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Després de conèixer els bons resultats, les bones sen-
sacions, que ens estaven arribant de Carolina Ruiz del
Castillo des de Lake Louise, Canadà, vaig comentar
amb el bon amic Curro Bultó que tenia la sensació que
aquesta podria ser la temporada de l’esquiadora de
Salomon. Ell, savi com sempre, em va dir que també ho
pensava. Però, més enllà d’aquestes divagacions de
dos veterans, el més important és que ella mateixa,
també ho creu. Perquè si a la seva capacitat tècnica i
esperit de lluita li sumem la capacitat mental qui sap
si, com diu aquesta treballadora de l’esquí alpí, aquesta
campanya pot donar una sorpresa. Nosaltres així ho
esperem. Encara és jove i té, com manifesta el seu
entrenador, molt marge de millora. 

Com t’estàs trobant en aquest inici de temporada?
Estic molt contenta de com estant anant les curses de
velocitat. En canvi, les de gegant no han anat del tot
bé. Per exemple, a Lake Louise, que vaig quedar la
22a, no em va agradar com vaig esquiar. Em va acos-
tar adaptar-me a la cursa. Probablement fos també
pels nervis del primer supergegant de la temporada. 

Ara em dic que haig d’anar 
a totes, arriscar

En el decurs de la pretemporada, vas canviar en algun
aspecte el teu plantejament de treball?
A nivell específic no. Ara tinc un nou equip i el meu

entrenador és nou, així com el preparador físic i el
material. Potser et diria que hem aprofitat més els
mesos d’agost i setembre per fer entrenament de velo-
citat i de descens, que abans no ho havia fet.
Després de molts anys a Dynastar vas passar a Salomon,
per què. Com va anar?
Bé, els contractes s’acaben i volia provar uns altres
esquís. Portava molts anys amb Dynastar i volia pro-
var alguna cosa diferent. Vaig fer un test amb els
nous Salomon en la meva primera concentració i em
van agradar ràpidament, com també ho van fer les
botes.
Quines diferències trobes en els esquís.
És complicat de dir. Notes molta diferència en els
esquís de gegant. Et diria que per la forma d’esquiar
els Salomon m’ajuden una mica més, em deixen fer la
corba en menys temps. Si tinc una errada tinc més
marge per mirar de corregir-la. No tinc cap problema
amb la gent de Salomon. Em donen molt de material i
puc treballar bé les soles, que en descens i superge-
gant és molt important.

Què et demanaven els teus anteriors esquís i que et
demanen els nous?
Costa una mica de respondre aquesta pregunta, però
quan apostes per un altre material és perquè t’agrada.
L’esquí de gegant de Salomon m’agrada molt, tot i que
haig d’acostumar-me, ja que és diferent. Les botes
també són distintes, però em trobo còmode. El que sí
vaig notar és que amb els nous esquís la corba de
gegant em sortia més tancada en menys temps. La
seva reacció m’agafava per sorpresa, però també era
maco, perquè no estava acostumada.
Quants esquís tens?
Ara dec tenir uns 25 parells. Nou són de descens, set
o vuit de supergegant, cinc de gegant i dos d’eslàlom.
De botes, ara en tinc dos parells, unes per gegant i
supergegant i les altres per eslàlom i gegant. També
tinc un altre model nou, però no el faig servir. Les
botes són de duresa distinta, més forta pel gegant i
eslàlom.
Ets molt primmirada amb el material?
No, no sóc gaire maniàtica. M’agrada tenir-ho tot ben
controlat. Me’n refio molt del meu preparador d’esquís
(skiman), que és la persona que s’ocupa del material.
Parlem molt. Ell sap el que m’agrada i com em sento
còmode.
No sé si per les preses t’has implicat molt en el desen-
volupament dels esquís o no, i si t’agrada?
Tot ve rodat. Moltes vegades en els entrenaments
d’estiu ve l’enginyer de Salomon i està amb nosaltres i

sempre ens pregunta com ens trobem amb els esquís.
Aquesta persona recull l’opinió de totes les esquiado-
res, i amb elles treballa. Nosaltres els diem el que sen-
tim i això és molt bo, ja que li comuniquem si ens agra-
da un esquí més dur o més tou.
Sense cap mena de dubte, al costat del canvi de marca,
la gran novetat és el canvi d’entrenador. Després
d’estar molts anys amb el teu pare Isidoro ja no hi ets.
El canvi va venir a través de la RFEDI, que me’l va ofe-
rir. Jo ja el coneixia de vista i havia sentit parlar d’ell.
Ell m’aporta l’experiència necessària en les disciplines
de velocitat. Pot ajudar-me en els entrenaments i en el
material. On un seguit de petits detalls van sumant.
L’enteniment entre nosaltres va ser molt ràpid.
El preparador d’esquís també és nou.
Sí, i ens hem entès molt bé. És molt important trobar-
se a gust amb les persones que treballes, ja que estàs
molt temps fora de casa. El treball és molt dur, però si
hi ha feeling tot és millor.
L’entrenador, en quins aspectes fa més incidència,
t’insisteix més.
Al principi vàrem treballar molt el tema de la velocitat.
Buscàvem fer el màxim possible de dies de descens,
per mirar de perdre-li la por, ja que les curses de des-
cens imposen molt. A partir d’aquí, tècnicament hem
seguit la mateixa línia de treball dels altres anys, fent
incidència en petits detalls, com ara que en les parts
que no tenen gaire pendent de les curses tècniques no
acabo de donar el millor de mi mateixa, o que no trec

tot el que puc de mi en els trams planers més fàcils.
Has corregut o corres eslàlom gegant, gegant, descens,
eslàlom i supergegant, amb quina disciplina et quedes.
Amb el supergegant.
Per què?
És on he obtingut els meus millors resultats, i m’agrada
molt perquè és la disciplina on més s’agermanen la veloci-
tat i la tècnica. Quan vaig començar feia eslàlom i gegant,
però a poc a poc em vaig anar  introduint en el superge-
gant. Anava fent resultats destacats, tot i que em falta-
ven entrenaments. Trobo que en el gegant a vegades has
de ser molt agressiva, ràpida i explosiva, mentre que en
el supergegant has de tenir explosivitat i velocitat, però
d’una forma més suau. Has de traçar les corbes correc-
tament, sense ser brusca, si no, no corres.
I enguany estàs fent més descensos. T’estàs trobant
còmode?
El primer descens el vaig fer fa tres anys. Mai l’havia
entrenat, i el vaig fer per entrenar la velocitat. Em va
agradar. L’any passat vaig fer totes les curses, però el
problema és que no podia entrenar-lo. Arribava a les
curses sense entrenaments a les cames. Però, aquest
any l’he pogut entrenar, perquè m’he afegit als entrena-
ments d’alguns equips.
Crec que el descens crea addició, oi?
Sí. El descens enganxa. La velocitat et dóna quelcom
que no et donen les disciplines tècniques. És tracta
d’una disciplina complicada i difícil, que té de tot. Hi ha
salts, moments de molta velocitat. Quan estàs a dalt et

Actualment, i, donada l’absència de Maria José Rienda per lesió, Carolina
Ruiz del Castillo (14/10/1981) és la referència de l’esquí alpí d’alta
competició a Espanya. L’espanyola d’origen xilè ha fet una forta aposta
aquesta temporada. Ho ha canviat tot. Calça nou material i està a les
ordres d’un nou entrenador, amb el ferm objectiu de donar un pas decisiu
en la seva trajectòria esportiva.

02

Entrevista
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Carolina Ruiz del Castillo
“La velocitat enganxa”

Aquí la veiem entrenant el passat mes de
desembre a Sierra Nevada. Foto: Canito.
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Així la veu Valerio Ghirardi, 
el seu entrenador

“Carolina és una bona professional, que ha entrenat
molt en el decurs de l’estiu. L’únic que li demano és
que posi una mica més d’atenció a les curses. La
primera prova de la Copa del Món estava una mica
nerviosa, i si t’hagués de dir alguna cosa et diria
que ha de treballar una mica més el cap. Li manca
concentració en els entrenaments. Pel que fa a la
tècnica, en les corbes dóna el millor d’ella mateixa,
tot i que pot millorar molt quan augmenti la veloci-
tat. I el més important és que té marge de millora”.
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meva temporada. Les coses m’estan sortint bé i no em
falta de res. He entrenat bé i això es nota.
Davant la baixa per lesió de Maria José Rienda t’has
quedat sola al més alt nivell, pots tenir un excés de
pressió?
De pressió no en tinc cap. És una pena que siguem tan
poques. Però Maria feia tan sols el gegant i per tant la
seva absència no m’afecta gaire. Jo segueixo amb el
meu treball i tot segueix igual. Llàstima que no pugui
entrenar amb ella, no podem compartir les alegries i no
puc tenir la seva referència.
A la pretemporada, la jove de la FCEH Mireia Clemente
ha entrenat amb vosaltres. Com l’has vista?
Ha entrenat més amb Maria José que amb mi. És bo
que les joves s’enganxin a nosaltres. Trobo que és molt
important, ja que tant Maria com jo els podem donar
tota l’ajuda i consells que necessitin per progressar en
els entrenaments. Pel que fa a la Mireia he vist que ara
esquia molt millor, i que sap aprofitar els seus entrena-
ments. 

“La victòria a una Copa del Món l’he
somiat mil vegades”

Força, tècnica, psicologia…, on està la clau de l’èxit?
Tècnicament no et diria que sóc una de les millors,
però d’ençà que era petita tinc una molt bona tècnica,
i sempre he estat molt lluitadora. Al llarg de la meva
trajectòria he patit lesions i he tingut alts i baixos,
però mai he baixat el cap. Segueixo aquí, lluitant, i
amb l’esperança d’arribar a fer alguna cosa gran.
Aleshores, al nostre nivell, crec que la diferència està
en la capacitat psicològica, en la cofinança que una té
de si mateixa.
Quants cops has somiat amb guanyar una prova de la
Copa del Món?
Espero que sigui aquest any. Ho he somiat mil vegades
–riu–, i si no somies a assolir-lo, malament. M’agrada-
ria guanyar una cursa de la Copa del Món en superge-
gant, tot i que el gegant és molt bonic i dur.
Abans comentaves que has pogut entrenar descens amb
altres equips. Tu, que no pares de viatjar amunt i avall,
no hi ha moments que et trobes una mica desemparada

davant l’estructura d’altres països?
La nostra és una situació diferent. Veus a països com
Àustria, Suïssa o Itàlia, que sempre tenen moltes
esquiadores. Per sort he pogut entrenar amb altres
equips pels temes de velocitat, ja que per dos o tres
corredors no es pot preparar una pista de descens.
Has d’ajuntar-te amb equips més grans. A vegades sí
que penses que ets l’única, però no passa res, ja hi
estic acostumada. 
De les esquiadores actuals, a qui t’agradaria assemblar-
te, què agafaries d’elles.
D’una banda a Anja Paerson. D’ella admiro la seva
capacitat d’esquiar i la seva polivalència. És bona per a
totes les disciplines. I de l’altra l’italiana Isolde Kostner
per les facultats que té com a velocista. Tècnicament
no és cap meravella, però aprofita molt bé el seu mate-
rial i sap donar el millor de si mateixa als llocs on pot
guanyar.
Què li vas demanar als Reig Mags.
Que em portessin una mica més de sort i poder estar
més dies prop de casa.
Passes molts dies voltant, què és el més pesat de viatjar
tant?
El fet d’estar tants dies fora, sobretot a partir del mes
de novembre, ja que fins que acaba la temporada no
estàs més de quatre dies seguits a casa. Però, el nostre
esport també té coses bones. És dur, però, per exem-
ple, et permet conèixer altres països i moltes persones.
Fins quan et veus al màxim nivell competint?
Crec que encara em queden uns quants anys. Maria
José segueix dalt de tot amb 31 anys, i jo espero ser-
hi uns quants anys més. 
I has pensat què faràs el dia que et descordis les botes
definitivament?
A vegades ho penses, però crec que en bona part
dependrà de com sigui capaç d’aprofitar aquest treball
que estic fent, tot i que no ho tinc clar. Ja ho veurem,
però m’agradaria seguir vivint del món de la neu.
Aquests dies s’ha conegut la notícia de la mort de
Pinochet. Tu ets d’origen xilè, vols comentar alguna
cosa al respecte?
En aquest tema prefereixo no entrar. Sí, vaig néixer a
Xile, però no vull opinar. No m’interessa. "
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L’esquiadora de Salomon es troba
millor en el supergegant. Foto: Canito.
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No és que sigui d’una gran qualitat,
però valia la pena publicar-la. Aquí
Carolina tenia set anys i competia en

una cursa del Club Monachil de Sierra Nevada.
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dius uff!, ara haig de baixar?, però quan creues la línia
de meta ho voldries tornar a fer. Abans al portella de
sortida m’ho pensava més, però em dic a mi mateixa
que haig d’anar a totes, que me l’haig de jugar.
Arribats a aquest punt, quins serien els teus objectius
aquesta temporada?
A grans trets serien els Campionats del Món. Espero
arribar al mes de febrer en bona forma, tenir un bon
número de sortida, jugar-me-la i que em surti bé. Però,
ja veurem, ara s’ha d’anar cursa a cursa.
Amb què et quedes, amb la regularitat de la Copa del
Món o l’encert d’un Campionat del Món?
És complicat. Jo no m’ho jugaria tot a una carta. Una
Copa del Món és molt bonica, ja que vas cursa a cursa.
Jugar-t’ho tot a una cursa també és molt vàlid.
Haig de dir-te que aquesta temporada ens tens molt
esperançats. Crec que aquesta pot ser la teva, tal com
va passar als entrenaments de Lake Louise, on vas acon-
seguir el segon millor temps.
Els dos primers dies de Lake Louise van ser molt bons.
El tercer va ser una mica pitjor, ja que nevava, feia molt

vent i era perillós, i va passar el mateix el primer dia de
la cursa. Feia molt de vent i no es veia res. No les tenia
totes i no va ser una gran cursa –vaig fer la 44a–. A la
segona mànega me la vaig jugar i vaig fer la 20a.
Tant canvien els entrenaments d’una cursa?
Com de la nit al dia. La cursa pot ser molt diferent,
sobretot pels canvis de neu. Moltes vegades la neu és
molt lenta i amb el pas dels dies es posa més dura i
llisa. No és el mateix arribar a una porta a 90 que a
110 km/h.
En quin tipus de neu et trobes millor?
M’agrada la neu dura i compacta. No m’agrada el gel
pur, que el deixo pels pingüins. Esquiar en neu tova és
molt complicat, ja que nosaltres estem més acostuma-
des a esquiar sobre neu dura.
Què podem esperar aquesta temporada de Carolina Ruiz
del Castillo.
Cadascú pot esperar el que vulgui. Jo, per la meva
part, estic molt animada. He començat bé i espero
donar alguna sorpresa. Estar a un nivell alt. Com deia
abans, sí que tinc la sensació que aquesta pot ser la

Esquís: Salomon.
Botes: Salomon.
Pals: Scott.
Guants: Dainese.
Roba: Descente.
Màscara: Dainese.

Casc: Dainese.
El seu equip: l’italià Valerio Ghirardi és el
seu nou entrenador. L’skiman és Estefano
Dalmaso. José Luis Alejo se’n carrega de
la preparació física i també ajuda a l’entre-
nador, i Elena Simplici és la fisioterapeuta.

Més personal

Sobrenom: em diuen Caro.
Referència: Compagnoni.
Menjar: truita de patates.
Beguda: Fanta de taronja.
Estació favorita: Lake Louise, m’agrada molt
Canadà, i Sierra Nevada.
Millor record: quan vaig arribar segona a
Sestriere l’any 2000 –va ser en un eslàlom
gegant d’una cursa FIS–. 
No te’n vas adomir sense… el meu coixí, sem-
pre viatge amb mi.
A la teva maleta mai falta… la música.
Escriptor: John Grisham.
Millor pel.lícula: ‘Million dolar baby’.
Dorsal favorit: 4.
Altres esports: MTB, pàdel…
Si no et dediquessis a l’esquí, faries… medicina.

El material
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Carolina a Aspen, USA, 
el passat mes de novembre.
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