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Entrevista 

Albert Rovira
membre de l'equip espanyol d'esquí alpí
Torna a l’equip espanyol després de estar una temporada entrenant pel

seu compte. Passa per ser el millor esquiador de l’Estat en gegant i

eslàlom i un dels pilars sobre els quals descansa l’esquí català.

Quins són els teus objectius per aquesta temporada?

“El primer de tots entrar entre els 30 a la Copa del

Món. Em dóna igual la disciplina, fins ara he anat

millor amb eslàlom, però crec que ho puc fer en

gegant, no em considero un eslalomista. Després ja

vindrien objectius com acabar entre els 15 a la Copa

d’Europa o estar entre els 80 primers del rànquing

FIS en gegant i en eslàlom”.

Bé, per a qui no et conegui gaire, recorda’ls el teu

currículum.

“L’any passat vaig ser campió d’Espanya absolut en

gegant i combinada, sotscampió en eslàlom, i vaig

participar a la Copa del Món d’eslàlom 2001/02

(KrangskaGora, Adelboden i Wengen).

En general, vuit títols de campió d’Espanya en dife-

rents categories, 12 títols de campió de Catalunya,

5è classificat en gegant a les Olimpíades Júniors

d’Aosta, tenint el millor lloc a Copa d’Europa 26è a

eslàlom de Donnersbachwald (Àustria), i sent el ,meu

millor rànquing mundial aconseguit, 130 en eslàlom a

la temporada 2001/02. En total, tinc 14 victòries en

proves FIS”.

Enguany tornes a l’equip espanyol, com et sents?

“Em sento molt bé, tranquil i amb ganes de treballar,

ja que de mica en mica es va aconseguint el recolza-

ment que feia anys que era necessari pels qui ens

dediquem plenament a la competició”.

Perquè tu vas estar tres temporades entrenant pel teu

compte, ha de ser dur, oi?

“Sempre es tenen moments difícils en el món de la

nacional. Però, el més important de tot és que els

corredors gaudeixin aprenent i competint, i si a l’hora

de competir tenen la possibilitat de optar a algun

premi encara millor, i que sempre es sentin respec-

tats, admirats i recolzats per les entitats i gent pro-

pera”.

En aquest sentit, creus que la FCEH fa una bona feina?

“Jo potser no sóc el més indicat per respondre a

aquesta pregunta. Em passo quasi tota la temporada

competint fora del territori català, però del què puc

arribar a veure crec que sí, que està portant a terme

una bona feina. Es preocupa dels corredors, posa

incentius en la mesura del possible, crec que aquesta

revista és un molt bon mitjà informatiu del món de la

neu català, que s’intenta promoure dins un país on

per la competència d’altres esports es fa difícil”.

Quins consells donaries als més joves?

“Que amb el treball constant es pot arribar molt lluny,

que no hi ha diferències entre qualsevol esquiador

d’un altre país i nosaltres, i que sempre busquin

millorar al dia a dia. Sobretot passar-ho bé esquiant”.

En què penses quan esquies?

“Normalment a corregir els meus errors, i provar

d’entendre el perquè de cada petit moviment que

pugui fer en una corba”.

Tens algun secret alhora de concentrar-te, alguna

mania abans de baixar o per a les curses?

“No molts la veritat. Sóc bastant tranquil i no crec

que hi hagin secrets. Cadascú té una manera diferent

d’afrontar una cursa. Una petita mania, si es pot dir

mania, és que provo de no mirar mai els corredors

que baixen davant meu, perquè a vegades els veus

molt ràpids, quan en realitat són més lents que tu o

et fixes en coses que fan que jo no faria, i hi ha el risc

de perdre la meva pròpia concentració”.

Quins són els corredors que admires més?

“La veritat és que no tinc ídols, sinó que admiro les

gestes que molta gent ha arribat a fer en aquests

esport, i no només de les grans estrelles que tothom

coneix, sinó d’altres que sense arribar a tenir tant

ressò mediàtic han sabut lluitar per al què ells volien”.

Una persona molt important en la preparació de tot

esquiador és el seu entrenador, com t’hi entens tu?

“Molt bé, aquest ja és el quart any que treballo amb

ell. Hi ha amistat i confiança fora de la pista i el res-

Cada estiu Albert Rovira va a Nova Zelanda

a perfeccionar la seva tècnica

Aquí el veiem en plena acció,

negociant una porta al gegant de Pas

de la Casa la temporada passada  
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Un disc: 'Live from Mars', de Ben Harper

Una pel.lícula: Martin (Hache)

Una beguda: Aigua amb gas

Un menjar: Blat de moro escairat, típic d’on visc jo

Aquest és el seu material:

Esquís, botes, plaques i fixacions: Rossignol

Cas i ulleres: Briko

Roba de l’equip: Descente

Proteccions d’eslàlom: Nasdaq

Proteccions pel cos: Dainese

A més, Invicta, Accapi i Scott

✒ Celes Piedrabuena

Aquí el podem veure

jugant una mica a l'indoor

de Bèlgica, al costat

d'Oriol Dot,

Camilo López i

Bart Mollin
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competició d’alt nivell, tant en un equip nacional com

anant per privat, però si realment t’agrada el què fas

i ets conscient del per què ho fas i on vols arribar no

es fa tant dur, al contrari, ho gaudeixes. A més, jo no

diria que anava totalment pel meu compte, sinó que

em sentia més aviat com dins un  petit equip amb

gent que realment creia amb la feina que fèiem i on

podia arribar jo”.

Bé, d’acord, però no és la millor posició.

“El què sí reconec que era dur és, primer de tot,

veure com moltes persones no creien en el que esta-

va fent, ja que existia l’erroni concepte que o estaves

a l’equip o no es podia fer res. En segon lloc, haver

d’estar lluitant dia a dia per demostrar el què vals,

perquè et valorin els qui no hi creuen, i per intentar

canviar alguna petita cosa de la manera d’entendre

l’esquí espanyol, i el fet és que per suportar tot això

sí que s’està sol”.

El teu testimoni és un dels més vàlids. Si et preguntés

que fa falta perquè surtin més i millors esquiadors,

què respondries?

“Perquè en surtin més i de bons? Un treball seguint

una mateixa línia, una unificació entre els diferents

clubs i tècnics, confiar en les possibilitats de cada

corredor i saber extreure d’ells el què tenen de bo.

Obrir-nos molt més cap al nivell europeu, portar cur-

ses de categoria cap a casa, que els propis corre-

dors vegin a on estan i on poden arribar, i que no es

conformin només en fer-ho bé a les curses de caire

“Sóc ràpid, de vegades massa i tot”



pecto quan estem entrenant. Crec en la feina que està fent i ell creu

amb les meves possibilitats. No es pot demanar res més”.

Tria una estació i un record de la teva trajectòria com a esquiador.

“Potser el primer cop que he creuat la línia d’arribada d’una Copa

del Món, a Wengen (Suïssa) la passada temporada. Són sensacions

que no s’expliquen, que s’han de viure”.

Com et definiries com a esquiador?

“Sóc ràpid, a vegades massa i tot, sempre busco la precisió i el con-

trol dels esquís, perfeccionista, inconformista, amb bona sensibilitat,

encara que molts cops em costa aplicar-la”.

Estudies, treballes, de què vius? T’agradaria viure de l’esquí? Has

pensat en el futur…?

“La meva feina és l’esquí, que no em deixa disposar de molt més

temps per a res més. Tinc acabada la carrera de Fisioteràpia, però

mai he pogut dedicar-m’hi i ara estic fent Ciències Empresarials de

manera molt tranquil·la. El meu somni es poder viure de l’esquí, el

de competició i com a corredor fins que duri..., i sobre el futur no

tinc res clar, la veritat és que no hi penso molt. Em centro massa en

portar cap amunt el present que estic vivint en aquests moments”.

Jo també faria aquest

gest si anés a veure

balenes a Kaikoura,

Nova Zelanda
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Albert Rovira al costat

del grup de tecnificació

de l'equip espanyol, el

dels joves,

a Zermatt,

Suïssa
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