
Més personal
Estudis somiats: INEF

El seu equip: Marco Viada és el

tècnic de neu. Lluís Sala el prepa-

rador f ísic. Córrer per l ’UEC

Mataró, calça Rossignol en botes

i esquís i vol agrair especialment

el suport que sempre li ha donat

Quique Roure des de Body Sport

La Molina.

Parells d’esquís: En Joel té dos parells d’esquís d’eslàlom, dos de gegant,

dos de supergegant i uns de descens, al marge d’un parell de botes.

Altres esports d’hivern. Ha provat el surf de neu, però no li diu gran cosa.

No ha provat l’estil llliure, però sí que reconeix que és igual de difícil que

l’esquí alpí i que s’ha de tenir un talent especial.

Una estació: Pas de la Casa.

Un moment especial. Sempre quan estic en una cursa i faig un bon resultat.

Música. Li agrada de tot, menys el heavy.

Menjar. Pasta.

Beguda. Aigua.

Llibres. Sempre llegeix abans d’anar a dormir i acostuma a agafar els llibres

que la seva mare ja ha acabat de llegir.

Pel·.lícula. 'El senyor dels anyells', l’ha vista quatre cops. No té cap actriu ni

actor favorit.

Què t’enduries a una illa deserta. Els esquís, el meu ordinador i necessitaria

poder connectar-me a Internet.

Com t’agraden les noies. No molt altes. M’és igual si són roses o morenes.

Que no siguin molt primes i que tampoc estiguin molt grasses.

Un jove esquiador com tu, lliga molt? Has entrat a una noia ‘fardant’ del que

fas? No, no és lliga molt, i no he fet servir mai el fet de ser esquiador.
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Tot i que ell diu que la temporada

passada no va ser del tot bona, en

Joel Buló es va proclamar campió

d’Espanya juvenil i d’eslàlom, va fer

segon en gegant i tercer en super-

gegant. Uns resultats que no estan

gens malament i que molts altres

nois de la seva edat ja signarien.

Aquesta temporada ha entrat a for-

mar part de la Selecció de

Tecnificació d’Homes de la RFEDI i,

per tant, és d’esperar que la tra-

jectòria ascendent que ha demos-

trat fins ara es consolidi.

Vam agafar Joel Buló mentre estava entrenant a

Itàlia, a Valsenales, per després anar a córrer dos

eslàloms. Aquest jove, però molt segur esquiador

barceloní, fa gala d’una maduresa que no és pròpia

d’un noi de la seva edat. Probablement, el fet

d’estar molt temps fora de casa i el tenir com a

mestres i com a referents els seus pares -que

també eren esquiadors i entrenadors- ha modelat

la personalitat de Joel. Reconeix que té un talent

especial per esquiar, però que sense treball no

s’arriba en lloc, i que ganes i il·lusió no li’n falten.

Que després les curses surtin com han de sortir, ja

és un altre tema.

Quines sensacions tens a aquestes alçades de la tem-

porada? 

Veig que aquesta temporada pinta millor. La passada

no va ser molt bona. De fet, no estic molt satisfet, ja

que no vaig millorar el rànquing de punts. No va anar

com m’esperava. De moment, la meva trajectòria és

ascendent. 

On esperes arribar? 

No ho sé. No se sap mai. L’esquí és molt difícil. De

moment vaig bé, però ja veurem. Hi ha diferents fac-

tors que intervenen, ja que et pots fer mal o et pots

quedar estancat en la teva progressió. Ja veurem.

Quant creus que hauries de donar aquest salt cap

endavant?

Per anar bé quan acabi la meva etapa de juvenil.

Són cinc anys de juvenil i ara estic al tercer. Ara

tinc 75 punts i haig d’arribar als 30. Crec que ho

puc aconseguir.

Ara tens 17 anys, com t’ho fas per poder entrenar,

competir i seguir amb els estudis? 

Entrevista

✒ Celes Piedrabuena

� Arxiu

d’esquís de descens, ja els fas servir? 

Sí, lògicament quan entrenem descens. Però no m’agrada aquesta modalitat. Els

salts sempre m’han donat molt respecte. A mi em va més l’eslàlom i el gegant.

Quan era petit em vaig fer mal en un salt i des d’aquell dia no m’agrada volar amb

els esquís.

Prova de la teva progressió és que enguany formes part de la Selecció de

Tecnificació d’Homes de la RFEDI, com et trobes? 

Cap problema. Estic molt bé i no em va costar acoblar-m’hi. Vaig començar amb un

grup de quatre nois -també hi són José Antonio Morales, FANDI; Javier Aracil,

FMDI i Iñigo Ormaechea, FRDI. L’any passat ja vaig entrenar amb ells i això va facili-

tar el meu acoblament.

Tot i la teva joventut, podries definir-te com a esquiador? 

Bé. Et diria que quan em proposo una cosa faig el que puc per aconseguir-la. Sóc

un esquiador més aviat tècnic que no pas velocista, a qui li agrada treballar al

gimnàs i entrenar, si no tota la feina que fas a pistes no serveix de res.

Així, creus en el talent natural, en el treball diari o en la suma dels dos? 

La veritat és que jo esquio, perquè els meus pares ho feien. M’agradava i aquí

estic. Crec en el treball diari, en tenir ganes de sacrificar-te pel que vols i pel que

t’agrada, tot i que també has de tenir una mica de talent, ja que si no, no s’arriba

Ara estic estudiant segon de batxillerat i realment em

costa molt. És molt pesat i molt dur. Sempre vaig amb

els llibres amunt i avall. Realment és sacrificat i difícil,

ja que no tens massa temps d’estudiar. Quan acabes

d’entrenar a pistes pel matí, per la tarda has de fer

físic, reparar els esquís i estudiar, i realment és dur.

A quina escola vas, et faciliten els estudis?

Vaig a l’Escola Ginesta de Castelldefels. Jo segueixo

els mateixos estudis que els nois de la meva edat, el

que passa és que em donen una sèrie de facilitats.

Què et semblen els nous Centres de Tecnificació de la

Federació Catalana Esports d'Hivern? 

Estan molt bé. Poder estar en un d’aquests centres et

facilita molt la feina, ja que tot és més fàcil, estudiar i

entrenar. Crec que aquests centres, aquests models,

no s’havien donat mai abans en aquest país. Per la

gent que no és de Barcelona el poder anar a un

d’aquests centres és una gran avantatge. En el meu

cas, tota la meva vida he anat al mateix col·legi i sem-

pre m’han tractat molt bé.

Calces botes i esquís Rossignol, què tal? 

Vaig amb Rossignol des de primer any de benjamí.

Cada any em donen el material que em fa falta i no he

tingut mai cap problema.

Els fas algun requeriment específic? Ets un xic

maniàtic? 

No, no. No em considero un esquiador maniàtic. Ells

em donen els esquís. Els provo i em quedo els que em

van millor.

Dins del material que et faciliten hi ha el d’un parell

“Els Centres de Tecnificació

estan molt bé”

Tot i ser un especialista en eslàlom, el

gegant tampoc se li dóna malament.

�

“Els salts sempre m’han donat molt respecte”

on et proposes. Però, el més important és tenir ganes i voler treballar, si no tens

un bon nivell físic, la tècnica no serveix de res, i l’esquí és un esport en el que la

força física hi té molt a dir.

Tant de treball fa que duguis una vida molt diferent a la que podria dur qualsevol

altre jove de la teva edat.

Sí, ja ho sé. Es perden molts amics, ja que els deixes de veure, perquè estàs

molts dies fora. La meva, com la de molts altres esquiadors joves, és una joven-

tut diferent, però també és agradable. Sempre trobes temps per a tot i a mi

m’agrada viatjar.

Segons ens deies abans i segons els teus resultats, podríem dir sense por a equi-

vocar-nos que el que se’t dóna millor és l’eslàlom?

Tota la meva vida he anat millor en l’eslàlom. També en el gegant. M’agraden les

dues especialitats per un igual. I crec que m’agraden perquè ho faig bé. Sempre he

tingut més qualitats per aquests dos estils que no pas pel supergegant, ja que sóc

àgil i tinc una gran rapidesa de moviments.

Un jove esquiador com tu, que surt molt a fora, com veu el nivell de les nostres

estacions comparades amb les de fora, i el nivell dels nostres esquiadors davant

dels altres esquiadors? 

Les estacions catalanes estan igual de preparades que les de fora. Pel que fa als

esquiadors. Per exemple, a Itàlia hi ha molts nois de la meva edat que són impres-

sionants. Ells entrenen més i no tenen la sort de poder entrar en un equip nacional,

com a mínim tant joves com nosaltres.

Joel Buló, campió
d’Espanya juvenil I eslàlom

L’esquiador barceloní sap que

sense treball no s’arriba enlloc.

�

Joel a l’eslàlom dels darrers Campionats

d’Espanya de La Molina.�

Joel, amb els companys, al costat del seu

ídol, Hermann Maier.�

“Si no treballes al gimnàs i entrenes, la
feina que fas a pistes no serveix de res”
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I què en penses del fet d’entrar tant jove en un equip

nacional, és bo o dolent? 

Depèn de com t’ho miris. Quan hi estàs perds molt

de temps perquè estàs fora de casa, però, si el que

fas realment t’agrada, guanyes molt de nivell i molta

experiència.

Creus que a la teva edat, l’entrenador ha d’estar molt

a sobre? 

Penso que t’ha de marcar molt de prop. Sempre és

important que l’entrenador estigui a sobre i et digui el

que fas malament i com ho has de fer per millorar.

Quan vas notar que havies donat un salt qualitatiu

important? 

Cada any he anat millorant, però probablement l’últim

de benjamí a aguilot vaig notar que havia fet un canvi

molt gran. Vaig millorar molt a les curses, quedava

molt a prop o guanyava els que em guanyaven a benja-

mí. No sé donar-te una explicació del perquè. L’únic

que sé, és que al pujar a aguilot em va començar a

sortir tot més bé. Va ser un tema d’evolució de l’esquí.

I no et fa por estancar-te, no progressar?

Sé que poden haver-hi moments dolents. Però si és

així plego i ja està. No tinc cap problema, si veig

que porto molt de temps estancat ho deixo.

L’important és intentar-ho, i amb aquesta finalitat jo

ho dono tot. A la vida hi ha més coses a fer que

l’esquí. Sempre pots ser entrenador o diferents fei-

nes relacionades amb la neu.

Tens algun esquiador com a referència? 

D’aquí no en tinc cap, ja que no hi ha. De fora, tots

els que estan a la Copa del Món. No tinc un esquia-

dor que m’agradi més que un altre, tot i que tinc

una certa debilitat per Hermann Maier, sobretot

per com es va recuperar després de l’accident.

Maier és una bèstia.

Un dels màxims rivals de Maier, Bode Miller, va

comentar a l’inici d’aquesta temporada que l’ús d’algu-

nes substàncies com l’EPO poden ajudar a la seguretat

dels esportistes, què en penses?

Aquest és un tema de les diferents federacions, que

són les que han de creure si l’ús d’aquestes substàn-

cies i de l’EPO està bé o no, però si no el permeten

deu ser per alguna cosa. D’entrada, una ajuda externa

no em sembla bé. Personalment et diria que l’esquí és

un esport molt sa. Jo mai he vist a cap esquiador

prendre alguna substància estranya. Estem molt vigi-

lats, i fins i tot quan ens fa mal el cap hem de vigilar el

que ens prenem.

I com és que un noi de Barcelona, de Castelldefels,

com tu no es dedica al surf de vela, al surf d’estel o

a la vela i sí, en canvia a esquiar, tenint la mar tant a

prop? 

Els meus pares, els dos, eren corredors i entrenadors.

Als quatre o cinc anys ja em vaig posar els meus pri-

mers esquís. En un principi no esquiava gaire, tant

sols ho feia a les vacances de Nadal. Després, van

esperar a què jo els digués que volia seguir anant a

esquiar. I aquest és un detall important, ja que molts

pares aclaparen el nen i al final el cremen.

Els instants previs a la sortida d’una cursa, com te’ls

agafes? Et concentres molt? Tens algun crit de guerra? 

Miro d’estar al màxim, però no sé per què jo sempre

“Haig de ser més agressiu a 

les curses”

Fitxa tècnica
Va néixer el 3 de maig de 1988.

Aquesta és la tercera temporada com a juvenil I.

Patrocinadors: Rossignol, RACC, Body Sport, Phenix,

Fiatc, Compex, Bioiberica i Santiveri.

Millors resultats

Temporada 2004/2005

Va participar en sis competicions del circuit FIS:

Suècia, Itàlia, Suècia, Andorra i Espanya.

Va ser seleccionat pel Festival Olímpic de les

Joventuts Europees, disputat a Monthey, Suïssa, i

quedà el 23 en eslàlom i el 29 en supergegant.

FIS Kiruna, Suècia, 26è a l’eslàlom, 4t juvenil I

FIS Sestriere, Itàlia, 19è a l’eslàlom, 5è juvenil I

FIS La Molina, Espanya, 10è al gegant, 1r juvenil I.

12è al supergegant, 2n a juvenil I i 46è a l’eslàlom,

setè a juvenil I.

FIS Chamonix, 46 a l’eslàlom, 7è juvenil I

FIS Campionat d’Espanya Juvenil, La Molina, 8è al

supergegant, 3r juvenil I, 5è al gegant, subcampió

d’Espanya juvenil I, i 2n a l’eslàlom, campió d’Espanya

juvenil I.

FIS Pas de la Casa, Andorra, 5è al gegant, 2n juvenil

I, 8è a l’eslàlom, 3r juvenil I

FIS Campionat d’Andorra, 3r a l’eslàlom, 1r juvenil I

rendeixo molt menys en una cursa que en els entrena-

ments. Crec que és, perquè baixo molt sobrat. Això

sempre m’ha passat. Baixo amb ganes d’arribar i

mirant de no caure. Se’m gira el cap i no arrisco.

Però això ho has de superar, de canviar. 

Ja. M’han dit que pensi que en comptes d’estar fent

una cursa estic fent uns entrenaments. Que m’oblidi

de tot el que tinc al voltant. No sé, no em surt ser

tot l’agressiu que hauria de ser a les curses. Ho

haig de treballar.

Doncs esperem que el jove Buló treballi aquesta man-

cança i la superi, ja que és una llàstima que un

esquiador com ell, que treballa tant bé els entrena-

ments a pista i en el gimnàs, després no doni en una

cursa el màxim de si mateix, ja que les curses no dei-

xen de ser el resultat del treball dut a terme en els

entrenaments. És jove, té les coses clares, i té

marge suficient per millorar. La seva trajectòria és

ascendent. ❄

Entrenant a Frais, Itàlia.

�

Pare i fill. Pel Joel, la figura dels seus

pares ha estat bàsica.�


