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Sense estar a l’equip nacional, David Costa va donar la campanada als

darrers Campionats d’Espanya i va endur-se la Copa d’eslàlom cap a la vila

de Bagà. Potser pels nous vinguts fos una sorpresa, però aquest jove de

22 anys ja havia vist passar moltes portes per davant dels seus ulls.

-La temporada passada no et va anar gens malament.

-No, vaig guanyar l’eslàlom del Campionat d’Espanya,

que és una mica especial. M’ho volia prendre com les

altres curses que havia fet. El que passa és que jo

sabia que estava en un bon moment, que tenia un

bon nivell i podia fer-ho bé. Vaig arriscar tot, molts

dies, tant a la Copa d’Espanya com al Campionat.

Cada dia vaig sortir al 100%, ja que hi havia la gent

de l’Equip Nacional i el nivell era més alt. El dia de

l’eslàlom va donar el seu resultat. M’ho vaig agafar al

100%, però era una mica diferent. També hi havia el

supergegant, però és una tècnica amb esquís dife-

rents. La temporada passada tant sols havia entre-

nat un parell de dies, i el vaig fer perquè tocava. El

Campionat d’Espanya per a mi va ser el resultat de

la temporada. A la Lliga Catalana també he fet resul-

tats molt bons, vaig guanyar el Campionat de

Catalunya Absolut d’eslàlom, i vaig quedar segon a

l’eslàlom. Ha estat una temporada molt regular. A

l’eslàlom he aconseguit marcar una mica les diferèn-

cies. Em vaig adaptar força bé a l’esquí càrving, ja

que hi ha qui li ha costat força més.

-Aquesta dificultat en l’adaptació al càrving pot sor-

prendre a més d’un.

-Abans l’esquí, al ser molt llarg i sense cotes mar-

cades, feia que la tècnica canviés bastant, les cor-

bes no eren tant netes i la tècnica també canviava a

l’hora de buscar el recolzament en els esquís, pot

ser buscaves més el recolzament en l’exterior del

esquís. Ara, sembla com si una mica la tècnica del

gegant s’hagi traslladat a l’eslàlom, a l’hora de bus-

car corbes molt més netes, i tot és més progres-

siu. La diferència que jo noto és que el pas per la

corba és molt més ràpid. La temporada en què hi

havia qui anava amb esquís càrving i qui no, els càr-

ving marcaven la diferència. Però, s’ha de dir que al

permetre un pas per corba més ràpid també hi ha

més errades.

-Te’n recordes una mica, encara que sigui per sobre,

dels teus millors resultats?

-Quan era infantil vaig guanyar l'Aguilot de benjamí de

segon any. Vaig quedar primer d’eslàlom de

Campionat d’Espanya i el supergegant, a més de la

combinada i fer tercer de l’eslàlom gegant. A la tem-

porada següent em van agafar a l’equip nacional. El

fet d’entrar proporciona una quantitat d’entrena-

ments i el suport que aquí no pots tenir. Aleshores,

aconseguir resultats a nivell estatal, és més senzill.

A aguilot de segon any vaig guanyar el Campionat

d’Espanya en totes les disciplines. Després, a juvenil,

començaven les curses FIS, i aconseguir-ne resultats

importants és molt complicat, fins al segon any que

vaig guanyar el supergegant. Intentava baixar els

punts FIS que ja era molt. I va venir la temporada

que em vaig lesionar. Em vaig trencar els lligaments

creuats del genoll. Això va ser al 2000 amb 16 anys.

-Va ser una topada forta?

-No vaig ni caure. Estava a Candanchú fent els

Campionats d’Espanya. Havíem estat fent moltes

curses seguides fora d’Espanya, com l’Olimpíada

júnior a Txèquia, el Mundial Escolar a Eslovàquia. Van

ser viatges molt llargs, moltes curses. Total, que als

Campionats d’Espanya sense caure ni res em vaig

trencar els lligaments creuats. Aleshores, a la tem-

porada següent ja no vaig fer res.

-Recordes quan et van cridar a l’equip nacional?

-A mi em van avisar a benjamí de segon any, després

d’haver guanyar l’eslàlom, el supergegant i la combi-

nada. Tenia 12 anys. Es van dirigir als meus pares ja

que s’havia d’anar a França i no tant sols era decisió

meva, ja que els pares havien de deixar anar diners.

Ens van fer unes proves i em van agafar. Era el

màxim al que podia aspirar. Em feia molta il·lusió i

és com veure que aconsegueixes alguna cosa.

Després, quan ja hi ets, ja et planteges altres coses. 

-Home, si no vaig errat, gairebé no podies baixar les

escales i ja baixaves pistes.

-Jo li explicava als entrenadors i no ho entenien.

Semblava que es pensaven que feia broma. Hi havia

cops que després de fer curses anava a esmorzar i

no podia baixar les escales. Ells em deien que fes la

cursa. És clar. Feia quatre o cinc corbes, i agafava,

per exemple, una banyera i ja estàvem. Em punxava

molt fort el genoll i els entrenadors ja posaven mala

cara. Vaig intentar fer el màxim, però no podia, no

donava més de si. A partir d’aquesta situació va can-

viar totalment la meva mentalitat. Ja no pensava en

agafar-m’ho seriosament i, evidentment, al final de la

temporada em van fer fora.

-Però, tot i la lesió, no vas tirar la tovallola. Vas

seguir lluitant.

-Sí, però la primera cosa que se’t passa pel cap és

plegar. Em va fer por. Veia que com si em quedés

molt lluny el fet de tornar. Però un cop t’han operat i

veus que tornes a fer de mica en mica vida normal et

tornes a motivar i a tenir-ne ganes. Però, aleshores,

van fer fora de l’equip nacional el meu germà, en

Josep. També la temporada abans havia tingut una

lesió, tíbia i peroné, i el van fer fora d’una manera

que a mi no em va agradar. Va acabar la temporada

i el van haver d’operar, i al dia següent de l’operació

li van donar les gràcies pels serveis prestats i que si

ho tornava a fer bé ja el cridarien.

-Els teus pares esquiaven?

-No, el meu pare corria en cotxes. Jo vaig començar

amb la típica setmana blanca, a primer d’EGB. Van

fer unes proves pel Consell Comarcal de Berga, quan

tindria uns sis anys, i ens van agafar al meu germà i

a mi. I ja vaig començar a esquiar cada cap de set-

mana, però no enfocat a la competició. En acabar es

feia la típica cursa social de fi de temporada, i

aquesta va ser la que ens va motivar a tots: al meu

pare, al meu germà i a mi. Després, el meu pare ens

va apuntar al club d’esquí de Berga i ja vam

començar a fer competicions.

-I sempre eslàlom, no has fet descens o esquicròs?

-Vaig fer el primer esquicròs que van fer a Pas de la

Casa quan era juvenil i vaig quedar tercer. Em va

agradar, però és un món diferent. Molt espectacular

i per a un esquiador alpí molt divertit. Vaig gaudir

molt i m’ho vaig passar molt bé.

David Costa
“Des que vaig deixar l’equip nacional em trobo més lliure”

Quan portes amb ell una estona el primer que

sorprèn es la seva tranquil·litat. El seu saber estar,

sobretot si pensem que només té 22 anys i que

quan ja s’ajustat les botes i el casc ja no té amics.

És baixet, no pas massa alt. I sí que està fort, però

tampoc té una esquena de porter de discoteca o les

cames del Roberto Carlos. És un jove molt complet,

senzill, humil i treballador, però, això sí, té les coses

molt clares. Sap que a la vida poques oportunitats

es presenten. Per tant, mira d’aprofitar les que li

passen per davant, ja que, després d’estar llarga

estona amb David Costa, m’atreviria a dir que li

queda aquell regust que queda als bons esportistes,

que saben que ho podien haver fet molt bé, que

saben que encara tenen molt a dir en la seva espe-

cialitat, però que també veuen que el temps se’ls

escapa. Pot ser per això té aquesta caràcter tran-

quil. O pot ser és perquè és de Bagà.

Com passen els anys i com canvien les modes.

La foto està feta a una estada amb l'equip nacional,

en el seu darrer any, als Alps.

�

Va néixer a Bagà 

i ara té 22 anys

Botes i esquís: Head

Fixacions: Tyrolia

Granota, guants i ulleres:

els que duia quan estava

a l’equip nacional

Estudis: actualment estu-

dia Enginyeria d’Obres

Públiques, a la

Politècnica de Barcelona

Pista favorita: Pista Llarga, a La Molina

Esquiadors: Marc Girardelli, Alberto Tomba,

André Aamodt i Lasse Kjuss

Entrevista

Amb 16 anys es va trencar

els lligaments creuats del genoll

i això va frenar la marxa

de la seva trajectòria
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Aquí veiem David Costa  a l’eslàlom

gegant dels campionats del Món

Ciutadans disputats a Bormio.

�

-I no t’has plantejat fer tot el circuit Saab Crossmax

Salomon sencer?

-M’agradaria, però també m’agrada molt l’esquí alpí,

tradicional, el de sempre.

-Amb la teva experiència, creus que sortirà algun

corredor nou amb projecció?

-És difícil. És molt difícil que pugui estar al davant.

Que pugui arribar a la Copa del Món o a classificar-se

a alguna mànega de la Copa del Món és possible, ja hi

eren l'Albert Rovira o l’Oriol Dot. Entrar dels 30 pri-

mers és possible. No és impossible. A l’equip nacional

em sembla que hi ha bons corredors, i són joves.

Crec que podran entrar a les segones mànegues de

la Copa del Món. Ara, entrar dels 15 primers ja és un

altre tema. No és impossible, però no ha de ser una

cosa immediata.

-És a dir que ja podem donar gràcies a Carolina Ruiz i

María José Rienda.

-Sí, que estiguin on estan gairebé és un miracle. Les

dues tenen podis a la Copa del Món i estan al davant.

Després, també hi ha el tema de les facilitats que et

donen les estacions per esquiar.

-Això és una altra cosa.

-D’entrada, tenim la mancança dels estadis de com-

petició. Aquest any, per exemple, hem estat entre-

nant a la pista de Torrent Negre de La Molina, que

per fer tècnica està molt bé. Però es necessita una

pista molt complerta, que un dia puguis treballar en

un lloc i l’altre en un altre. I això no hi és. Per tant,

aquí ja ens podem oblidar d’entrenar descens o

supergegant, i menys per un club, ja que es necessita

un volum de gent important. Aquí és eslàlom, eslàlom

gegant i si algun dia es pot fer un supergegant ja és

extraordinari.

-I no serà pels esforços que dedica la Federació

Catalana Esports d’Hivern.

-Crec que fa el que pot, donats els seus recursos. No

se li pot demanar més amb els pressupostos que té.

Pel que jo sé, ja fan prou. Intenten fer el màxim. A

vegades pots entendre que s’equivoquen, però ja és la

meva opinió personal.

-Ara, als 22 anys, què et mou a seguir esquiant? Vols

tornar a l’equip nacional?

-Mira, el juny de l’any passat vaig fer unes proves per

entrar-hi. D’unes 20 persones, vaig quedar el penúl-

tim. No ho vaig entendre, quan em tornava a sentir

motivat i per tornar-ho a provar. Estava bé físicament

i tècnicament. Em va estranyar, a l’igual que em va

sorprendre que Johan Ronco quedés com jo el penúl-

tim o l’últim. M’agradaria fer alguna cosa. Poder

intentar alguna cosa més important. M’he preparat

físicament. Intento donar el màxim a cada entrena-

ment. Sé que esquio per afició, perquè m’encanta i

m’ho passo molt bé. Però, és clar, guanyo el

Campionat d’Espanya, el de Catalunya i m’agradaria

fer alguna cosa més. Ja no et dic d’entrar a l’equip

nacional amb els precedents que hi ha, però sí fer

curses com l’Universiada, amb molt nivell. Aquí puc

veure com estic. Tot i que m’hauria agradat que em

sortís bé amb l’esquí i que m’hagués donat per viure.

-Quan estàs a punt de sortir en una cursa, què penses?

-Bé, el meu cas és una mica estrany. Intento fer qual-

sevol cosa per no pensar en la cursa. Em poso ner-

viós fàcilment, i si em concentro molt abans m’entren

els nervis. Xerro amb els companys fins al darrer

moment, fins al darrer minut abans de la cursa.

-En quins esquiadors t’has fixa’t?

-Hi ha molts esquiadors que han estat referència per

a molta gent, com el cas del Marc Girardelli o

l'Alberto Tomba. M’agraden molt els esquiadors que

fan totes les disciplines, noruecs com André Aamodt

o Lasse Kjuss, que han destacat en totes les discipli-

nes. Són gent davant la qual t’has de treure el barret.

Estar el davant de totes les disciplines i destacar és

impressionant.

-Quants esquís tens?

-Quan estava a l’equip nacional sempre hi havia de

tot. Si necessitaves un parell d’esquís sempre els

tenies. Igual portaves vuit parells a la temporada.

Actualment, corro amb esquís i botes Head, m’han

estat ajudant des que em van fer fora de l’equip

nacional i em recolzen molt en el tema del material.

Em donen dos parells d’esquís i els de la temporada

anterior me’ls quedo per entrenar. Tinc dos parells

d’esquí per disciplina.

-Notes molt la diferènca d'un esquí de taller, de com-

petició a un de turista?

-Es nota molt. El pas d’esquí de taller a turista crec

que en una baixada hi ha una diferència gran. Tenint

en compte que una cursa es guanya per centèsimes

de segon, poder dir que pots millorar més d’un segon

és molt. L’estabilitat que et dóna un esquí de gegant,

la duresa, el pas per la corba d’un esquí de taller és

molt més elevada. Costa molt de portar, però quan el

tens per la mà és el màxim. Pots millorar moltíssim,

però has d’estar bé físicament, ja que exigeix molt.

-Si algun jove valor ens està llegint, què li diries? Com

l’animaries?

-Li diria que si l’esquí és la seva il·lusió tirés endavant

però que tingui clar que el fet d’esquiar no vol dir que

hagi de deixar els estudis. Que li costarà molt, serà

molt sacrificat, però que ho intenti. Pot ser si ho fa

podrà arribar a ser algú dins de l’esquí. �

"Entrar a l'equip nacional 

és el màxim al que pots aspirar"


