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Tècnica de competició
Quina mena d’esquiador ets?
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Et consideres eslalomista o velocista?
Quines creus que són les disciplines
que et van millor en funció de les teves
característiques físiques i tècniques?

Respondre a aquestes dues preguntes no és tant fàcil com

podria semblar. A priori, els esquiadors més petits, més

dèbils, per dir-ho d’alguna manera, tenen més predisposi-

ció a fer-ho bé a les disciplines tècniques –eslàlom i

gegant, sobretot el primer–, que a les curses de velocitat,

gegant, supergegant i descens. Però, també és cert que

després intervenen una sèrie de factors. 

La història de l’esquí està plena d’esquiadors d’alt

nivell que de cop i volta decideixen aventurar-se en

alguna disciplina no els era molt indicada, assolint

èxits força destacables. Dos dels darrers exemples que

millor representen el sentir de les primeres línies són

el noruec Aksel Lund Svindal i la nord-americana

Lindsey Vonn. El gegantí esquiador noruec ha disputat

fins a aquesta temporada un total de 230 curses de la

Copa del Món, amb 29 podis i 13 victòries, estant aques-

tes bastant repartides entre les disciplines de gegant,

supergegant i descens. També s’ha aventurat en l’eslà-

lom, sobretot pensant en la supercombinada i en

sumar punts per a la general de la Copa del Món; però

els resultats no han estat massa bons, com a mínim les

darreres nevades. Els dos últims eslàloms no els ha

acabat. No ha pujat al podi en cap eslàlom de la Copa

del Món, i els millors resultats els va assolir a

Shigakogen (Japó), l’any 2006, on va ser sisè i vuitè, res-

pectivament, però suma un munt de curses d’eslàlom

no acabades. Tot i així, la passada temporada va ser el

novè millor eslalomista de la Copa del Món.

La polivalència de la reina de l’esquí
Un cas similar, però molt més exitós, el representa la

nord-americana Lindsey Vonn. La tres vegades guan-

yadora de la genera de la Copa del Món –la temporada

passar va fer pòquer, amb el Globus de Vidre de la

general, el descens, el supergegant i la combinada–, va

deixar a tothom bocabadat el 2008, quan a Levi

(Finlàndia) assolia la seva primera victòria en un eslà-

lom de la World Cup. D’ençà fins aleshores, Lindsey,

que suma un total de 237 curses disputades a la Copa

del Món, amb 64 podis i 33 victòries, ha assolit dues

victòries en eslàlom (l’esmentada de Levi i la de

Garmisch Partenkirchen al 2009), i dos podis més, a La

Molina i a Semmering (Àustria), ambdós al 2008.

La situació és diferent quan parlem d’un eslalomista

pur, d’un esquiador molt tècnic, que vol o pensa pas-

sar-se a la velocitat. Veiem alguns exemples. L’actual

campió del món, Reinfried Herbst només disputa eslà-

loms; i el seu cas no és l’únic, per exemple Julien

Lizeroux es decanta pel gegant i l’eslàlom. Una mica

més agosarats són Ivica Kostelic o Benjamin Raich. El

croat fa tres temporades que s’atreveix amb el des-

cens, probablement pensant en la combinada i la gene-

ral, i la passada temporada va ser la millor per a ell en

la prova més ràpida: 22è. I en Benni, un esquiador que

podríem considerar un xic més polivalent, al 2009-2010

no va córrer cap descens, tot i que va ser quart al súper

gegant.

Per mirar de treure aigua clara hem parlat amb Kim

Carreras, cap d’activitats de la Federació Catalana

d’Esports d’Hivern (FCEH). �

Un velocista també ha de tenir un

nivell tècnic alt, ja que ha de gestionar

a gran velocitat la tècnica de l’esquí

Radiografia per a la velocitat
En aquest cas, una persona amb una característica físi-

ca de corpulència, de pes, té molt a guanyar. També es

necessita tenir un nivell tècnic molt bo, perquè s’ha de

gestionar a gran velocitat la tècnica d’esquí. El que

passa és que les proves de velocitat són més permissi-

ves amb una possible errada o amb les possibles man-

cances tècniques. Les aptituds més bones d’un

velocista serien les de la condició física a nivell de cor-

pulència, evidentment tenint en compte que es reque-

reix una potència física, i aquí s’incorporaria la

resistència, per poder suportar les càrregues a les

quals haurà de fer front l’esquiador, en contra d’un

eslalomista, que ha de ser ràpid de moviments. Un

velocista també hauria de considerar l’explosivitat, que

seria com la velocitat de moviment: el conjunt d’una

persona en potència, en velocitat de moviments i força;

ja que si es té força, però no potència, no es va enlloc.

Radiografia per a eslàlom i gegant
Partint de la base que una bona condició física és fona-

mental, un eslalomista ha de fer gal·la d’una bona elas-

ticitat. En aquest cas no és tant important l’alçada,

potser ho seria més en eslàlom que en gegant, ja que el

centre de gravetat treballa sempre en la línia més prò-

xima al màxim pendent. No és tant important el punt

d’equilibri, perquè una persona alta no té tantes possi-

bilitats de ser una persona de velocitat de moviments.

El punt d’equilibri seria el d’una persona equilibrada, ni

massa alta, ni massa baixa, sinó una alçada mitjana, i a

partir d’aquí un bon eslalomista hauria de tenir les qua-

litats potència, velocitat de moviments i força, les quals

haurien d’estar per sobre de la seva capacitat de

resistència.
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