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Les cròniques contemporànies de la història de l’esquí
mencionen el finès Paulí Siitonen i l'americà Bill Koch
com a inventors, a meitat dels anys vuitanta, de l’esquí
de fons en tècnica patinador per esquiar en pujades i
plans. El desenvolupament del pas de patinador va ser
facilitat per diverses causes, sobretot perquè la velo-
citat superava a la que s’aconseguia en tècnica clàssi-
ca, i per les millores en el marcatge de les pistes, ja
que passaren d’utilitzar petites motos de neu a grans
màquines que compactaven molt millor la neu, cosa
que permetia major velocitat i més amplitud de movi-
ments.
Al cap de poc temps hi hagué una forta polèmica, ja que
els esquiadors que utilitzaven aquesta tècnica en com-
peticions populars no només corrien més, sinó que
també feien malbé les traces necessàries per a fer
clàssic, la qual cosa provocà que els esquiadors que
venien darrere, i que per tant tenien menys estil, tro-
bessin una neu trillada i sense traces, en la qual es feia
difícil esquiar. Així que de manera similar a la natació
establiren per a la competició estils diferents: clàssic i
lliure.
Actualment encara existeix aquesta divisió i es fan
competicions de tots dos estils. En les de clàssic
només es permet la tècnica clàssica, i en les competi-
cions de tècnica lliure es permeten les dues, tot i que
tothom utilitza la més ràpida: la de patinador.

Tècnica clàssica
La tècnica clàssica de l’esquí de fons és la més tradi-
cional, ja que és la que prové directament de les for-
mes primitives de desplaçar-se per la neu. És la més
senzilla d’aprendre, perquè els gestos bàsics procedei-
xen del moviment de caminar, al qual cal afegir un llis-
cament i una força de braços a través dels bastons. El
desplaçament dels esquís s’efectua en la direcció del
desplaçament. Per fer més fàcil la tècnica clàssica les
màquines que preparen les pistes marquen una traça
a la neu en baix relleu. Quan els esquís estan encarri-
lats dins la traça no s'entrecreuen, i es manté l’equili-
bri amb més facilitat.

Tècnica de patinador
A diferència de l'estil clàssic, en la tècnica de patinador
hi ha un impuls divergent respecte a la direcció del des-
plaçament, el qual s’efectua des del cantell interior de
l’esquí; és per això que no s’utilitza la traça. La suc-
cessió d’impulsos a dreta i esquerra de la direcció del
desplaçament permet l’avanç del esquiador. Com que
els impulsos són lliscats i eliminem el sistema de
retenció de l’esquí, es manté millor la velocitat. Com
més alta sigui la velocitat menor serà l’angle d’obertu-
ra dels esquís. Un altre avantatge sobre la tècnica
clàssica, a part de la velocitat, és que com que no cal
sistema de retenció de l’esquí, no cal aplicar-los ceres.

Material
El material utilitzat per un fondista varia totalment
depenent del seu nivell i de l’ús que en faci. Són total-
ment diferents els esquís utilitzats per un fondista
esporàdic que per un que es dedica a la competició. El
que cal és anar a una botiga especialitzada, on ens
aconsellaran sobre l’esquí més adequat al nostre nivell;
també miraran, en cas de ser esquís de ceres, que la
duresa de l’esquí sigui la convenient al nostre pes.

El material en tècnica clàssica
Per poder exercir la força de les cames que ens impul-
sa en l’esquí de fons necessitem un punt d’adhesió de
l’esquí a la neu que es troba a la part central de l'esquí:

el pont. Si no tinguéssim aquesta adhesió ens seria
impossible realitzar qualsevol pujadeta ja que l’esquí
lliscaria enrere. L’adhesió del pont a la neu i la reten-
ció es produeix per mitjans diferents depenent del
tipus d’esquí de clàssic:
Esquís d’escates: la sola té en el centre unes
ranures més o menys perpendiculars en relleu, que
permeten l’avanç però no el retrocés de l’esquí. 
Esquís de ceres: tenen la sola llisa, a la qual
s’apliquen productes anomenats ceres, que s’adherei-
xen a la neu. És el millor sistema, tot i que es neces-
sita experiència per triar la cera, que dependrà del
tipus de neu, de la temperatura de la neu, del grau
d’humitat ambiental, etcètera. Són els esquís utilit-
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La història i l’evolució de l'esquí de fons, les neces-
sitats d’oci, el marcatge de les pistes i els nous
materials cada cop més lleugers han convertit el
que originalment era un mitjà de desplaçament en
un esport popular que actualment es practica en
dues tècniques diferents: la clàssica i la de patina-
dor.

Aloma Combalia, Josep M. Combalia i Joan Cartanyà.

Fischer i Atomic

Coneix l’esquí de fonsConeix l’esquí de fons



02

Reportatge

Les competicions
A casa nostra s'organitzen un munt de marxes
que s'integren dins de la Copa Catalana d'esquí
de fons, i que aquest any inclouran també les
marxes i curses de la Cerdanya nord a l'altre
costat del Pirineu. Una de les característiques
que fan que aquestes marxes i curses siguin
molt atractives és que hi solen participar des de
corredors i corredores que tenen un alt nivell de
competició fins a fondistes novells que volen
experimentar quelcom més que fruir d'un pas-
seig tranquil envoltat de natura. www.fceh.cat

La successió d'impulsos a dreta i esquerra
en la direcció del desplaçament permet avançar
practicant la tècnica de patinador.

zats pel participants en competició i pels esquiadors
amb gran domini de la tècnica. 
Les botes a la tècnica clàssica són baixetes, de mane-
ra que deixen el turmell molt lliure per facilitar el movi-
ment. Els bastons han de ser lleugers, però al mateix
temps resistents. Per saber la mida adequada cal mul-
tiplicar l’estatura de l’esquiador per 0’89.

El material en tècnica de patinador
Els esquís no necessiten adhesió ni per pujar, i només
han de lliscar.
La construcció, el disseny del pont, els materials i
d’altres innovacions s’encaminen a buscar més veloci-
tat i estabilitat de l’esquí. 
Els esquís són més curts, amb la sola llisa i amb
l’espàtula arrodonida. Les botes de patinador són més
altes i menys flexibles per facilitar l’equilibri però, de la
mateixa manera que les de clàssic, han de facilitar el
moviment del turmell per l’impuls. Els bastons que
s’utilitzen són més llargs (10 cm) que els utilitzats en
tècnica clàssica, per tant han d’arribar a la barbeta de
l’esquiador. D’aquesta manera poden fer l’impuls més
gran. Més info a www.esquidefons.org !


