
TÈCNICA 

La història i l’evolució de l'esquí de fons, les necessitats d’oci, el marcatge de les pistes i els nous materials 
cada cop més lleugers han convertit el que originalment era un mitjà de desplaçament en un esport popular 
que actualment es practica en dues tècniques diferents: la tècnica clàssica i la tècnica de patinador . 
Les cròniques contemporànies de la història de l’esquí mencionen al finès Paulí Siitonen i a l'americà Bill Koch 
com inventors a meitat dels anys vuitanta de l’ esquí de fons en tècnica patinador per esquiar en pujades i 
plans. El desenvolupament del pas de patinador va venir facilitat per vàries causes sobretot perquè la velocitat 
superava a la que s’aconseguia en tècnica clàssica i per les millores en el marcatge de les pistes ja que 
passaren d’utilitzar petites motos de neu a grans màquines que compactaven molt millor la neu cosa que 
permetia major velocitat i més amplitud de moviments. 
Al cap de poc temps hi hagué una forta polèmica doncs els esquiadors que utilitzaven aquesta tècnica en 
competicions populars no només corrien més sinó que també feien malbé les traces necessàries per fer clàssic 
cosa que provocà que els esquiadors que venien darrere i que per tant tenien menys estil trobaren una neu 
trillada i sense traces en la que es feia difícil esquiar. Així que de manera similar a la natació establiren per la 
competició estils diferents: clàssic i lliure.  
Actualment encara existeix aquesta divisió i es fan competicions de tots dos estils; en les de clàssic només es 
permet la tècnica clàssica i en les competicions de tècnica lliure es permeten les dues, tot i que tothom utilitza 
la més ràpida, la de patinador. 

Tècnica clàssica 

La tècnica clàssica de l’esquí de fons és la més tradicional doncs és la que prové directament de les formes 
primitives de desplaçar-se per la neu. 
És la més senzilla d’aprendre doncs els gestos bàsics procedeixen del moviment de caminar al que cal afegir un 
lliscament i una força de braços a traves dels bastons. El desplaçament dels esquís s’efectua en la direcció del 
desplaçament. 
Per fer més fàcil la tècnica clàssica les màquines que preparen les pistes marquen una traça a la neu en 
baixrelleu. Quan els esquís estan encarrilats dins la traça no s'entrecreuen i es manté l’equilibri amb més 
facilitat 
Per un principiant primer es comença caminant per sobre de la neu però a poc a poc cal anar lliscant d’un esquí 
a l’ altre amb el pes del nostre cos que anirà sobre un esquí i desprès sobre l’altre; això es anomenat pas 
alternatiu. 
En pujades es llisca menys sobre cada esquí així es fa més aviat el canvi de pes d’un esquí a l’altre i s’evita 
recular enrere; en plans el pas alternatiu es fa més lliscat és a dir aguantant més estona sobre cada cama. 

 

Si la nostra força de braços és prou bona en pla podrem fer l´anomenat pas simultani. Aquest pas es realitza 
mitjançant un impuls simultani dels dos bastons que es claven en una posició avançada respecte al cos 
estenent els braços. L’impuls ha de ser enèrgic i el més ampli possible. El tronc ajuda a la força de braços ja 
que s’ha de flexionar endavant al realitzar l’impuls. 

 



 
També hi ha el pas Stawug o impuls simultani amb pas que és la barreja del pas alternatiu i el simultani. En 
aquest pas els braços fan el mateix treball que en el pas simultani és a dir es claven els dos bastons alhora i fan 
un moviment ampli i enèrgic; les cames es mouen al igual que en el pas alternatiu però es combinen de 
manera que per cada impulsió de braços es fa un pas amb una sola cama i a la següent impulsió de braços el 
pas amb l’altra cama.  
Aquest pas es realitza en plans amb lleugera pujada i es el més difícil de realitzar dins de la tècnica clàssica 
perquè cal molt bona coordinació. 

 

Tècnica de patinador 

A diferència de l´estil clàssic en la tècnica de patinador hi ha un impuls divergent respecte a la direcció del 
desplaçament i que s’efectua des del cantell interior de l´esquí; és per això que no s’utilitza la traça. La 
successió d’impulsos a dreta i esquerra de la direcció del desplaçament permet l’avanç del esquiador. 
Com que els impulsos són lliscats i eliminem el sistema de retenció de l’esquí es manté millor la velocitat. Com 
més alta sigui la velocitat menor serà l’angle d’obertura dels esquís. 
Una altra avantatge sobre la tècnica clàssica a part de la major velocitat és que al no caldre el sistema de 
retenció de l’esquí no cal aplicar ceres als esquís. 
En general hi ha una relació molt directa entre la preparació física i el rendiment de l’esquiador. En certa 
manera el pas de patinador simplifica més les coses i l'aprenentatge és bastant fàcil però per altra banda el 
nivell mínim necessari de preparació física i de força que es necessita és més alt que el que cal per fer la 
tècnica clàssica . Sense aquest nivell mínim no es pot mantenir la velocitat necessària perquè hi hagi 
continuïtat en els passos i no es detinguin els esquís.  
Finalment el patinador requereix una pista compactada i ben preparada; si la neu es massa tova els esquís 
s’enfonsen és per això que en excursionisme i en esquí fora pista trobem poques ocasions de fer patinador. 
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