
En l'esquí d'estació no hi ha molts dubtes, tot el món sap
i s'adapta al nivell de dificultat que indiquen els colors
verds, blau, vermell i negre. De forma ràpida, quasi evi-
dent qualsevol pot conèixer el fàcil o difícil que és una
pista. Encara que, fins i tot així, moltes vegades ens
emportem sorpreses. Qui no ha trobat una pista ver-
mella que hauria de ser negra atesa la seva dificultat o
una negra que no passa del ‘morat’ per la seva facilitat.
Perquè, si això passa a les pistes on la neu està petja-
da, cuidada, abalisada i els obstacles senyalitzats
(almenys així hauria de ser en qualsevol estació), ens
podem fer una idea del complicat i relatiu que pot ser
determinar el nivell de dificultat d'un vessant amb neu
verge. Per això, tornem a repetir, que el millor és que
cadascú conegui els seus límits, la seva capacitat i que
sempre, fins i tot quan es comença a practicar el fora-
pista, s'intenti llegir i avaluar la neu i els vessants per
evitar sorpreses desagradables. 

Les escales
Com en qualsevol esport, en l'esquí de forapista també
hi ha escales teòriques que ens indiquen, amb més o
menys precisió, com és un vessant. A continuació veu-
rem les diferents escales existents. Abans de res, acla-
rir que el pendent sempre ha de mesurar-se en graus i
això sí que és un valor objectiu, 0º és el pla horitzontal i
90º el vertical. El màxim pendent esquiat en la història
de l'extrem no aconsegueix els 70º . Al principi, una pala
de 30 o 35º ja ens semblarà un autèntic mur.

Blachére 
La clàssica, d'interpretació simple i evident. En realitat
és una escala que té el seu origen en l'esquí de mun-
tanya i travessia. En principi, no indica la dificultat d'un
vessant específic, sinó d'un recorregut complet de tra-
vessia amb les seves pujades i baixades. Encara que,
evidentment, pot ser aplicada sobre una pala curta i
servir-nos com a indicador de la seva dificultat. No fa
referència al  vessant sinó al nivell mínim necessari del
rider.

EM: Esquiador Mitjà. Capacitat per a pendents mode-
rats i terreny ampli.
EB: Esquiador Bo. Capacitat per a pendents de fins a
30º  i neus no bones.
EMB: Esquiador Molt Bo. Capacitat per a pendents de
fins a 40º, passatges exposats i obligats i tot tipus de
neus.
EE: Esquiador Excepcional. Capaç de superar pendents
de més de 40º, on qualsevol error pot acabar en una
caiguda perillosa.
Si a aquestes sigles, se’ls afegeix la lletra A, significa
que a més, per a accedir fins a algun punt o superar
alguna pujada, caldrà utilitzar tècniques i coneixements
d'alpinisme (implica ús de corda, piolet, grampons) Però
això és únicament quan parlem d'esquí de muntanya o
esquí alpinisme.

Tècnica forapista

És molt difícil
aquesta pala?

Què no t'emboliquin! Preguntar a algú no adequat per la dificultat de quelcom, pot
ser una de les pitjors coses que es poden fer a la neu. Per això, el millor és inten-
tar, des del principi del nostre aprenentatge en el forapista, ser capaços d'en-
tendre el vessant i conèixer les nostres possibilitats. Evidentment, hi ha experts
o professionals que sí que són d'allò més adequat per consultar-los, així i tot , cal
pensar que sempre serà una interpretació personal de quelcom molt variable.

! Enrique Ribas Lasso!

Amb nivell suficient es pot gaudir molt aprofitant els 

obstacles naturals. Perico Lucía a Aspen Mountain.!
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Moltes vegades la dificultat no ve donada per la inclinació ni els obstacles, sinó

per l'estat de la neu. Com en aquesta foto amb neu pesada i grumollosa en la

passada competició de forapista El Dorado de (Tavascán).

!



Traynard. (Traynard rectificada)  
És la més usada, o ho era. A França totes les referèn-
cies des de fa un any s'estableixen amb la nova escala
Volo. La Traynard tradicional classificava la dificultat
des del 0 fins al 6, actualment s'arriba al 7 per a tenir
més similitud amb l'escala Volo. Comença sempre amb
la lletra S de Ski.

S1: Terrenys poc inclinats amb facilitat per al gir. Zones
molt adequades per a la iniciació en el forapista.
S2: Terrenys poc inclinats o de moderada inclinació,
però amb amplitud per al gir i sense obstacles.
Adequades quan es té una miqueta més de nivell. 
S3: Pendent moderat que com a màxim arribarà als
35º. En aquest nivell se situen la majoria dels descen-
sos que es poden considerar accessibles a esquiadors
bons o molt bons.
S4: Pendent mantingut superior als 35-40º , terreny
estret i obligat. Qualsevol caiguda pot ser difícil d'aturar
i, conseqüentment les conseqüències solen ser greus.
S5: Pendents molt forts, inclinació superior als 40-45º,
terreny molt obligat i amb exposició.  Prohibit caure!
S6: Inclinació mantinguda superior als 50º . Terrenys
amb obstacles, exposició i amb dificultat per al viratge.
La caiguda és impossible d'aturar, pot tenir conseqüèn-
cies fatals. Esquí extrem.
S7: Nivell nou, afegit per cercar l'equivalència amb la
següent escala. L'extrem de l’extrem. Es compten amb
els dits d'una mà els esquiadors en tot el món capaços
de descendir un S7.

Volo 
La nova, el seu nom ve del seu creador, l'esquiador-alpinista,
Volodia Shahshahani. Està acceptada i usada per la
Federació Francesa d'Esquí i Alpinisme des de 2004. Es
basa en la Traynard rectificada, però és més completa,
perquè usa dos dígits. El primer que va de l'1 al 5,
reflecteix la dificultat. L'altre dígit indica el grau d'exposició
del  vessant, va de l'1 al 3, però quan el grau de dificultat
(primer dígit) és 5, aquesta segona xifra és lliure, és a dir,
pot passar del 3 i arribar fins al 6 que és l'exposició màxima.
Així tindrem:
S1.1, S1.2 i S1.3: equivalent al S1 i S2 de l'escala Traynard.
S2.1, S2.2 i S2.3: equivalent al S3 de l'escala Traynard.
S3.1, S3.2 i S3.3: equivalent al S4 de l'escala Traynard.
S4.1, S4.2 i S4.3: equivalent al S5 de l'escala Traynard.
S5.1, S5.2 i S5.3: equivalent al S6 de l'escala Traynard.
S5.4, S5.5 i S5.6: equivalent al S7 de l'escala Traynard.
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La majoria dels detractors d'aquesta nova escala, argu-
menten la seva complexitat. Sens dubte, és massa
complexa, almenys per a referir descensos des de fàcils
(S1) fins a moderadament difícils o difícils (S4). La inno-
vació de l'escala Volo és que és més precisa en les
grans dificultats, o sigui, als terrenys en què es mouen
unes poques eminències de l'esquí. Tanta ´precisió` pot
resultar exagerada, perquè la majoria d'esquiadors des
dels bons fins als excepcionals, solen moure's en
terrenys menys difícils i menys exposats.

Equivalències
PISTA FORA DE PISTA
Escola Blachére Traynard Volo
d'Esquí rectificada

E-F EM S1-S2 S1.1, S1.2, S1.3
F EB S3 S2.1, S2.2, S2.3

EMB S4 S3.1, S3.2, S3.3
EE S5 S4.1, S4.2, S4.3

S6 S5.1, S5.2, S5.3
S7 S5.4, S5.5, S5.6

Totes aquestes escales han estat elaborades per
esquiadors, partint de coneixements alpinístics i d'es-
quí. Però també són una bona referència per a surfis-
tes, especialment indicada per als recorreguts entre
fàcils i mitjans, o sigui fins al nivell S4 (Traynard) o S3.3
- S4.1 (Volo). A partir d'aquests nivells sembla que l'es-
cala és molt menys precisa per al surf.

La neu i el temps són canviants 
Encara que sembli un excés, no està de més recordar
que aquestes escales tracten de ser un indicador per
determinar, el millor possible, la dificultat d'un vessant
i han de ser conegudes per saber també el nostre nivell
i evitar enfrontar-nos a dificultats superiors a la nostra
capacitat. Aquestes escales mai han de prendre's com
un repte que ens obliga a anar provant en nivells cada
vegada superiors. Mai cal forçar-se en una competició
per veure qui arriba a baixar més grau. L'esquí i el surf
són per gaudir, almenys, per a quasi la totalitat de prac-
ticants no professionals.
Finalment, sempre cal tenir present el que ja comentem
en l'anterior article sobre seguretat forapistes. La neu
i la meteorologia són elements canviants, a l'hora d'a-
valuar el difícil i l’exposat que és un vessant cal consi-
derar, abans de res, les condicions de la neu. Una neu
podrida, costra o gelada poden fer que qualsevol ves-
sant sigui quasi impossible d'esquiar, encara que par-
lem de dificultats de S1.1 a S1.3. Igual que l'exposició,
fins i tot una inclinació mínima pot suposar un alt risc si
la neu està gelada. "

Fonts. FFME (www.ffme.fr), Revista Desnivel, N. 222. Març 2005. Ribas,
Enrique. Guia práctica del fuera de pista. Editorial Barrabés, 2004

Perico Lucía esquiant fort en una clariana

del bosc (Aspen Mountain).!

Óscar Morales començant el descens de la Directa del

Morezón al Circ de Gredos (Àvila). (S2.3 Volo).
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