costosa, i a mi 

m'agrada molt. 

 

Quin és el teu estil preferit? És també el que millor se te dona? 

Si, la papallona és el meu estil favorit i a mes a mes el que millor faig. 

 

En totes les entrevistes anteriors els entrevistadors demanen 

anècdotes. En tens alguna ja siga graciosa o dolenta, que es puga 

contar? 

Tots els dies ens gastem bromes i tenim  algunes anècdotes que contar. Per 

destacar-ne una diré que durant un campionat d'Espanya els veterans em 

van xollar el pèl. Jo, gràcies als companys, vaig aprofitar per canviar-me el 

look del pentinat. 

 

 



 
Descansant entre proves a Murcia 

 

I per finalitzar l’entrevista, en una escala de 0 a 10, com et 

qualifiques com a esportista? 

Jo em posaria un set. 

 

 

Moltes gràcies per les teves contestacions. 
Yago Boix  

 
 
 
 

 

Ha col·laborat especialment en esta entrevista Natalia 
Sempere de 2n ESO A realitzant la correcció ortogràfica 
i afegint algunes interessants preguntes. 



Sabies què? 
 

 
L'a papallona és un estil de natació resultant d'una variació de l'estil braça 
en el que els dos braços es porten alhora al capdavant per damunt de l'aigua 
i després cap a enrere al mateix temps.  

 

 
 
El moviment dels braços és continu i sempre va acompanyat d'un moviment 
ondulant dels malucs, el qual naix al portar el cap cap a baix en el moment 
d'entrar a l'aigua, i culmina amb la puntada, anomenada de dofí,  que és un 
moviment descendent i brusc dels peus junts. 
 

 
Mireia Belmonte 

 



La papallona és l’estil més difícil d’aprendre, perquè requereix uns nivells de 
força, coordinació i condició física molt elevats. Per tant, no és l’estil més 
adequat per a les persones que volen iniciar-se en al pràctica de la natació. 
 

 
 

 
 
Un poc d’història 
 
 
Va ser l’alemany Erich Rademacher, batejat com “Rade” el primer nadador 
que començà a usar el nou estil. 
 
Rademacher era un bracista que feia una braça 
molt eficient, tenia un estil majestuós. En la seua 
època era el rei indiscutible de la braça. Des de 
1921 fins el 1928 no tingué rival, aconseguí vuit 
records mundials, dos títols europeus i una medalla 
de plata olímpica. I una possible d’or, si tenim en 
compte que en els Jocs Olímpics de 1924 a París, 
època de màxim esplendor de “Rade”, no pogué 
participar ja que el Comitè Olímpic francès no 
permetí participar als esportistes alemanys.  



El cas és que un dia que estava de bon 
humor, en 1926, se li ocorregué recuperar 
els braços sacant-los per fora de l’aigua 
després de la braçada  en compte de fer-ho, 
com feien tots, per baix de l’aigua. 
 
Encara no era l’estil papallona, però 
s’aproximava prou en lo tocant als braços. 
 
“Rade” comença a practicar aquesta variant 
de braça, mig en broma. Prompte s’adonà que 
als jutges de natació no els feia gràcia 
aquesta variant, intentaven descobrir 
qualsevol moviment que permetés 
desqualificar-lo. El cas és que el reglament 
no deia rés de traure els braços per damunt 
l’aigua. 

 
Erich Rademacher 

 

 
 

Ell tampoc tenia molta confiança en la nova variant. De fet, soles la 

utilitzava en competicions menors, mai en les internacionals. No soles per si 

el desqualificaven, sinó especialment perquè el traure els braços per fora 

de l’aigua era molt cansat. Així que l’usava una o dues vegades abans i 

després de cada viratge.  



En 1927 durant una gira pels Estats Units sorprengué a nadadors i 

espectadors amb la nova variant i els jutges intentaren desqualificar-lo. Al 

nostre heroi “Rade”, se li unflaren els nassos i furiós, com bon alemany, 

agafà el Reglament de Natació i els espetà:  

 

“Diguen vostès on diu que no es pot treure els braços fora de  

l’aigua al recuperar la braçada, diguen ... diguen”. 

 

 
 

Els jutges buscaren i buscaren i al final s’adonaren per vençuts. Si bé, la 

nova variant no s’adaptava a l’esperit del reglament de l’estil braça, si ho 

feia a la lletra. “Rade” deixà als jutges USA amb un pam de nassos! 

  



 

Malgrat aquesta victòria, “Rade” no es fiava i a 
l’any següent en els Jocs Olímpics d’Amsterdam, 
ja en el final de la seva carrera esportiva, nadà 
la final sense usar els moviments de papallona, 
per si era desqualificat. Quedà classificat en 
segona posició i no pogué aconseguir aquella 
medalla d’or que quatre anys abans a París 
haguera pogut guanyar.  
 

Passà a ser el primer gran derrotat  
de la història olímpica! 

 
 

Bé, cal dir en honor a la veritat,  que el nostre amic “Rade” si va ser Campió 
Olímpic a Amsterdam, però amb la selecció alemanya de waterpolo. També 
de waterpolo fou medalla de plata en els Jocs Olímpics de Los Àngeles en 
1932 . 

 
“Rade” en el centre formant part de la selecció alemanya de waterpolo 

Campiona Olímpica el 1928 a Amsterdam 
 
 

 

Tot un gran campió ! 


