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dor o derrapador, cada peça té una tasca específica i
cabdal en el correcte desenvolupament d’una prova,
sigui quin sigui el seu nivell, ja que d’obridors ha
d’haver-hi en totes les curses, ja sigui una Copa del
Món, Copa d’Europa, Campionat d’Espanya, Campionat
de Catalunya o una cursa social de club.

Valorar la seva feina
Tot i la seva importància no sempre la tasca d’aquests
esquiadors ha estat valorada suficientment. En aquest
sentit, Kim Carreras, tècnic de la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern (FCEH) explica que “el tema dels
obridors sempre ha estat un problema greu, i que a
moltes persones se’ls passa per alt, i que jo he mirat

Reportatge

La feina dels obridors

Quan a la passada edició de la Copa d’Europa Dames
de la Molina es va comunicar als esquiadors catalans
Oriol Álvarez, Paula Vicente i Cristian Masdeu que ells
havien estat els triats per fer d’obridors en aquesta
important cursa de categoria internacional, van donar
un salt d’alegria tant alt que gairebé toquen el cel, ja
que ells millor que ningú saben de la importància de la
tasca de l’obridor, i de l’orgull que representa per un
corredor ser el primer, segon o tercer en baixar per un
estadi i verificar que tot és correcte, que la neu està
en bon estat, que la negociació dels viratges és
l’adient, que el traçat és el que toca o que les portes o
pals estan ben col.locats i fixats. Realment, la tasca
d’un obridor és tant o més important que la d’un traça-

Com molt bé indica el seu nom, els obridors són
els encarregats d’encetar el pastís. Són els pri-
mers a baixar per una pista de competició i verifi-
car el bon estat del traçat. Darrere seu ja
comença l’espectacle, però, com es trien aquests
corredors? Quina és la seva tasca primordial?
Quins entrebancs es troben? La resposta a aques-
tes i altres preguntes a continuació.

de cuidar molt. Hi ha persones que es pensen que tot-
hom pot fer d’obridor, i no és així, ja que ha de ser una
persona molt important, que marca unes referències
que després serveixen de guia als corredors. Per tant,
ha de fer la seva feina amb garanties”.
Per norma general, cada cursa acostuma a tenir un
nombre de tres obridors com a mínim, en funció de la
importància de la prova, i el més normal és que el de
més nivell de tots tres sigui el darrer a fer lliscar la sola
dels esquís per la pista. Pot passar que entre ells no es
posin d’acord per triar qui ha de baixar primer, segon o
tercer. Si es dóna aquest cas, és el director de la cursa
el qui posa els punts sobre les is i decideix l’ordre.
Ara bé, tant el primer, el segon o el tercer, han de ser

esquiadors amb un bon nivell. No poden ser esquiadors
sense unes mínimes, per no dir màximes condicions
tècniques, ja que d’ells dependrà en bona part el
correcte desenvolupament de la prova. Ara tot aquest
tema està força controlat, però abans, que no es tenia
tanta cura en la tria dels esquiadors, passava més
vegades del compte que dels tres esquiadors cap arri-
bava a la línia de meta, o que arribaven després de
caure tots ells. Aquesta situació es podria deure a
dues raons, o bé a què els corredors escollits per fer
aquesta feina no eren els més idonis o bé que la pista
no estava del tot ben traçada, que igual tenia algun
punt massa delicat i és aleshores quan l’obridor ha
d’informar d’aquesta situació.

Diferents obridors ordenats en funció de l’ordre de
baixada, preparats per a començar la seva tasca.!

Sortida a Boí Taüll. En imatge es veu el corredor
just abans d’entrar al portilló de sortida.

!

Com aprecia a la foto, els obridors han de tenir un bon nivell d’esquí.!

Àlex Jaesque, excorredor
del Club Espot Esquí.

!

Celes Piedrabuena
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- Un obridor ha de ser un esquiador tècnicament bo,

que marqui bé la línia.
- Tot i la importància de la seva tasca, la pressió de

l’obridor hauria de ser menor o inferior que la que
ha de tenir un esquiador per fer-ho bé.

- Els corredors triats per fer d’obridor, sobretot en
les competicions de més categoria, han d’aprofitar
l’oportunitat, ja que per a ells no deixa de ser un
entrenament, una pressa de contacte amb esquia-
dors de nivell superior

- L’obridor fa exactament el que fan els corredors,
amb les seves tandes d’entrenament, de reconei-
xement…

- A l’hora d’obrir, l’obridor hauria de tenir la mateixa
mentalitat que el corredor, mirant la línia a seguir,
memoritzar les portes de l’eslàlom o el gegant

- La nova normativa diu que l’obridor ha de tenir la
mateixa llicència en actiu que la que té un corredor

- Tot i a les nostres competicions en baixen tres
com a mínim, en funció de l’especialitat en baixen
més o menys obridors. Per exemple, en gegant i
eslàlom acostumen a baixar tres o quatre, i en
súper gegant i descens de sis a vuit. I, en una
cursa de la Copa del Món, l’obridor quart o cinquè
acostuma a portar una càmera de televisió

- Els obridors i els corredors parlen entre ells,
sobretot en proves en les que l’obridor i l’esquia-
dor són de la mateixa nacionalitat

-L’obridor ha d’informar al delegat tècnic de l’estat
de la pista, i si troba un problema al traçat ho ha
de comunicar

- Per norma general els obridors no cobren, però la
FCEH vol canviar aquesta situació. Per exemple,
els obridors que obren les proves d’accés als cur-
sets de formació sí que cobren i són professionals.
La mateixa federació té una llista d’esportistes
disponibles

Normalment, els obridors han de ser corredors que
tinguin el mateix nivell de la cursa en qüestió o fins i tot
superior, ja que estem parlant d’una prova de gegant,
eslàlom o súper gegant. És indiferent. Des de la FCEH
el que s’intenta és que la tasca de l’obridor sigui com
un premi per a l’esquiador, ja que també li ha de ser-
vir com experiència i com a aportació tècnica. “Per un
noi o noia de 14 anys no és el mateix disputar una
cursa de la seva categoria que fer d’obridor en una
competició de juvenil, de nivell superior, ja sap que no
pot fallar, que totes les mirades estaran posades en ell
i que haurà de donar la talla”, diu Kim Carreras.
Normalment, no costa massa trobar obridors per a les
categories més petites –infantils o juvenils, per exem-
ple–, però quan se’n necessiten per proves de nivell
superior, com ara els Campionats d’Espanya o als
Campionats de Catalunya, o en especialitats com ara
el descens, en les poques curses d’aquesta modalitat
que es disputen a l’Estat, ja són figues d’un altre paner.
El mateix Kim Carreras, al costat de Luciano Acerboni,
va fer d’obridor dos anys seguits, i ho van fer equipats
com van poder, amb unes proteccions de cartró als
genolls que encara recorden els que van presenciar
l’espectacle.

Obridors estrelles
Dins de la galàxia dels obridors, a uns quants se’ls
coneix amb el qualificatiu d’obridors estrelles.
Aquests, de fet, no és que hagin estat triats per can-
tar en una nova i esperem que llunyana entrega
d’Operación Triunfo, sinó que són els mateixos esquia-
dors els que fan aquesta tasca. Els esquiadors de
menys nivell, a priori, de la cursa en qüestió, als quals
se’ls dóna una oportunitat única. 
En proves de velocitat o quan les condicions ambien-
tals són molt adients –per exemple quan hi ha molta
boira o quan les condicions de neu no són bones–

s’acostuma a sortejar un nombre de corredors entre
els últims dorsals, i se’ls dóna l’oportunitat de sortir
els primers, de ser obridors estrelles. Aquests esquia-
dors tenen aleshores l’oportunitat de sortir davant
dels corredors que hi ha per davant seu. D’acord que
no ho fan en unes òptimes condicions, però hi ha vega-
des que l’estat de la neu quan els toca baixar no ofe-
reix tampoc la seva millor cara. És una aposta
arriscada, però els pot sortir bé i com a mínim donar
una mica de protagonisme per als espectadors, i la
resta de corredors, i si tenen la sort que la cursa la
cobreix la televisió, de ser a la llar de molts aficionats,
normalment a l’hora d’esmorzar o dinar. "

Aquest obridor sorteja les primeres portes de
l’eslàlom dels Campionats d’Espanya Infantils de
Boí Taüll, sota l’atenta mirada dels joves esquia-
dors, que no perden detall de les seves traçades.

A la dreta de la foto, l’obridor C escolta les direc-
trius del jutge de sortida, el senyor Quico Aurell,
col.laborador habitual de la FCEH en diferents cur-
ses. En aquest cas, com a jutge de sortida dels
passats Campionats d’Espanya Infantils de Boí Taüll.

!
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