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estigui realment bé, el de nivell mitjà haurà d’aventu-

rar-se amb diferents tipus de neu per familiaritzar-se

amb sensacions variades.

L’esquiador de gran nivell ha de fer prevaler el fora-

pista si vol dominar-lo plenament. Per accedir a la

consideració d’un gran nivell s’haurà passat gran part

de la seva vida sobre les traces de les màquines tre-

pitjaneu. Amb tot aquest bagatge sota els peus és el

moment de llançar-se a descobrir el món de sensa-

cions que proposa el forapista. És bo conèixer el

tacte de tot tipus de neu, des de la millor pols de

metre de profunditat fins a la crosta més desagrada-

ble. Aquest coneixement és el que permet discriminar

quins moments són aptes per al forapista i quins no.

Recomanacions de seguretat 
El mal temps pot suposar un problema quan

esquiem per pista. Practicant el forapista, una

meteorologia adversa pot convertir-se en un infern.

Si a més, resulta que hi ha un risc elevat d’allaus,

el millor és quedar-se a casa llegint un bon llibre.

Si es preveu un bon dia de forapista, els passos a

seguir per assegurar la integritat són: 

Previsió meteorològica. Saber quin temps farà en

les pròximes 24 hores és essencial. Informar-se

de les condicions dels dies anteriors també servirà

per tenir una idea del tipus de neu que ens espera. 

Condicions de neu. Telefona a l’estació a la qual vas

aquest cap de setmana i demana una informació

completa del tipus de neu que tenen. Si tens amics

que hi treballen recomfirma el que t’han dit. 

Itinerari. Si vas a fer una autèntica excursió, plane-

ja el teu itinerari amb antelació. Compra una bona

guia de la zona i estudia, almenys sobre el paper,

l’àrea. Si només vas a escapar-te algunes baixade-

tes per fora de la pista, intenta observar, abans

del descens, el pendent des de diversos punts dife-

rents. Podràs confirmar l’absència o no de perills. 

Nivell. Tingues molt en compte el teu nivell i el dels

qui t’acompanyen. Escull els itineraris en conse-

qüència. No vagis mai sol. El menor contratemps

pot convertir-se en un gran problema si ningú

t’ajuda. 

Allaus. Informa’t del risc d’allaus. Si és mig o alt no

facis forapista. Dedica’t a perfeccionar la teva tèc-

nica en pista.

El forapista proposa sensacions

impossibles d’experimentar per pista 

Enfonsar-se fins els genolls és una de

les aspiracions de tot bon esquiador.

�
Material específic 

Està clar que les marques no podien deixar passar

una oportunitat com la que els ofereix el forapista per

proposar multitud de productes. Existeixen esquís

específics per a forapista formant un ventall que va

des dels que són compatibles amb la pista fins als

exclusius de forapista. Els primers són uns esquís

molt semblats al càrving de pista però amb unes

cotes, inclòs el patí, lleugerament més amples.

L’objectiu d’aquesta major dimensió és surar en les

neus profundes. La línia de cotes d’aquests esquís és,

aproximadament, la següent: 100 mm espàtula/70

mm patí/ 90 mm cua. Existeix una versió de neu molt

profunda de cotes 115 mm espàtula/100 mm

patí/110 mm cua. És el denominat fat ski i és reco-

Des de la dècada dels 90 ha tornat amb força l’afició

al forapista. Les imatges de salts impressionants i

baixades en neu molt profunda són per tot arreu.

Encara que per a molts encara és només això: una

foto impressionant o un vídeo impossible. En aquest

article anem a apropar el forapista a l’esquiador

novell i mitjà. No fa falta jugar-se la vida contínuament

per  gaudir del forapista. Amb solament sortir de la

traça de la “Ratrac”, ja ho estem practicant. 

Etapes d’aprenentatge
Si el teu nivell d’esquí és baix, el més interessant és

augmentar-lo ràpidament per pista. És a dir, prendre

les classes necessàries per esquiar amb desimboltu-

ra en les pistes trepitjades. Sempre és bo escapar-se

de tant en tant cap a pendents no tractats, però ate-

nent a les possibilitats de cada nivell. L’esquiador de

grau mig, si vol ser un bon forapista, ha d’alternar la

pista i el forapista el màxim possible. Així com un

esquiador principiant només ha de provar quan la neu

Forapista
Iniciació al ‘freeride’
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En podeu dir freeride, però de tota

a vida s’ha conegut com a forapista.

Provoca el recel de molts

esquiadors, que prefereixen la

comoditat de la màquina trepitjaneu

a la incertesa dels terrenys no

preparats. En aquest art ic le

proposem un forapista assequible a

ots els esquiadors. 
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Material bàsic de seguretat

ARVA. És l’aparell de recerca de víctimes d’allaus.

Es tracta d’un petit emissor receptor que permet

localitzar ràpidament les persones sepultades per

la neu. 

Sonda. Barres que, un cop muntades, serveixen

per sondejar la neu acumulada en recerca d’alguna

persona sepultada. 

Pala desmuntable. Cap en qualsevol motxilla d’uns

30 litres de capacitat i és essencial per desente-

rrar i arribar ràpidament a una persona atrapada

sota la neu. 

Altres estris importants poden ser la navalla mul-

tiusos, l’emissora o telèfon mòbil, el material de

primers auxilis –gases i bena elàstica–, aliments

calòrics –barretes energètiques o gel–, aigua o

begudes isotòniques, grampons o dur roba extra

d’abric. 

Consells tècnics

1.Centralitat.Fent fora pista el més habitual és per-

dre l’equilibri, uns per massa i altres per poc.

Endarrere. No s’ha de retardar el cos exagerada-

ment, com fan alguns per tal de no clavar-se d’espà-

tules. Això només porta a cansar-se ràpidament,

especialment de quàdriceps, i haver de parar abans

d’hora.

Endavant. Si, pel contrari, el que fem es avançar les

espatlles, el que aconseguirem finalment és que a

l’absorbir alguna de les irregularitats del terreny,

ens clavem endavant.

Per tant, s’ha de buscar una posició còmode sense

buscar posicions avançades o retardades extremes.

2.Separació cames. Entre la separació de cames

d’un esquiador de competició o un de bamps hi ha

un abisme. Ja que aquest buit és el ventall de

distància que omple les variades distàncies que es

poden adoptar per esquiar forapista. El més habi-

tual en neu molt freda i profunda és ajuntar-les per

aconseguir més flotabilitat. En cas que la neu sigui

una crosta intractable, es tendeix a separar-les per

buscar recursos davant la inestabilitat de la neu.

3.Girs. En l’esquí de pista, el terreny sobre el qual

ens movem és regular i ferm. En forapista el terreny

és insondable i la neu imprevisible. En esquiar més

enllà dels terrenys marcats s’ha de deixar màniga

ampla a la improvisació i adaptar-se al terreny en

cada moment. Això significa que si havíem previst

fer un gir en una línia determinada però per cir-

cumstàncies externes l’hem de variar, això s’ha

d’admetre sense dilació i intentar no forçar allò que

no sortirà bé. El final del gir mai serà explosiu com

el de pista, sinó que molt més progressiu i suau.

4.Tronc. A mida que es domina el forapista, cada

cop agafem més velocitat en terrenys no abalisats.

Això fa que els nostres reflexos de cames hagin de

treballar el màxim, però per aconseguir-ho és bàsic

que el tronc (abdominals i lumbars) estiguin en

forma pera aguantar les pressions de corbes i salts

de tal manera que no ens dobleguem com titelles

davant qualsevol obstacle inesperat.

manable gairebé exclusivament per a nevades antolò-

giques. També hi ha una mesura intermèdia denomi-

nada low fat ski, que és considerat com el que repar-

teix a parts iguals les seves prestacions entre la

pista i el forapista. Les seves cotes són de110 mm

espàtula/80 mm patí/100 mm cua. 

També hi ha botes pensades per al forapista. S’apro-

pen més pel que fa a les prestacions, a les de pista

que a les de competició. El detall que les diferencia

és l’especial atenció que les marques dediquen a

garantir que sigui una bota calenta. El motiu és que

en el forapista les botes passen molt de temps sub-

mergides en el blanc element. Hi ha fixacions per a

forapista. Això no vol dir que amb les de pista no es

pugui sortir dels camins fressats. El detall diferencial

de les de forapista és la cerca d’un calçat còmode ja

que quan salta un esquí en el forapista, tornar-se’l a

calçar no sempre és fàcil. Finalment, cal destacar

que les marques que ofereixen el conjunt de material

dur –esquís, botes, fixacions– per a forapista acostu-

men a tenir unificada l’estètica dels tres elements.

Per a anar “de bonito” fins i tot en el forapista. 

Existeixen esquís específics de

forapista que permeten major

flotabilitat sobre la neu  

El ‘freeride’ es nodreix d’un material

específic que garanteix una millor pràcti-

ca de l’esquí.

�

Per arribar a situacions com aquesta s’han

d’haver fet molts altres forapista abans.�

Roba adequada 
La vestimenta del forapista és també específica.

Generalment s’utilitza el sistema de capes per afavo-

rir la transpiració. També perquè sigui més pràctic

davant els canvis de temperatura i perquè el material

ocupi menys espai en la motxilla. Haurem de buscar

costures termosegellades i punys i cintura amb

materials elàstics o doble folre per impedir que la

neu pols es fiqui pertot arreu. Els guants són de

canell alt, i generalment ajustables mitjançant veta

adherent (Velcro) per evitar l’entrada de neu. La roba

interior tèrmica sempre és un avantatge quan les

temperatures descendeixen vertiginosament. El casc

és indispensable per al forapista, de la mateixa

manera que a la resta de modalitats.

Arva, pala i sonda só´n els tres

elements bàsics de seguretat 


