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La passió que els austríacs senten

pels seus saltadors i per aquest

esport és reflecteix en aquesta

imatge de la grada d’Innsbruck
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Que aixequi la mà els que alguna vegada no han gaudit

de l’espectacle dels 4 Trampolins en alguna ocasió, ja

sigui el primer dia de l’any nou o el gran dia de Reis.

Probablement, sigueu molts els que heu gaudit de

l’espectacle dels salts en alguna ocasió, ja no entrarem

en quin estat ho heu fet, si haureu allargat poc o molt

la darrera nit de l’any o si ja no sabíeu què fer per fugir

de l’ofegament familiar. El que està clar és que en

alguna ocasió heu vist com uns homes amb uns esquís

molts llargs i amples als peus desafiaven la llei de la

gravetat, mirant d’allargar el màxim el seu vol, a la

recerca de la glòria.

Reportatge

4 Trampolins
el clàssic del Nadal

Tant clàssic com el torneig de rugbi de les Sis
Nacions, com la regata Oxford Cambridge o com el
Grand National de curses de cavalls, el Torneig dels
4 Trampolins de salts d’esquí arriba aquest hivern a
la seva 59a edició tot mantenint la seva màgia i el
seu encant.

Tino Morte

Press Office 4 Hills Tournament/FIS Media

També és veritat que si el Torneig dels 4 Trampolins

gaudeix d’un major coneixement és bàsicament perquè

se li dóna una major cobertura televisiva, ja que TVE, ja

sigui via digital o al canal Teledeporte, l’emet, mentre

que la resta de la Copa del Món queda una mica en

l’anonimat, ja que malauradament només es pot veure

via Eurosport, tal com passa, per exemple, amb la Copa

del Món d’esquí alpí o d’esquí nòrdic. Una llàstima,

però a la vegada una lloança cap a Eurosport.

Tradició nòrdica
Tal com va passar amb l’esquí alpí o amb la majoria

dels esports d’hivern, els salts d’esquí van néixer als

països nòrdics d’Europa i en la primera edició dels Jocs

Olímpics d’Hivern (Chamonix 1924) ja van ser-hi pre-

sents, la qual cosa ja dóna una idea de la seva tradició

i empenta. Per la seva banda, el Torneig dels 4 trampo-

lins  va començar el seu periple a la temporada 1952-

1953, tot i que la idea es va començar a gestar als anys

40. Era una època en què no hi havia competicions a

Alemanya a causa de la 2a Guerra Mundial. Davant

d’aquesta situació, els membres de l’Ski Club

d’Innsbruck convidava als de l’Ski Club Partenkirchen

a competir al seu trampolí local, el de Bergisel. Bé, la

victòria en la seva primera edició va ser per l’austríac

Bradl, qui també va ser el primer saltador de la histò-

ria a passar dels 100 metres, concretament al trampo-

lí de Planica, Eslovènia; i els quatre trampolins van ser

els mateixos en els que se segueix fent la competició:

Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) i

Innsbruck i Bischofshofen a Àustria, tot i que el

d’Oberstdorf va ser afegit a darrera hora. Mentre el

trampolí que obre el torneig es disputa des d'un tram-

polí de 137 metres de longitud, la seva rampa, els de

Garmisch i Bischofshofen ho fan des d'un de 140

metres, mentre el d’Innsbruck des dels 130 metres.

Potser que per a nosaltres aquest sigui un torneig més,

però pels veritables aficionats el 4 Trampolins és la

bomba, i no cal dir que pels mateixos saltadors i per a

l'afició local encara més. Els grans saltadors són veri-

tables herois als seus països, compten amb un grapat

de seguidors i tenen el mateix tractament mediàtic que

poden tenir els esquiadors alpins, per posar un exem-

ple. I, per a molts d’aquests saltadors, guanyar el

Torneig dels 4 trampolins gairebé és tant o més impor-

tant que la Copa del Món o el mundial.

Els millors saltadors
No hi cap saltador que vulgui perdre’s el Torneig dels 4

trampolins, i al seu quadre d’honor hi figuren els

millors saltadors del món. La temporada passada la

victòria va ser per l’austríac Andreas Kofler. L’esquia-

dor de Fischer intentarà repetir l’èxit aquest hivern,

però no ho tindrà fàcil. Per fer-ho, haurà de ser molt

L’austríac Andreas Kofler en un 

dels vols de la passada edició dels 4

Trampolins, que el va dur a la victòria

El calendari de la Copa del Món
Com que segur que aquest hivern els salts t’enganxa-

ran, tot seguit t’acostem el calendari de la Copa del

Món, el qual consta d’un munt de curses, totes elles

centrades a Europa, a excepció de l’estada japonesa.

Data Estació (País)

27-28 novembre Kuusamo (Finlàndia)*

01 desembre Kuopio (Finlàndia)*

04-05  desembre Lillehammer (Noruega)

11-12  desembre Harrachov (República Txeca)*

18-19 desembre Engelberg (Suïssa)

29 desembre Oberstdorf (Alemanya)**

01 gener Garmisch-Partenkirchen (Ale.)**

03 gener Innsbruck (Àustria)**

06 gener Bischofshofen (Àustria)**

08-09 gener Harrachov (República Txeca)*

15-16 gener Sapporo (Japó)*

21-22 gener Zakopane (Polònia)*

29-30 gener Willingen (Alemanya)

02 febrer Klingenthal (Alemanya)

05-06 febrer Oberstdorf (Alemanya)*

12-13 febrer Vikersund (Noruega)*

25 febrer-05 març Oslo (Noruega)***

12-13 març Lahti (Finlàndia)

18-20 març Planica (Eslovènia)

*Proves nocturnes / ** Torneig 4 Trampolins

*** Campionat del Món
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El calendari dels 4 Trampolins
Per a què no et perdis ni una de les proves d’aquest

clàssic, aquí les tens destacades:

Data Estació

29 desembre Oberstdorf, Alemanya*
01 gener Garmisch-Partenkirchen, Alemanya

03 gener Innsbruck, Àustria

06 gener Bischofshofen, Àustria*
*Proves nocturnes

regular i filar molt prim, ja que els seus rivals s’hauran

preparat a consciència. El millor saltador del moment,

el suís amb cara de nen Simon Ammann no afluiz¡xarà

fàcilment la corda, com tampoc ho farà la legió de

grans saltadors austríacs: Gregor Schlierenzauer,

Thomas Morgenstern, Andreas Kofler o Wolfgang

Loitzl, sense oblidar-nos de l’alemany Michael

Uhrmann, el gran saltador finlandès Jaén Ahonen, el

polonès Adam Malysz o el japonès Daiki Ito.

Tal com passa amb altres esports d’hivern, els salta-

dors tenen la seva particular pretemporada. La prepa-

ració particular de cada saltador es complementa amb

la posada a punt que representa el Grand Prix de

l’estiu. El darrer va començar a Hinterzarten

(Alemanya) i van acabar a Klingenthal, també a

Alemanya, després de visitar set trampolins, entre ells
El gran saltador Janne Ahonen 

sempre és candidat a victòria

Andreas Kofler força constant,

cel·lebrant el seu triomf entre

Wolfgang Loitzl, aixecant el seu 

trofeu, i Janne Ahonen, aplaudint
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el japonès de Hakuba. El passat 3 d’octubre, quan

l’efectiu saltador i veritable llegenda vinent d’aquest

esport Adam Malysz viatjava a Klingenthal sabia que ho

tenia tot, per guanyar el torneig. Només necessitava

acabar al podi per guanyar el seu quart  Summer Grand

Prix, però al final va ser penalitzat pel jurat, cedint la

victòria a un Daiki Ito que ni tant sols es va desplaçar

per disputar la competició.

Aquest fet no deixa de ser una mostra de la incertesa

que hi ha al darrere de cada competició. Hi intervenen

diversos elements externs, com la força del vent o

l’estat anímic, molt important en aquest esport.

Emperò, de ben segur que el 29 de desembre al vespre,

el trampolí d’Oberstdorf veurà en acció els millors sal-

tadors del moment. No tots arribaran en plena forma,

ja que només s’hauran disputat cinc proves de la Copa

del Món, però molts d’ells donarien el que fos per

guanyar una de les quatre proves del Torneig i a poder

ser, el títol. Tots volen la glòria, però només uns pocs

l’assoleixen. �

*Nota: Si voleu, podeu ampliar el vostre coneixement i

curiositat sobre aquest tema al nostre web:

ww.esportsdhivern.cat, i anar al número 2 de la sisena

temporada, on trobareu l’article ‘El vol de l’home

ocell’. Sabíeu, per exemple, que a Catalunya vam tenir

no fa pas massa anys molts bons saltadors?

Les instal·lacions dels

trampolins són molt

espectaculars, com

aquesta d’Oberstdorf


