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Laura Jardí,
una esquiadora valenta

Laura Jardí, un dels valors 

més ferms de l’esquí alpí català
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Té només 18 anys, però quan parles amb ella sembla

una persona molt més madura. Es nota que l’esquí

alpí, el voltar pel món, l’ha fet madurar. Laura Jardí

(26.09.1992) és una de les grans promeses de l’esquí

alpí nacional. Admiradora de la classe de la italiana

Denise Karbon i de la constància de María José Rienda,

I quins serien els teus consells per un pare que vol
que el seu fill o filla comenci a esquiar? 
No obligar-lo i esperar a què li agradi. És important que

els hi recordin que l’esquí és un divertiment quan ets

petit, que es poden fer moltes coses amb els esquís i

esquiar a molts tipus de neu.

Com va anar la teva progressió infantil? Quan vas
veure que tenies una certa habilitat per a la pràctica
de l'esquí alpí?
Jo vaig tenir la sort d’esquiar molt quan era petita, i, grà-

cies a això, a l’ajut dels meus entrenadors i a què em

divertia molt, ho feia bastant bé a les curses, i vaig acon-

seguir progressar bé.

Per cert, sempre esquí alpí? Mai has fet esquí de fons,
telemarc o surf de neu? 
L’esquí de fons i el surf de neu, els he fet algun cop com

a turista, però a mi personalment no em criden l’aten-

ció. El telemarc l’he practicat més, perquè va bé per a

l’esquí alpí, i m’agrada bastant.

Què creus que és més important en aquests anys de
formació per a un esquiador?
Són moltes coses, i tot ajuda. És important no lesionar-

se i poder tenir un entrenament constant. A més, com-

petir i entrenar amb gent que és millor que un mateixm

és important per agafar experiència i aprendre d’ells.

Creus que l'esquiador neix o es fa; és a dir. Tu, ja
tenies unes habilitats especials per a la pràctica de
l'esquí alpí o has hagut de treballar molt?
Jo crec que en gran part l’esquiador neix, ara bé, de

totes maneres has de treballar molt. Jo he treballat

moltíssim per arribar on sóc ara, que no és molt, ja que

encara em queda moltíssim, però imagino que alguna

qualitat tenia. També crec que hi ha fora de sèries, com

Bode Miller o algun altre, que ja tenen unes qualitats

especials per si, pero als altres ens cal treballar molt.

Quines han estat les persones claus en la teva pro-
gressió esportiva?
La meva família, que sempre m’ha recolzat en tot. Lluís

Sala i May Peus, que van ser els meus entrenadors al

CAEI. Rafa Godino, del Centre de Tecnificació de la Vall

d’Aran, i els meus entrenadors d’ara i de la RFEDI.

I, què li demanes a un entrenador? 
Per mi, és molt important que sàpiga ajudar-me en un

moment de crisi, que sàpiga motivar-me i que entengui

una mica el meu lloc. I també que t’expliqui bé com

corregir els errors. És molt fàcil dir en què falles, el més

complicat és dir què has de fer, per fer-ho bé.

Ets una bona alumna? Fas sempre el que et diu l'en-
trenador? T'agrada donar el teu punt de vista?
A poc a poc suposo que he anat millorant. Ara per ara,

faig tot el que diu el meu entrenador –Max Vitalini. Estic

completament segura que el que ell diu funciona, ja que

quan ho aconsegueixo noto molt de pressa el canvi. No,

no sóc gens de donar la meva opinió en aquest tema.

Per fer bones curses cal entrenar molt, a tu, t'agrada
exigir-te, tècnicament i físicament?
Sí, crec que s’ha d’entrenar molt, tant tècnicament com

físicament. Però tot i que a mi m’encanta entrenar mol-

tes hores i dies esquiant, en canvi el treball físic...

Tens una gran capacitat de patiment, de saber aguan-
tar l'esforç o bé no és així?
Sí, aguanto el sigui quan les coses van bé, però quan van

malament em costa moltíssim, i no és una de les meves

qualitats.

Amb 17 anys o bé ja més endavant, quin percentatge
d'una cursa creus que té la part física i la tècnica.
No ho sé..., tot ajuda. Una cosa va amb l’altre. Si tu estàs

fort, millores més ràpid tècnicament. Per exemple, si jo

he de millorar un gest, necessito repetir-lo moltes vega-

des. Si no estic bé físicament, a la quarta baixada ja no

el puc fer més perquè estic cansada. I també, segons

com sigui la pista, és més important o menys el físic.

I la psicologia, treballes la psicologia esportiva?
No, jo no. Però, penso que la psicologia esportiva pot

ajudar; tot i que tampoc t’hi has d’aferrar, sinó després

sembla que sigui el més important.

Amb 18 anys que tens, no ha de ser fàcil compaginar
els estudis amb l'esquí alpí, oi? Com t'ho fas? Ja et
queden forces per estudiar?
No és gens fàcil, a mi personalment em queden poques

forces. A primer de batxillerat, vaig estudiar a l’IES

d’Aran, on esquiava pel matí i anava a classe per la

tarda. I on, gràcies a una professora de ciències

(Elisabet Pous), que porta molts anys ajudant a espor-

tistes a compaginar l’esport amb l’estudi, vaig aprovar

bastant bé. Normalment, em feia classes de ciències,

pero algun cop m’ajudava també amb la resta. A segon

ho vaig fer a distància, però ella també em va ajudar

molt, i vaig aprovar la selectivitat, i ara començaré poc a

poc la universitat.

Quines assignatures t'agraden més i quines odies
amb més força?
Física, mates i dibuix m’agraden molt. I gairebé totes les‘Laureta’ forma part aquesta temporada de la Selecció

de Desenvolupament Femení de la Reial Federació

Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI). Sap que es troba

davant una gran oportunitat, en una situació on voldrien

ser-hi moltes altres esquiadores. Ella creu que

l’esquiador neix, i que amb el pas dels hiverns es va

madurant. Com la poma que penja de l’arbre a l’espe-

ra d’assolir la maduració desitjada, l’esquiadora de

Dynastar reconeix que encara li queda molt camí per

recórrer. Es defineix com una esquiadora valenta, a qui

li encanten les proves de velocitat i a qui les curses tèc-

niques, especialment l’eslàlom, no li fan gaire gràcia.

Habitual a les proves FIS internacionals, enguany

començarà a disputar alguna cursa de la Copa

d’Europa, en el que ha der ser un passet més, en la seva

llarga trajectòria com a esquiadora.

“Esquio més amb el cor 
que amb el cap”

Celes Piedrabuena

Toni Grases

Primer, explica’m com vas començar a esquiar? 
Els meus pares tenien un pis llogat a Esterri d’Àneu.

Primer vaig estar a la guarderia d’esquí, i després al

club CAEI. Aquest club em va agradar molt. Cada cop

volia anar més a esquiar. M’agradava competir, i als

meus pares, els agradava que fes esport. Per tant, vaig

anar seguint, i fins ara.

Què recordes d'aquells primers dies d'oci amb els
esquís als peus?
M’agradava molt fer fora pista, salts i tirar recte totes

les pistes. Mai em cansava d’esquiar.

“L’estada al Centre de Tecnificació de
la Vall d’Aran va ser una de les millors

etapes de la meva vida”

Esquiar molt des de petita. Tenir el recolzament dels
pares i dels entrenadors. Competir amb gent que és
millor que un mateix per aprendre d’ells. Entrenar
molt. Fer cas als entrenadors. Ser orgullosa… aques-
tes són algunes de les claus que han fet de la Laura
Jardí (26.09.1992) una de les millors promeses de
l’esquí alpí nacional.



de lletres, menys filosofia, les odiava al cole…, a la uni-

versitat ja veurem!

Si no tinc mal entès vas debutar en una prova FIS a
l'agost de 2007 a Catedral, Argentina?
Uf...! aquella em sembla que va ser la meva primera

FIS, i era d’eslàlom, l’especialitat que se’m dóna pitjor i

que menys m’agrada. A més a més, a mi l’eslàlom em

fa molta por, perquè em fan por els pals. Recordo que

la pista estava molt malament, que els pals eren dels

durs, i no es veia gaire bé. No tinc gaire bon record, la

veritat... La segona, gegant, ja em va agradar molt.

Una bona pretemporada és bàsica perquè després al
llarg de l'hivern les coses surtin bé, oi? 

Si, és important fer-la bé. A l’hivern es recull allò que

has sembrat a l’estiu, durant la pretemporada, ja que

en el decurs de la temporada tens molt poc temps per

entrenar. Aquesta ha constat, per ara, de set dies a

Stelvio, set a Zermatt i després quatre més de nou a

Zermatt. Vàrem anar després a Termas de Chillan, a

Xile, amb la idea de poder fer velocitat.

Ara ja han passat dos anys i has visitat molts estadis
de competició, quins són els que més i els que menys
t'agraden, i perquè?
M’agrada molt el de Baqueira-Beret, el de Santa

Caterina, etc. M’agraden els gegants llargs, amb espai

i ràpids, ja que em decanto més per la velocitat.

Defineix-te com a esquiadora.
Uf...! No sé, sóc bastant valenta. M’agrada la velocitat.

Provo tot el que em diuen. No em poso gaire nerviosa, i

sóc competitiva... Però, per una altra part, hi ha molta

diferència entre el meu nivell d’eslàlom i el de les altres

especialitats. En eslàlom és molt pitjor. No faig gaire bé

el reconeixement, i no sóc molt constant amb el físic.

Tot i així, quina disciplina t'agrada més? 
Depèn del traçat, de la pista... el gegant, el supergegant

i el descens m’agraden més o menys igual. M’agrada la

velocitat, i l’eslàlom se’m dóna malament.

I sobre quina neu esquies millor: neu gelada, trepit-
jada, boira, fred… 
Neu tova i neu dura, però no gelada. Amb boira, no vaig

gaire bé.

Parlant d'agradar, a quina esquiadora tens com a
model actualment?
M’encanta LIndsey Vonn!

Ets una estudiosa del vídeo?
Si, crec que el vídeo és molt important, però no sóc de

les que es tira tres hores veient-lo.

Amb 18 anys, on creus que has de millorar més?
En tot, em queden moltes coses per millorar. Sempre

es pot fer més.

La temporada passada vas entrar a la Selecció de
Desenvolupament de la Reial federació Espanyola
d’Esports d’Hivern (RFEDI) què representa per a tu
donar aquest pas? Què esperes d'aquesta etapa?
Ha estat un pas molt important. La RFEDI m’ha donat

una gran oportunitat, que aprofitaré tant com pugui.

Fer-ho el millor possible, i millorar cada dia més.

Quin ambient veus a la RFEDI? Què t'han demanat? 
En general hi ha molt bon ambient, no ens pressionen,

ens ajuden. M’han demanat que aprofiti aquesta opor-

tunitat i que ho faci el millor que pugui.
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Entre Wentworth Miller i Brad Pitt
Nom i cognoms: Laura Jardí Cuadrado

Data i any de naixement: 26.09.92

Club: CAEI

Patrocinadors: El meu principal recolzament és el de la

RFEDI, a través del programa de patrocini: Audi,

Vodafone i Powerade, i el recolzament de l’Ski Pool amb

marques como Dynastar, Lange, Protest, Shred,

Descente, O’Neill, Odlo , Level, Silverfoot, High Sierra,

Isdin, Crocks, Nike, Ufo, Medilast, Gipron, tinc l'oportu-

nitat de poder entrenar i competir en les millors condi-

cions i mitjans possibles.

Número favorit: el 21

Color: el vermell

Estació favorita: Baqueira-Beret

Un estadi de competició: l’estadi de Beret

Què li demanes a una amiga: que segui sempre al meu

costat

Què li demanes a un noi que s'interessi per tu: que

m’estimi i em cuidi molt

Què no suportes: estar trista

Què no falta mai en la teva maleta: l’Ipod, l’ordinador i

la roba!

El primer que fas quan entres a l'habitació de l'hotel:

triar un llit que m’agradi, i instal·lar-me perquè

s’assembli el més possible a casa meva

L'última peli que has vist: ‘Invictus’

L'últim disc que t'has comprat: Gossos

L'actor més maco és… Wentworth Miller, Michael

Scofield a ‘Prission Break, i Brad Pitt

El darrer llibre que t'has comprat: ‘E una vitta che ti

aspetto’ de Favio Volo

Pantalons o faldilla: pantalons

El primer que mires en un noi és… tot!

Altres esports: m’agraden gairebé tots, però no faig

cap altre ‘professionalment’

Si no esquiessis, què faries: qui sap…

Algun sobrenom: no

Menjar que més t'agrada: l’arròs amb tomàquet

Menjar que més odies: la remolatxa

Beguda favorita: Powerade

Hores que necessites per domir bé: poques

Quina música o sintonia sona al teu mòbil: sempre en

silenci

“Aprofitaré tant com pugui ser a la
RFEDI”

Entrevista: Laura Jardí



Tens la sort de tenir una  germana que també és
esquiadora? Aprofiteu per esquiar juntes? Què t'a-
gradaria tenir d'ella que no tens tu?
Sí, va molt bé tenir a la meva germana a l’equip. Hi ha

parts difícils d’estar sempre amb ella, però en general

a mi m’ajuda molt. M’agradaria ser tant constant com

ella, sobretot amb el físic, i una mica del seu ordre

m’aniria bé.

Per aquesta temporada, quins són els teus reptes?
Si no t’importa, me’ls guardo per mi!

Crec que fa anys que vas amb Dynastar i amb la resta
de patrocinadors, com va començar la vostra relació?
Els esquís Dynastar eren els que més m’agradaven, i

sempre els havia portat, i ja de bastant petita em van

ajudar molt patrocinant-me i ho segueixen fent.

Gràcies a Dynastar i a Megasport, tant la meva germa-

na com jo tenim material molt bo. Ara a més a més,

porto Shred, que és una nova marca d’ulleres i de cas-

cos que m’encanta, i la meva germana segueix amb

Briko. Sempre ens ha agradat molt.

Com t'agraden més els esquís? Què és el primer que
mires en uns esquís o botes noves que t'entreguen?
Et demanen opinió, i tu dius que els vols d'aquesta o
d'aquella altra manera?
El primer: que les botes siguin Lange i els esquís

Dynastar. Sí, em demanen opinió, i també m’aconse-

llen. Més que res, perquè el que li va bé a una corredo-

ra no té perquè anar-me bé a mi.

Ets una noia que porta bé els nervis de la competició? 
No em poso gens nerviosa. Bé, amb l’eslàlom sí i bas-

tant, però en les altres especialitats gens. Més que de

l’edat, crec que això dels nervis depèn de la persona.

Parlant de tensió, et consideres una esquiadora amb
més cor que cap o al revés? Baixes a totes o sempre
mirant de controlar la situació? 
Amb molt més cor que cap. No, no controlo gaire la

situació. Baixo a totes.

Com va anar l’estrena a la Copa d’Europa?
La primera cursa va ser de velocitat i se’m va saltar un

esquí. La segona va ser a la mateixa pista, però quan

vam baixar les últimes 20 no es veia res i hi havia molts

forats. Pensa que les de davant meu es paraven perquè

no veien la pista! (ja suma un total de quatre participa-

cions a la Copa d’Europa: Formigal, dos súper gegants;

La Molina, un eslàlom i Soldeu, un gegant; en les que el

més important era l’aprenentatge i la progressió).

I quan et veus en una Copa del Món, lluitant per ser a
la mànega de la veritat? 
Ni idea..., és molt difícil, a més, en l’esquí a vegades de

cop et surt tot bé i a vegades al revés. �

Té només 18 anys i, com ella mateix diu,

encara li queden moltes coses per millorar

“De petita no em cansava d’esquiar”

A la RFEDI 
al costat de la seva germana
Al costat de la seva germana Andrea i d’Stacy López,

Laura Jardí és una de les tres integrants de la Selecció

Desenvolupament Femení de la Real Federació

Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI). Per damunt,

només té l’Equip Nacional Dames, amb María José

Rienda i Carolina Ruiz, el seu gran objectiu. Ser en

aquest selecte grup és un gran oportunitat per a una

jove esquiadora. 

Ella diu que intentarà aprofitar-la tant com pugui. I els

fruits ja es comencen a recollir. És l’actual campiona

absoluta d’Espanya en eslàlom, tot i ser encara júnior,

categoria en la que la temporada passada va assolir

dues medalles de bronze, gegant i súper gegant, als

Campionats d’Espanya Júnior. Va ser una bona tempo-

rada per a ella, amb victòries FIS  curses dins i fora de

les nostres fronteres, com a Grandvalira, Baqueira

Beret, Passo San Pellegrino (Itàlia) o S.Caterina

Valfurva, a Itàlia també.

A la imatge, la Selecció de Desenvolupament Femení

de la RFEDI. D’esquerra a dreta: Laura Jardí, Paolo

Stefanini (preparador físic), Andrea Jardí, Massimo

Vitalini (entrenador), Stacy López i Josep Pujol Ferrer

(skiman, ara ja no treballa amb ell, ja que el seu nou ski-

man és l’italià Tello). Només falta la fisioterapeuta

Azahara Fort.

“Laureta” és una tot terreny, tot i que

sent una especial devoció per la velocitat

Entrevista: Laura Jardí


