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Més enllà d’una moda, el fenomen càrving és una

nova manera d’esquiar, més fàcil i divertida. La

moderna geometria, bella i sinuosa, el sistema antivi-

bracions i l’excel·lent rigidesa en la torsió han conduït

a la revolució de les mesures de seguretat tecnològi-

ques i dels materials sofisticats, els quals optimitzen

l’estabilitat i l’adherència al terreny. Avui dia, el mer-

cat ofereix una àmplia i completa gamma de models

personalitzats segons el seu nivell d’ús. De manera

que tothom té un esquí càrving a les botigues que

s’ajusta als seus gustos i a les seves necessitats. Va

ser tant forta la introducció del càrving que avui dia

qui no calça uns esquís d’aquesta mena sembla que

estigui fora de lloc.

No és un bluf
Com a tota nova innovació que arriba al mercat, en

un principi hi havia qui es pensava que això del càr-

ving seria una moda passatgera, una bombolla que no

trigaria massa a petar, però amb el temps s’ha

demostrat que el càrving és una moda ben sòlida,

que ha arribat per quedar-s’hi i per fer més atractiva

la pràctica de l’esquí. Així, podem dir amb la veu ben

alta que el fenomen del càrving no és un bluf, i que el

seu llançament no ha estat una maniobra orquestral

a l’obscuritat. Bé, sí que ho ha estat, però no ha

estat pensada per vendre més esquís, sinó que els

diners ingressats a caixa són conseqüència de les

millores tècniques que comporta el càrving. Alhora de

buscar els orígens, hi ha qui diu que els primers ves-

tigis del càrving cal trobar-los, quan a cada esquiador

es feia l’esquí a mida i qui diu que el càrving ve del

surf de neu, ja que, si et pares a pensar, és cert que

les planxes ja incorporaven la tecnologia pròpia del

càrving. I, com ja podreu preveure, la paraula ve del

verb anglès to carve, que significa esculpir o traçar.

✒ Xapa i Tino Morte

Encara no has sentit parlar del càrving. Doncs ja és hora, ja que avui dia

tots els esquís són d’aquesta mena, i hauries d’estar content, ja que la

tecnologia aplicada en els esquís fa que esquiar sigui més fàcil i divertit. 

No t’ho creus? Segueix llegint i veuràs.

Els polivalents, els reis de la festa

Avui dia tots els esquís que surten de fàbrica són càrving, apliquen la tecnologia càrving, encara que la seva

família la puguem diferenciar de la següent manera: fora pista, new school, polivalents, gegant, eslàlom,

esquí de muntanya, telemarc, esquicròs, esquiboard, i esquí júnior. Tots són càrving i si haguéssim de dir

quins són els dominadors hauríem de dir que els polivalent, els fora pista i esquicròs. L’estil lliure està

pujant amb molta força i les marques el recolzen molt, com a l’esquicròs, del tot espectacular i a qui alguna

persona ja li veu connotacions olímpiques, mentre que els polivalents serien els grans dominadors de les

pistes. Dominadors per la seva presència, ja que són els esquís destinats a un ús turístic, els ideal per bai-

xar per una pista trepitjada i que, en definitiva, són els que farien servir el 80% de la família blanca.
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El càrving dóna seguretat 

en tot tipus de neu

El càrving representa una gran evolució en el món de

l’esquí, però, per damunt d’això, representa una mane-

ra d’esquiar més fàcil i divertida. Si ho has provat i no

et convenç fes-t’ho mirar i si encara no ho has provat,

ja trigues. La paraula càrving ja és una més del llen-

guatge hivernal, i amb ella es resumeix concepte i

forma. Càrving és l’esquí. Tot l’esquí. Gràcies a la tec-

nologia aplicada al càrving, tots els esquís són bonics,

amples de cua i espàtula i estrets a la zona del patí,

excepte els nous models de fora pista.

La revolució de les mides
L’evolució de les formes continua viva. I això no és

tot. Les empreses no estan tancades a l’evolució del

càrving. Aquesta temporada ha crescut la idea i pro-

jectes d’optimització de les prestacions dels esquís

alhora de cantellejar. Amb les noves estructures amb

reforços especials, l’esquí torsiona a la part davante-

ra en la mida justa per facilitar la flexió, i millorar així

l’adherència al terreny. Amb els nous sistemes d’anti-

vibració hi ha una major efectivitat, sense importar la

mida. La mesura ha estat una veritable revolució.

Recorda quan esquiar amb menys de dos metres era

per a no iniciats i nens. 

Finalment, esquiar sota la llei de les mesures llargues

era complicat per maniobrar i governar els esquís.

L’esquiador de diumenge, que fa servir menys de 190

centímetres, notarà sensiblement la diferència. Si a

l’esquí li afegim alces que poden ser de diferents grui-

xos, millorarem la resposta a les corbes i l’adherèn-

cia en la presa de cantells. La conseqüència és una

gran seguretat en tot tipus de neu.

Per resumir, avui un esquí ve classificat en funció de

la seva geometria, flexibilitat i rigidesa de torsió,

que, depenent del tipus de construcció i dels mate-

rials emprats per això, estarà més reforçat. Des de

fa temps, totes les marques fan servir Titanal,

Kevlar, carboni, i, naturalment, fibra de carboni, que

normalment es fa servir a les caixes de torsió i que

combina la direcció de les fibres tot modificant-ne

l’estructura i la resposta dinàmica de l’esquí. Les

marques dediquen bona part de les seves atencions

en els acabats, de manera que no hi cap esquí que

acabi de sortir de la fàbrica al qual li sigui impossible

girar. La sola i els cantells s’acaben amb l’estructura

i l’angle personalitzat, ideal per a cada model d’esquí.

Per últim, la cobertura superior, la qual dependrà del

material usat per protegir i decorar l’esquí. La quali-

tat de la cobertura superior és important per allar-

gar la vida estètica de l’esquí.

Càrving = girs més tancats, 

- derrapats i + adherència

Llarga vida
I us preguntareu: no tenen cap problema aquests

esquí? Doncs sí que en tenen, però en tenen un de

curiós. I aquest no és un altre que els esquís són

molt bonics i massa bons. Ja no es trenquen com

ho podien fer en èpoques passades i per tant els

esquiadors ja no els renoven amb tanta facilitat

com abans. A més, aquesta llarga vida es veu afa-

vorida per la millora que també han patit les pis-

tes d’esquí en els darrers anys. Però, per poder

entrar en aquest univers per la porta gran cal

calçar uns esquís càrving. Si ja els teniu segur que

ja us fa mal el coll de fer tantes vegades el gest

d’afirmació i si encara no els teniu, mireu d’estal-

viar una miqueta, que l’esforç val la pena. Ja ens

direu alguna cosa. Tothom surt guanyant. Des dels

qui s’inicien, que aprendran abans l’art d’esquiar,

fins als esquiadors més experts, que faran més

fàcil l’esquí i les seves accions més radicals. I és

que avui dia tots els esquís nous són càrving.

Nou esquí, nova manera d’esquiar

Igual que si tens un sis-cents i et compres un

BMW hauràs de canviar la teva conducció, o que

si aparques per sempre la teva Vespino per una

CBR nova de trinca, hauràs de donar gas d’una

manera diferent, els esquís càrving també dema-

nen una conducció diferent. Ara, en els viratges

els esquiadors inclinen tot el cos i, a major veloci-

tat, més tancament de corba. És per aquesta raó

que les fotos d’un viratge en què es veu l’esquia-

dor plegant com si anés amb moto i tocant amb

la mà la superfície de la neu són tant espectacu-

lars. Està clar que aquesta tècnica no s’aprèn de

la nit al dia, sinó que cal un període d’aprenentat-

ge, ja que el moviment de les cames, la seva

coordinació i l’angulació dels genolls és diferent.

Un secret que pots descobrir

No només són més amples i macos. Els secret

dels esquís càrving es troba a la seva línia de

cotes, a la geometria de l’esquí. N’hi ha prou amb

agafar un esquí de fa uns anys i un de càrving per

veure les diferències, que serien les següents: la

part alta o punta de l’esquí, espàtula, i la cua, la

part de darrera, són més amples, mentre que el

patí, la part central de l’esquí, és igual o més

estreta.

T'enfilaràs per les parets

amb tanta o més

seguretat que un gat

�

Giraràs a dreta i esquerra

amb tanta o més facilitat

que un ventall

�

El càrving ajuda tant els que

en saben poc com molt

�

Les sensacions que

garanteix el càrving són úniques

Potser no cal

que agafis tant

els viratges

�
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