
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L ’  E S Q U Í ,  L ’ E S P O R T  B L A N C  
    

Historia de l’esquí 

L’esquí és possiblement 
un dels esports més 
estètics tant per l’esport 
pròpiament dit com pel 
paisatge on es 
desenvolupa. 
Aquest esport neix de la 
necessitat de l’home de 
desplaçar-se per 
superfícies cobertes de 
neu. A la historia dels països nòrdics ja hi ha referències de 
desplaçaments sobre la neu amb pells, patins o sabates especials des 
de fa 5000 anys. Eren el mitjà de transport individual més apropiat per 
desplaçar-se en aquelles zones. 
La primera referència històrica de l’ esquí és de l’any 3000 a. C. En un 
gravat en pedra de feldespat que es va trobar a la illa de Radöy 
(Noruega) apareix la figura d’ un caçador amb esquís. Però caldrà 
esperar tres mil·lennis per trobar el primer testimoni escrit d’aquesta 

pràctica. L’historiador bizantí 
Procopius relata cap al 500 d. C 
una carrera sobre la neu entre 
habitants d’ un poble allunyat del 
Nord. Les relacions comercials 
entre països, el contacte entre 
viatgers i els fenòmens     
d’emigració faran que aviat l’esquí  
s’estengui pel centre d’Europa, 
Canadà, Estats Units i Japó 

especialment mentre, els exèrcits, van creant els seus batallons de 
muntanya i això contribueix a l’aparició d’altres innovacions. 
Des de l’any 1924 es celebren els Jocs Olímpics d’ Hivern i des del 
1931 els Campionats del Món d’ Esquí. A partir del 1950 s’introdueixen 
notables millores tècniques. La implantació de la puntera de seguretat 
permet reduir de forma considerable les lesiones per fractura. A partir 
de llavors les millores en material són constants, la creació d’estacions 
d’ hivern i les millores que s’hi incorporen milloren molt la pràctica de 
l’esquí fins convertir-lo en un esport de gran popularitat. 
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L’esquí entre nosaltres 

L’esquí va aparèixer a Espanya poc abans de 1910. Els que el 
practicaven eren membres de clubs de muntanya que començaven a 
estar de moda en aquella època. Als anys 30 es creen petits grups 
d’aficionats que practiquen esquí a La Molina, Navacerrada, Núria, 
Candanchú, Pajares i Sierra Nevada. Són persones autodidactes o  
esquiadors que havien rebut classes d’estrangers procedents de països 
nòrdics o alpins i que estaven vivint a Espanya. El 1924, l’exèrcit va 
crear els primers batallons de muntanya, cadascún dels quals tenia 
una Secció d’ Esquiadors. 
La Guerra Civil espanyola va forçar del 36 al 39 la paralització d’ 
aquelles activitats esportives relacionades amb aquest esport.  
Una important fita de la història de l’esquí espanyol va ser la fundació 
el 1941 de la Federación Española de Esquí (FEDE), que es va 
independitzar de la Federación de Montaña de la que havia format part 
des del 1930. Això va fer que aquest esport experimentés un notable 
creixement de practicants i de gran millora a nivell tècnic. El 1945 el 
Centre Excursionista de Catalunya funda a La Molina una escola d’ 
esquí i edita un díptic per a l’ensenyament de la tècnica d’aquest.  
També va crear escola el 
Club Alpino Nuria, on és 
digna de destacar la tasca 
de Heini Gaduff i L. Lehr. A 
partir del 1950 s’hi afegí la 
creada pel Club Super-
Molina. 
Un grup d’aficionats entre 
ells alguns diplomats de la 
Escuela Militar de Montaña y 
esquiadores cualificados del 
valle pirenaico, van 
organitzar el 1958 la Escuela de Esquí de Candanchú. El seu objectiu 
inicial va ser difondre el coneixement de la tècnica de   l’esquí, 
principalment entre els joves de Jaca i dels pobles propers que rebien 
classes gratuïtes. 
Un any més tard, la Federación Castellana d’esquí va fundar la seva 
pròpia escola. Totes elles eren iniciatives importants, però sense 
coordinació entre elles. La manca de connexió entre unes i altres va 
provocar que es fessin servir diferents tècniques d’aprenentatge. 

 
 

 

Finalment, l’octubre 
del 1960, l’Escuela 
Española de Esquí ha 
de triar la tècnica a 
seguir per tots els 
professors i centres de 
la EEE. En el moment 
de la fundació, els 
estils que es 
practicaven estaven 
basats en dues 
tècniques diferents: 

• La tècnica de 
"projecció circular", 
seguida a França i 
part de Suïssa. 

• La tècnica del "joc 
de cames", seguida a 
Àustria, Alemanya, Itàlia, Estats Units, Canadà i Japó. 

Els tècnics de la EEE, després d’un elaborat estudi comparatiu 
d’ambdós estils, van optar per l’austríac. Les principals raons van ser 
adduint a l’observació i l’anàlisi en el camp de la competició i de la 
travessa i tenint en compte l’estudi mecànic, didàctic i turístic. El 
temps ha confirmat l’encert d’aquesta elecció. 

Material i tipus d’esquí 

Si no es té el material la 
majoria de vegades es pot 
llogar, per practicar aquest 
esport fa falta: 
Taules: amb recobriments 
laterals d’acer per possibilitar 
la modalitat d’esquí alpí. 
Fixacions: poden ser no 
mòbils (en l’esquí alpí), semi-
mòbils (en l’esquí de fons) o 
mixtes (en esquí de travessa).  
 

  



 
 
 
Bastons: per ajudar a girar. Disposen de mànec, amb una corretja 
per fixar-lo al canell. Vora l’extrem hi ha una estrella per impedir que 
no s’enfonsin a la neu. 
Roba: adequada per protegir de les baixes temperatures i la humitat. 
Ullereres: necessàries per protegir els ulls del vent i la radiació solar a 
practicar esquí o snowboard. Poden ser de muntanya o de sol. 
Gorra o cinta: normalment de llana i protegeix del fred.  
Guants: han de ser impermeables i aptes per prevenir congelacions.  
Casc: per protegir el cap de possibles cops o alhora protegeix del fred. 
Tortuga: és una carcassa que en el cas de baixades molt ràpides, a 
l’estil de les cuirasses de tortuga, protegeix l’esquena dels cops. 
Les modalitats de l’esquí quasi venen definides pel tipus d’esquís 
utilitzats: 

• esquí de fons o esquí nòrdic, 
per esquiar en terrenys plans o 
amb poca  pendent, impulsant-
nos amb bastons.  

• esquí de muntanya, els esquís 
acostumen a ser més amples. 
Les fixacions són mòbils fent eix 
a la puntera de la bota i 
permetent aixecar completament 
el taló. 

• esquís de pista, els més 
comuns i els que fan servir els 
que comencen en aquest esport. 
Abans eren paral·lels i avui  han evolucionat fins els carving, 
permeten fer moviments simples sense sobrecarregar les cames. 

• esquís de salt, que són molt més llargs i molt flexibles per tal 
d’amortir la recepció del salt. En aquest mateixa categoria també 
serien les taules de snow. 
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