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No fa pas massa aquest jove contestatari es va proclamar campió de

Catalunya juvenil I en eslàlom a la cursa disputada a Boí Taüll. Va aconseguir

una de les màximes fites que pot assolir un jove de la seva edat, però Jordi

Berini vol més, molt més. No es conforma amb menjar un plat combinat.

Vol un primer, un segon i els postres, sense oblidar-nos de la beguda.

tar més cap a la tècnica.

-Ara tens 16 anys, però com i quan vas començar a

esquiar.

-Em vaig posar uns esquís per primer cop quan tenia

tres anys. A casa sempre els havia agradat molt el

tema de l’esquí. En aquell temps anàvem molt a

França, a St. Pierre dels Forcats i a Porté

Puymorens. També a la Pista Llarga de la Molina.

Quan vaig fer sis anys el meu pare em va apuntar al

CANM, i fa dos anys vaig canviar al CET.

-Recordes els primers dies?

-Sí, i ho passava molt malament. Me’n recordo que

passava molt de fred i que em portava el meu pare.

Però, que consti que els meus pares no m’han obligat

mai, i que des de petit m’ha agradat molt esquiar. No

tinc els pares pallisses que tenen altres nanos. 

-Sort que tens, perquè hi ha cada pare…

-No cal que ho diguis. Jo he arribat a veure a algun

pare que ha escridassat molt fort a un noi perquè ha

fet segon, i això no pot ser. Jo esquio perquè m’agra-

da i perquè vull.

-Veig que ets un jove esquiador amb caràcter.

-En tinc, sí, i reconec que m’emprenyo molt ràpid. No

m’agrada anar amb pressió, i tinc les coses molt cla-

res. Sé que costa molt poder arribar a viure de

l’esquí. S’ha de tenir les coses clares i tocar de peus

a terra. 

-Vols dir que l’esquí no ho és tot.

-Exacte. Hi ha esquiadors amb vint anys i escaig que

encara segueixen somiant i no tenen cap mena d’estu-

dis. Ara jo estic fent primer de batxillerat, i confesso

que és molt probable que el curs em quedi, ja que no

tinc el temps que voldria per estudiar, i no tinc cap

ganes de repetir.

-I si el dia de demà no arribes on volies, a què et dedi-

caràs.

-D’entrada, provaré el que tinc a casa, i miraré d’aju-

dar el meu pare. Tinc clar que seguiré com fins ara

fins al 20. Fins aleshores aniré a sac. Si arribats a

aquest punt veig que puc anar endavant, de conya, si

no, no passa res. Vull estudiar empresarials i ajudar

el meu pare.

-Ets consideres un maniàtic del material?

-Ho confesso, sóc molt maniàtic amb els esquís. Faig

els cantells cada dia, i sempre tinc els esquís de

cursa en perfectes condicions.

-Tornant una mica a una pregunta anterior, del que

dius es podria desprendre que no ets ambiciós. 

-No, sí que ho sóc. Mira, l’altre dia vaig competir amb

uns de l’equip nacional i els vaig guanyar; però el que

més m’ajuda és mirar cap a la Copa del Món, espe-

cialment a Bode Miller.

-És qui més t’agrada?

-Sí. És el girat de tot i trenca les normes. Fixa’t com

esquia, porta una posició molt enrederida i va molt a

la seva.

-Una mica com tu.

-Sí. Sembla que passi de tot, però no és així. És una

mica el que passa amb mi. Jo m’ho treballo bastant,

però pot donar la imatge contrària.

-Ets un dels integrants del Grup de Tecficació de la

Bume. D’ençà que hi ets, has notat que milloraves

força?

-Molt. Pensa que entrenem cada dia, que fem unes deu

baixades diàries, molt llargues, sobretot vaig notar una

millora important després de l’estiu. Semblava una

mica boig esquiant i ara vaig molt centrat. Abans anava

com un boig, ara acabo bé els traçats i vaig molt més

Integrant del Grup de Tecnificació de la Blume, Jordi

Berini és un bon exemple que quan es fan bé les

coses els resultats tard o d’hora acaben arribant,

sempre que, és clar, es tingui un mínim de qualitat i

un màxim d’interès. I pel que s’ha pogut veure fins

ara, aquest nano en té de les dues en grau superlatiu.

Dedica en cos i ànima les 24 hores del dia a l’esquí,

per més que alguns pensin que té el cap ple de par-

dals. És més llest que la gana i està disposat a donar-

ho tot per mirar de seguir les passes del seu ídol,

Bode Miller. Sap que és gairebé impossible que li arri-

bi a veure el número de la bota, però somiar no costa

res, i si algun dia li toquen la cara i li diuen que ha

estat un mal son ell no tindrà cap problema en donar

mitja volta i seguir el seu camí.

-Abans que res, enhorabona, ja que no tots els dies

s’aconsegueix ser campió de Catalunya juvenil.

-Gràcies. El cert és que la pista estava molt bé i últi-

mament estic entrenant força l’eslàlom, tot i que tinc

més punts de gegant.

-Però, amb què et quedes, amb el gegant o amb l’eslà-

lom?

-Amb l’eslàlom, ja que gaudeixo més a l’hora de bai-

xar. El gegant és més ràpid, però m’agrada més

l’eslàlom. M’agrada més la tècnica que la velocitat. A

més, com que no sóc d’una constitució molt forta i

tampoc sóc una bèstia a nivell físic, m’haig de decan-

Jordi Berini, rebel amb causa

Entrevista

Arxiu�

Un esportista nat

Com a tot jove de la seva edat, Jordi Berini és
un apassionat dels esports, una fera que li ve
del seu pare. Sempre que pot surt amb bicicleta
de muntanya, i quan pot el seu pare l’acompan-
ya. Diu que es ‘matxaca’ bastant i que li va molt
bé per eliminar els greixos de més que s’acumu-
len a l’estiu.

També li agrada molt el trial amb moto i surt
amb els seus amics, però aquests s’han com-
prat unes enduro i ell vol fer-se amb una per
poder seguir-los.

Aquí el veiem amb tant sols set

anys. En Jordi porta l’esquí de

competició a la sang.
�

Jordi Berini reconeix

que, donada la cons-

titució del seu cos,

ha de treballar molt

més la tècnica.

�
L’eslàlom és l’espe-

cialitat que més li

agrada.
�



Per menjar pasta, i per distreure’s,
Charlize Theron (i qui no!)
Quin és el darrer disc que t’has comprat?

Un dels Andy i Lucas, però que consti que va ser

un regal per la meva nòvia (la també esquiadora

Paula Tost).

El darrer llibre

No m’agrada llegir i tampoc tinc temps 

Per menjar

Sempre pasta. 

Per beure

Sóc un addicte a la Coca-Cola, i per culpa de la

meva mare.

T’agrada la televisió?

No tinc temps. 

Tria un actor

Harrison Ford. 

Una actriu

Charlize Theron. Una rossa bastant guapa (queda

clar que no va errat).

Noies

Uf! Jo ja tinc la meva xicota i passo de la resta. I et

diré una cosa, només lliguen els que guanyen, per

més lletjos que siguin.
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segur, tot i que sé que haig de millorar el meu físic. 

-Et fa por no progressar com esperes?

-Certament, hi ha cops que no millores. Hi ha setma-

nes que notes una progressió i pots estar mesos

sense avançar, però si et capfiques no arribes enlloc.

Mira, l’altre dia estava mirant un vídeo de fa dos anys

i no té res a veure a com esquio ara.

-És important el treball de vídeo?

-T’ajuda, ja que veus com esquies. Veus si has anat

molt lent o no, i tu mateix et pots corregir. 

-L’alimentació és capdal, la cuides molt? Per exemple,

què esmorzes abans d’una cursa?

-Depèn. Si estic a casa em prenc el típic got de llet i

el que trobi per sobre la taula, com ara una magdale-

na. Si estic en un hotel tiro de bufet, amb una cafè o

dos i alguna pasta.

-Si t’haguessis de quedar amb dues pistes, quines tria-

res.

-Per fer eslàlom. Roc Blanc de La Molina ja que té

pendents, corbes, i la neu sempre està molt dura.

M’ho passo bé. Per fer gegant, la de Vaquèira. Està

molt bé. És molt llarga i té els típics sotracs de

Vaquèira.

-Pel que veig t’agrada la neu dura.

-Sí, en neu tova no sé esquiar. Prefereixo la neu dura,

ja que necessito notar com em recolzo a la neu, i per

això porto els cantells molt esmolats. En neu tova no

tinc la suficient confiança.

-Així que no somies amb entrar a l’equip nacional?

-No en faig massa cas. Estaria bé per algunes coses,

però per altres no. Si entrés voldria dir que hauria de

deixar-ho tot. Ara mateix els diria que no. Prefereixo

estar a casa i tenir el meu temps lliure. Si algun dia

haig d’arribar a dalt de tot hi arribaré igualment. Ja

m’ho diu Lucciano Acerboni —entrenador de la

RFEDI— que jo puc entrar quan vulgui a l’equip nacio-

nal, però que ho haig de voler realment.

Ja ho diu, com Bode Miller. Efectiu damunt la neu

dura i àcid en l’ús de les paraules. Com a qualsevol

altre jove de la seva edat no té gaires problemes en

dir el que pensa. Per aquesta raó té una certa fama

de rebel, però també s’ha de saber llegir entre línies.

Pot semblar que tot li rellisqui, però Jordi Berini porta

l’esquí a la sang. L’ha mamat a casa seva i si se li

presenta una bona oportunitat de millorar com a

esquiador de ben segur que l’agafarà. És indisciplinat,

però no té un pèl de tonto. �

El material del Jordi

Esquís Blizzard

Fixacions Marker

Roba Halti

Mono Sportful

Ulleres Eassun

Casc Roc

La moto de trial és una de les

seves altres grans passions.�


