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T'avorreix l'esquiar en pista, estàs fart de passar pals? T'aclaparen les cues

en els remuntadors? T'agrada passar més estona en l'aire que a la neu?

T'agrada l'altura? Aleshores, ets un radical, el teu és l’estil lliure.

Cada temporada l’esquí lliure va a més. Les estacions

reserven més espais pels seus practicants, les marques

treuen més material específic i la seva publicitat s’identi-

fica molt amb aquesta jove tendència. Una tendència

que per a una correcta pràctica requereix d’un material

específic i d’una tècnica concreta. No tots els esquís són

vàlids i no tothom pot voler ser el protagonista de la

foto. Cal tenir cura i anar preparat com cal.

D’acord que la majoria d’estacions tenen parcs d’estil

lliure, amb mòduls de baranes, calaixos, big-jumps i

migtubs, però això no vol dir que us hagueu de tirar de

cap com si us tiressiu a la piscina. No. Com a tot, s’ha

d’anar de menys a més, i sempre de la mà d’un profes-

sor que us ensenyi progressivament quina és la millor

tècnica i com s’han de fer les coses, de la mateixa

manera que la vostra mare us va ensenyar com es feia

una truita. A l’estil lliure passa igual que amb els ous,

que sinó els moveu bé us poc quedar una truita aigualida

o si us despisteu massa cremada. I després aquestes

errades es noten al paladar.

El material pateix
I si les paelles es cremen i es ratllen sinó les cuideu bé,

el mateix passa amb el material. No és indestructible, i

menys en una pràctica com la que ens ocupa. Els esquís

pateixen molt en el parc. Les baranes arrodoneixen els

cantells pel fregament. La neu és abrasiva amb el con-

tacte de les soles dels esquís i les fixacions, per l’impac-

te de les recepcions en els salts, es poden afluixar. 

Per això es aconsellable que porteu els esquís de tant

en tant a reparar els cantells i les soles a un lloc d'espe-

cialistes.

El material, primer els esquís
Els esquís d’estil lliure són diferents als esquís conven-

cionals. Són més curts, més manejables, el radi de gir

és mitjà, l'espàtula de l'esquí és més ampla, el patí més

estret i la cua (tail) està alçada. Aquest tipus d'esquí

s'anomena Twin Tip.

En l'esquí Twin Tip sol haver-hi, depenent la marca, tres

mesures diferents, sempre hem d'agafar uns 10 cm

menys de la nostra alçada. Les cotes dels esquís són

més pronunciades, l'espàtula sol mesurar 109-113

mm, el patí o part central de l'esquí 90 mm, i la cua

103-108 mm.

El nucli de l'esquí està construït amb fusta o fibra de

vidre. De cara a les recepcions i per moure’ns pel parc,

l'esquí ha de tenir una rigidesa de torsió, això provoca

molta reacció. L'esquí ideal ens ha de donar una sensa-

ció de poc pes, amb el punt just de duresa, bona estabi-

litat en l'aire i la cua ha d’estar estar alçada.

Fixacions
Les fixacions, a l'hora de ficar-nos en el parc, és el que

menys importa. La fixació ha de ser adequada al nostre

pes, i preferiblement la talonera ha de ser de tipus

pivot. Si les fixacions que portem no s’adeqüen al nostre

pes, en les recepcions en cas de caiguda no ens salta-

ran i poden produir una lesió.

A l'hora de muntar les fixacions en l'esquí, sempre ens

les ha de muntar un especialista.

Un truc: nosaltres les muntem de 2-4 cm més avança-

des del centre de l'esquí, això ens ajudarà en les recep-

cions dels salts i en les recepcions d’switch (cap enrere)

No vulguis imitar a una crack 

com Sarah Burke. Ves pas a pas.�

Elements de seguretat
Donades les seves característiques l’estil lliure és,

probablement, més perillós que la resta de modali-

tats, i per això cal anar ben protegit.

Casc
Importantíssim i obligatori, et pot salvar en una

mala caiguda. Ha de ser còmode, tenir poc pes i

confortable. Hi ha molts tipus i marques de cas-

cos, paciència fins que trobem el nostre. El  casc

ha de ser homologat. En molts parcs de neu,

comença a ser obligatori l'ús de casc i en les com-

peticions és obligatori.

Hem de portar el casc de la nostra mida, si no no

serveix de res.

Si ets dels qui penses que el casc no serveix de

res, agafa un meló, posa'l a l’alçada del cap i

deixa’l anar, ja veuràs que passa!

Espatllera
Element de seguretat que portem tots els qui

practiquem l’estil lliure. És com una samarreta de

reixeta, transpirable, amb unes proteccions a la

columna. N’hi ha de dos tipus, les proteccions

d'esquena rígides o amb peces que s’emmotllen a

l'esquena. Jo aconsello les segones perquè són

mes còmodes.

Culera
Un altre element de seguretat important, és com

un banyador de petit. També acostuma ser de rei-

xeta, transpirable i amb proteccions femorals,

malucs i còccix. Pensa que una caiguda sobre una

barana, si no portem proteccions, pot ser molt

dolorosa. Portar aquests elements de seguretat

ens pot salvar d’una de més greu, malgrat res ens

salvarà del morat que ens emportarem de record.

Introducció a l’estil lliure
Sigues un "freestyler" de cap a peus

La protecció de la columna 

és del tot aconsellada.
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Botes
Les botes són l'element més important. Han de ser

toves, penseu que les canyelles pateixen molt en les

recepcions dels salts. El número de la bota ha de ser el

correcte. Si portem un número gran, el peu es mourà

dins i no tindrem bon control de l’esquí i si portem la

bota petita els dits patiran molt.

En les botigues especialitzades ja podem trobar botes

específiques per a aquest tipus d'esquí. La canya de la

bóta és més tova, pot portar el primer tancament amb

veta adherents tipus Velcro, més còmode. En l'actuali-

tat, els botins són termodeformables. Al comprar les

botes s’escalfen amb uns tubs d'aire calent perquè

s’adapti al peu.

També es pot deformar la carcassa de la bota, per l'em-

penya o pels laterals. És important portar plantilles de

silicona per protegir les plantes dels peus, en totes les

botigues les fan a mida.

Les botes és una cosa molt personal, cadascú se les

pot personalitzar al seu gust i al seu peu.

Bastons
Els bastons també són un element prou important. En

l'aire ens ajuden a estabilitzar-nos i en les recepcions

ens ajuden a recolzar-nos. Els bastons acostumen a ser

de grafit i fibra, d'aquesta manera pesen menys. Per a

saber la nostra mesura hem de recolzar l'empunyadura

en terra i agafar el bastó per sota de la volandera i

l’espatlla i la mà ha de quedar formant un angle de 90º.

Truc: Nosaltres acostumem a portar els bastons més

curts, d'aquesta manera ens ajuden a portar el cos més

encongit i flexionats.�

Les estacions, com ara Boí Taüll, 

cada cop confien més en els moduls 

i parcs.
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Abans de grapar com aquest rider

cal saber alguns pasos bàsics.
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