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Del 10 al 26 de febrer es disputen els XX Jocs Olímpics d’Hivern a la ciutat

de Torí, els quarts per María José Rienda. La granadina ja va fregar el podi

en els darrers jocs de Salt Lake City i no vol tornar a quedar a les portes

de la glòria. S’ha preparat a consciència per a l’ocasió. Qualitat i caràcter

no li falten. Tant sols necessita tenir una mica la sort de cara i no pressio-

nar-se en excés.

Quin balanç fas de la teva passada temporada, en la

que ho vas fer molt bé a la Copa del Món, però que en

els Mundials no vas estar del tot encertada?

Estic molt contenta i orgullosa amb els resultats que

vaig obtenir. La temporada va ser rodona. Vaig trepit-

jar el podi quatre vegades i he fet tercera a la Copa

del Món de gegant, ocupant la mateixa posició que la

temporada anterior. Aquests resultats són una con-

seqüència de la constància i el treball, és amb aques-

tes actuacions on es veu la continuïtat de l’esportista.

De cara a aquesta temporada, en què hi ha la cita dels

Jocs Olímpics, quines prioritats et marques?

La Copa del Món és molt important, ja que recom-

pensa tota la continuïtat d’una feina feta. La meva

intenció és arribar als Jocs Olímpics en la millor

forma possible, encara que t’ho jugues tot a una

carta, a com estiguis aquell dia en aquell moment.

Ja saps com són alguns en aquest país. Ens vas acos-

tumar als podis i quan als Mundials van veure que no

el trepitjaves ja es va parlar de fracàs?

Fracàs? Va ser el millor resultat d’una esquiadora

espanyola en els Mundials. Jo també volia la medalla,

però és molt difícil, ja que totes les esquiadores

cabem en un mocador.

Igual als Mundials vas tenir molta pressió i no la vas

saber controlar?

Sí, sí que tenia pressió als Mundials. Igual ho volia fer

tant bé que podria ser que fes alguns moviments que

no van ser del tot correctes. No sé què va passar ni

per què ho vaig fer d’aquesta manera. Vaig comentar

el tema de la neu, que no estava com a mi m’agrada-

va, ja que hauria d’haver estat més dura, però també

és cert que no m’adapto malament a la neu tova.

El que no ha canviat és el teu caràcter guanyador.

Sempre he estat una noia d’anar a totes, físicament,

tècnicament i psicològicament. A dia d’avui encara

hem de millorar alguns detalls, ja que totes esquiem

molt bé, estupendament, estem molt juntes, i el que

busquem són els petits detalls que ens facin ser

millors.

Com t’han anat els esquís Rossignol, introduiràs algu-

nes modificacions en el material d’aquesta temporada?

Els esquís d’aquest any m’han anat molt bé.

Probablement en els nous miri de retallar les cotes.

Vull que els esquís siguin més directes, tot i mantenir

les estructures per dins. L’esquí era molt bo, encara

que si hagués de buscar alguna cosa més em centra-

ria en les plaques.

Les pujaries?

No, vull mirar de portar-les més soltes en un lloc que

en un altre.

I què me’n dius de les botes?

Seran molt semblants a les de la passada tempora-

da. El que sí vull és provar diferents botins.

Aquesta temporada, havent-t’hi els Jocs Olímpics, l’has

planificada de manera diferent?

Sí, hem canviat una mica el nostre plantejament. Hem

prioritzat la qualitat a la quantitat, fent concentracions

amb una major freqüència i que aquestes siguin més

curtes. S’ha intentat fer tot per arribar en plena forma

a les Olimpíades.

D’altra banda, també hi havia qui amb el final de tem-

porada que vas tenir deia que eres favorita a Torí. Et

molesta aquest paper?

No. Quan et veuen com a favorita vol dir que vas bé,

que estàs fent una bona feina. La pressió sempre hi

és, però jo intentaré estar relaxada i tranquil·la.

Vas anar a Suïssa a polir alguns detallets, quins van

ser aquests?

Vam fer unes proves de supergegant. No faig massa

aquesta especialitat, però l’entreno pel gegant. M’ho

vaig passar molt bé.

Crec que ets una d’aquelles esquiadores que gaudeix

tant dels entrenaments com de les curses, oi?

Jo m’ho passo bé a totes les curses, també als

entrenaments, tot i que lògicament hi ha vegades que

surten millor les coses que altres.

La de Torí serà la teva tercera aventura olímpica, com

t’ha anat fins ara?

Les primeres van ser a Lillehamer. Nagano va ser

fantàstic, i a Salt Lake City vaig fregar el podi, ja que

vaig obtenir el diploma olímpic. Que ningú ho dubti,

vull la medalla. No se sap mai, però faré tot el possi-

ble per estar al podi.

Ara tens 29 anys, fins quan et veus deixant lliscar els

esquís al màxim nivell?

No em plantejo res, ara com ara. Estaré competint al

màxim nivell tot el temps que pugui. Hi ha esquiado-

res de 35 anys i més anys que ho fan força bé. Si

gaudeixes fent el que fas i estàs bé, no hi ha límit.

A més, toquem fusta, les lesions no t’han castigat en

excés.

Sí, m’han respectat. Tinc alguns problemes a

l’esquena. Prou feines tinc per concentrar-me a

l’hora d’esquiar per pensar a fer-me mal. A més, no

m’agrada pensar, ja que si no te’n pots fer. Sempre

pots tenir mala sort. També és cert que coneixem la

tècnica i és difícil que un bon professional de l’esquí

es faci mal.

La granadina María José Rienda va demostrar la pas-

sada temporada que els resultats obtinguts fins ales-

hores no eren una casualitat. Tot i la desfeta dels

Mundials de Bormio, María José va fer una esplèndida

temporada a la Copa del Món, en la qual va començar

amb molta força, va tenir després una petita davalla-

da, però va fer un extraordinari final de campanya,

amb les victòries a Are, Suècia, i a Lenzerheide,

Suïssa. Dos triomfs que li van permetre tornar a ser

la tercera de la Copa del Món de gegant, darrere

d’Anja Paerson, segona, i Tanja Poutiainen, tercera, i

que van tenir continuïtat als Campionats d‘Espanya, on

l’esquiadora de Rossignol va ser la millor en les disci-

plines de supergegant, eslàlom i en la combinada. Sort

que ja no hi havia més curses, que sinó probablement

se les hagués endut, però també és cert que María

José, al costat del seu marit Àngel Izquierdo, es

mereixia un bon descans. Buscava fugir del fred i gau-

dir de l’escalfor del sol en companyia del seu gran

amor. Ara bé, coneixent-la, segur que mentre notava

com el sol li acaronava la cara pensava en la tempora-

da que ara està a punt de començar, on de nou té el

repte de la Copa del Món i els esperats Jocs Olímpics

de Torí.

María José Rienda
“Que ningú ho dubti, vull la medalla a Torí”

✒ Celes Piedrabuena Rossignol Espanya i Agence Zoom�

Entrevista Tradicionalment, l’inici de la Copa del

Món a Sölden sempre se li ha donat

molt bé.

�

"La meva intenció 

és arribar als Jocs Olímpics 

en la millor forma"

La granadina està més que

contenta amb l’eficàcia del

seu material.
�

Quan els resultats acompan-

yen, l’esquiadora de Rossignol

no és de les que amagi les

emocions.

�
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A dia d’avui segueixes sent el referent per a les joves

esquiadores nacionals, t’agrada ser-ho?

M’agrada saber que sóc el referent. Estic contenta de

ser-ho. Si ho sóc és perquè les coses em van bé, i que

el meu treball pot ser útil per a les joves esquiadores.

Quines de les components de la selecció juvenil et crida

més l’atenció?

Penso que s’ha fet una selecció bastant selectiva i

totes tenen alguna qualitat. Tant sols necessiten anar

agafant experiència.

En canvi, els nois no poden fixar-se en ningú.

Sí, això és mala sort i una mala notícia. Ara bé, s’ha

de pensar que en el meu moment jo tampoc tenia cap

referent nacional, i això és el que han de pensar ells.

Han de ser forts, mirar endavant i mirar la feina que

s’està fent a altres països i els seus esquiadors.

Ets molt primmirada amb el material?

Sí, realment sí. Sempre eixugo els esquís, sempre tinc

els botins secs després de cada dia d’esquí, tanco les

botes, no vaig a esquiar quan hi ha la típica neu marró

o no els recolzo en segons quins llocs. Si vols estar al

màxim nivell has de tenir el teu material també al

màxim nivell.

Si no tinc mal entès, tu vas començar a esquiar als nou

anys, no és una mica tard?

Sí, sí que ho és. Normalment s’hauria de començar als

quatre anys, però el meu cas demostra que mai és

tard. Vaig començar als nou anys i als 13 ja vaig asso-

lir el nivell per a ser seleccionada per a l’equip nacio-

nal. Saps que passa, que els meus pares treballaven a

l’estació de Sierra Nevada, però jo anava al col·legi a

Granada, fins que vaig pujar a l’estació.

Segueixes la competició d’homes? Què t’ha semblat la

temporada de Bode Miller?

Jo ja m’esperava que tingués una bona temporada, ja

ho vaig comentar a la primera prova de la Copa del

Món, a Sölden. Bode Miller és un geni de l’esquí.

Què diries que és el millor que té?

La sensibilitat que té als peus, tot i que la tècnica no

sigui del tot depurada, encara que tots tenim el nostre

estil.

Què és el més dur de la teva feina?

El fet que treballis molt i els resultats no arribin, ja

que si es treballa tant és per obtenir satisfaccions i

també resultats.

Has pensat en ser mare?

No, encara no m’ho demana el cos. A més, en aquests

moments és impensable.

Tria un dels teus millors resultats?

M’agraden totes les meves curses, cada podi té el seu

significat, però si hagués de triar algunes em quedaria

amb les dues victòries de la Copa del Món passada.

La primera perquè era el primer cop i perquè vaig

guanyar sobrada de temps i la segona perquè era la

confirmació de la primera.

Bode Miller em deia que els Atomic li donaven un punt

de lliscament, de velocitat, que els altres no tenen,

passa el mateix amb els teus Rossignol?

Jo vaig provar altres marques quan era petita, però

porto amb Rossignol des del 1992 i van molt bé.

Quan tens una fàbrica que li  pots demanar el que vul-

guis que t’ho fan, no pots demanar més. T’haig de dir

que els meus esquís són uns dels millors del món.

Com a mínim per a mi, ja que són fàcils de conduir i

agressius.

Esquies per plaer, o ja no?

Sí, quan puc sempre ho faig, tot i que últimament no

ho he fet gaire i m’agrada molt. Ho trobo a faltar.

Quina mànega prefereixes? T’agrada més fer-ho molt bé

a la primera i no haver d’arriscar tant a la segona o al

revés?

Prefereixo fer-ho bé a les dues mànigues. A la primera

has de sortir bé, i has de saber aguantar la pressió de

la segona mànega, forma part del nostre esport.

Si jo em posés els teus esquís creus que pel sol fet de

dur-los milloraria molt el meu nivell?

Et costaria molt girar. Notaries que tenen un cantell

que està molt ben fet i que dóna una gran facilitat de

gir, sobretot en la conducció de la corba. És un esquí

especial, però trobo que no val la pena gastar-se

molts diners en un esquí per tenir bon material.

Com és que els millors resultats els han obtingut en el

gegant, quan tu vas començar fent les tres disciplines?

Primer, perquè quan jo vaig començar hi havia uns

altres mitjans i em dedicava a disciplines més tècni-

ques, fins que em vaig adonar que tinc més qualitats

pel gegant. M’agraden les tres disciplines. Al superge-

gant no tinc la continuïtat del gegant, l’eslàlom el faig

poc i els resultats els he obtingut als gegant

I a les sortides. Ets una d’aquelles esquiadores que

crida, que es concentra molt.

A les sortides m’agrada estar tranquil·la, parlant amb

el preparador d’esquís (skiman), i quan surts saps que

ja només pots fer una cosa: a anar cap a baix.

Creus que si haguessis tingut més rivalitat dins de

l’equip nacional haguessis tingut millors resultats, més

opcions de desenvolupar les teves qualitats?

No, perquè penso que ja m’obligo molt entrenant al

màxim, tot i que sí que m’hagués anat bé per tenir

més amigues, però no pas per la competitivitat. Quan

tens a gent del teu mateix nivell millores, però com

que jo ja entreno amb gent de fora, amb noies que són

les cinc primeres de la Copa del Món, aquest nivell,

aquesta rivalitat per mirar de progressar ja la tinc, i jo

ja em pressions prou.

Hi alguna esquiadora en què et fixes més que en una

altra? Una de qui diguis, vull fer aquest moviment com

ella?

Bé, cadascuna té les seves particularitats esquiant.

No semblem fotocopies, ja que per la morfologia i per

l’estil som diferents. Sí que m’agraden els moviments

d’altres esquiadores, però el que més em sorprèn i

m’agrada és que hi ha noies que em diuen que han vist

vídeos meus més de 50 cops, quan jo feia el mateix

amb altre esquiadores. Que jo sigui la referència

d’altres esquiadores és una cosa que em sorprèn.

Què t’enduries a una illa deserta?

El meu marit, els esquís per a les dunes, en el cas que

fos una illa que en tingués, un llibre i música.

Has practicat alguna vegada el surf de neu?

Tant sols l’he provat un cop. Va ser quan començava a

sortir el surf de neu, però no vaig poder continuar en

aquesta pràctica. En el seu moment em va agradar i

m’ho vaig passar bé.

El que sí tinc entès és que fas telemarc, oi?

El meu entrenador és demostrador de telemarc i hi ha

un moviment dins de la tècnica del telemarc que em

serveix per donar el temps de la corba i perquè ho

pogués entendre vam fer telemarc. Ho vaig començar

a fer l’any passat, i t’haig de dir que el telemarc

m’agrada molt i és molt maco de veure.

Què és el que no falta mai a la teva maleta?

Dins de la maleta el que no falta mai és la roba

d’esquí. D’altra banda, Mauro, el meu entrenador, em

va regalar un coixí i sempre vaig amb ell. Pot semblar

una tonteria, però no és el mateix dormir sempre amb

el teu coixí que amb un altre nit rere nit. Si el portes

sembla com si hi hagués una cosa de casa amb tu i

descanses millor. Després, sempre porto les meves

sabatilles.

I com portes el tema de l’avió?

Home, l’avió no és que em faci por, però sí que em

dóna respecte. No, no m’emociona volar.�

Agraïments: Safilo Group, Notabene i Ángel Izquierdo.
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El seu equip més proper

Carlos Álvarez, preparador físic. 

Valter Ronconi, tècnic d’esquís, 

Norma Tipaldi, fisioterapeuta.

Mauro Pini, el seu entrenador.

"M’agrada saber 

que sóc el referent"

"Bode Miller 

és un geni de l’esquí"

Mauro Pini, entrenador, 
“Rienda està en el seu millor moment”

Una de les persones que més la coneix és Mauro

Pini. María José gairebé està més estona amb ell

que amb el seu marit o la seva família. Anant amunt

i avall, treballant, viatjant i mirant de creuar de les

primeres, la línia de meta. Mauro creu que Rienda

està en un moment dolç, que té la fusta que es

necessita per ser de les millors, però potser ha de

millora encara una mica el vessant psicològic, el

que, com apunta Pini, diferència el campió del gran

campió. I la granadina pot ser una gran campiona. 

Quines qualitats destacaries de María José?

Sempre ha estat una noia que ha treballat molt, que

està recollint el gran treball que s’ha fet. Una noia que

respecta molt el que jo li pugui dir o el que li digui

Carlos Àlvarez –el seu preparador físic–. Té experièn-

cia i sap com s’ha de preparar per arribar al moment

més important de la temporada en la millor forma

possible i amb més opcions. Penso que està en el

millor moment de la seva cursa esportiva. La tempo-

rada passada va arribar, i aquesta ja ha hagut de tre-

ballar el vessant psicològic, el veure’s entre les

millors i saber ser-hi.

Comentaves el fet d’arribar quan es desitja amb la

millor forma possible, però, la passada campanya, en

alguns d’aquests moments no es van obtenir els

resultats que es podien preveure a priori i que , tot

sigui dit, no eren fàcils.

De cara a la pròxima temporada tots hem après. La

seva popularitat ha crescut molt i aquest és un

aspecte que l’ha de portar bé, ja que podria arribar a

ser-li perjudicial, perquè ella no hi està acostumada.

Si hi hagués algun tema en el que encara podríem

treballar més, és en el de tenir la continuïtat

necessària en les dues mànegues, també millorar una

mica més la seva qualitat, i la seva preparació física,

tècnica i mental. Tinc confiança que ho podrem acon-

seguir, i per això comptem amb una bona arma: la

tranquil·litat que tenim en el si de l’equip i de la RFEDI

per treballar. Això és important.

Així que encara queden temes a polir?

Tècnicament encara s’ha d’evolucionar i ha d’apren-

dre ha ser una mica més constant i a fer servir les

seves qualitats, que són molt bones. Les diferències

entre un campió i un gran campió està al cap. Crec

que les dues victòries aconseguides a la recta final

de la passada Copa del Món segur que li van bé.

Treballadora i constant.

Aquestes podrien ser les

claus del seu èxit.

�

A l’estiu, sempre toquen unes

merescudes vacances. Aquí la

veiem en un safari a Kenya.

�


