
Quantes vegades et deus haver fet aquesta pregun-

ta?! Segur que molts cops i segur que te l’has feta

quan t’has vist en una situació compromesa, quan

has vist com baixava d’elegant un pel teu costat o

quan has intentat fer aquella maniobra mil i una vega-

da i no te’n surts. 

Hi ha una premissa que és bàsica, i que, per què

negar-ho, pot arribar a molestar. Portar molts anys

practicant l’esquí no vol dir ser un bon esquiador. Oi

que no? No.

La tècnica s’agafa esquiant amb professionals de

l’ensenyament, i per això a cada estació n’hi ha un

munt. Tant sols us heu d’adreçar i segur que trobeu

un que s’ajusta al vostre nivell i a aquella fita que

voleu assolir. El mestre blanc us ensenyarà a fer els

viratges, a conduir els esquís i us dirà quin és el

ritme que heu de dur en els diferents tipus de neu.

Fins fa poc, per si no ho sabíeu, la tècnica evoluciona-

va contínuament i la fabricació del material amb ella.

Però, avui dia, i des de l’aparició del càrving, passa

Flocs

justament el contrari, que la tècnica va pel darrere

del càrving. D’acord que amb els esquís actuals

l’aprenentatge és molt més veloç i que s’esquia molt

abans, però si li voleu treure el màxim rendiment als

vostres esquís de càrving i gaudir dels viratges com

cal, heu de saber quina és la millor tècnica per això i

com s’ha d’aplicar. És un tòpic, però és ben veritat:

quan més saps més te n’adones que no en saps

gaire.

Estar per la feina
Quan un comença a rebre classes d’un profe -i ho dic

per pròpia experiència- pot passar de tot. Que s’avor-

reixi, que estigui més pendent del paisatge o del culet

de la noia del davant que del que realment has

d’estar, que és fixar-te en els moviments que fa ser-

vir el professor, i també cal que paris atenció a les

seves explicacions. Encara que només sigui per la

‘pasta’ que us costen les classes. Evidentment, par-

tim de la base que el professor que heu triat és el

correcte, que no heu errat la tria i que el mestre

escollit té el nivell suficient que demaneu.

Les classes no s’acaben quan el professor s’acomia-

da, sinó que heu de mirar de posar en pràctica el que

ell us ha ensenyat. Les hores d’esquí lliures en les

que mireu de fer el que heu après, sumades a l’expe-

riència adquirida en els vostres anys, us conduirà no

només a millorar el vostre nivell, sinó a solucionar

qualsevol problema que tingueu en el decurs d’una

jornada blanca.

De mica en mica no tant sols anireu millorant. Fareu

allò que abans no fèieu i aquelles maniobres que

abans us costaven tant ara les fareu amb més facili-

tat, fins que ja us surtin com naturals, com si les

haguéssiu mamat.

Sapigueu que els esquiadors que han treballat la tècni-

ca -els que s’han posat sota les ordres d’un professor-

es noten de seguida. Sobre la pista o fora d’ella, esti-

gui com estigui la neu, són àgils, elegants i conviden a

quedar-se embadalits, per la seva posició sobre els

esquís, per la seva tècnica, per la seva seguretat, per

la seva velocitat, per com es desplacen… Bé, paro ja

que m’entren ganes d’apuntar-me a una classe. �

Un professor és indicat per a aquells que comencen i volen fer les seves

primeres baixades, però també per als qui volen perfeccionar el seu estil.

Ningú no neix ensenyat.
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