
poden fer moltes vegades, quan més es cuidin els esquís
més vegades es podran fer i viceversa, quan menys els
cuidis menys vegades es podrà treballar sobre ells; ja
que cada cop el preparador d’esquís s’haurà de menjar
més cantell per mirar de recuperar-lo, etc.

Uns esquís no es poden fer més curts

Quan haig d’encerar els esquís?
Cada vegada que es facin servir. Això hauria de ser el
més correcte. A partir d’aquí, sota la consciència de
cadascú.
Les botes, s’han de comprar un número més gran?
No. Les botes s’han de comprar del número que et vagin
bé, del teu número. La bota és el més important de
l’equip. No té per què ser el mateix número que el de les

sabates, ja que cada fabricant de botes d’esquí té la
seva forma. Per tant, han de ser les botes que et vagin
bé.
La bota em va petita, pots fer-me-la més gran?
No es pot fer més gran una bota, però una bota es pot
deformar i adaptar a més gran o més petita. Tot i que
no és com un xiclet, sí que hi ha un marge d'adaptació.

La fixació se m’ha trencat, me la pots arreglar?
No. No te la puc arreglar. Ho podria fer, però una fixació
trencada és millor llençar-la. És la teva seguretat la que
està en joc. Aquesta fixació que està trencada i l’has
reparada, se’t pot trencar i et pots fer mal.

La bota és el més important de l'equip

Quan duren uns esquís?
Depèn del que es cuidin. Si es cuiden bé, poden durar
anys, mantenint les prestacions. Si no es cuiden, els
esquís poden durar dos dies i passa el mateix amb les
botes.
El típic client que ve amb unes ratllades brutals i ens
demana si li podem canviar tota la sola.
Doncs no (riu). No es pot fer, perquè per canviar tota la
sola preparador d’esquís necessitaria el motllo amb el

qual s’ha fet l’esquí, i tot i així no es podria garantir que la
sola quedés ben enganxada. Per tant, no li queda més
remei que comprar-se uns esquís nous. I el mateix amb
tot el cantell.
El típic que fa baranes, ja sigui amb esquís o planxa. Els
cantells dels esquís es trenquen i es comencen a aixe-
car. Pregunta, em pots soldar el cantell?
No (torna a riure). I és no, per una raó brutalment òbvia.
L’acer es fon a mil dos-cents i escaig graus. Si jo soldés
el cantell a sobre l’esquí aquest es fondria. Et cremaria
l’esquí. No es pot soldar un cantell, ja que s’ha de fer a
sobre de l’esquí. L’acer fon gairebé a 1.300º. 
El que sí es pot, és canviar un tros de cantell. Es treu
un tros rebentat, sempre i quan no sigui molt gran, i es
canvia. !

*Amb la col.laboració d’Ski Man i Ski & Co
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Hi ha algunes preguntes que semblen tenir una respos-
ta òbvia, i altres que no. Les que segueixen són les deu
preguntes més freqüents que li van plantejar al Marc al
llarg de la temporada passada, qui, com un bon minyó,
se les va guardar en un paper fins que a dos dies del
tancament de la botiga el vàrem anar a visitar.

El senyor que s’ha comprat uns esquís molt llargs, ve
aquí i pregunta si es poden fer més curts, si es poden
tallar.
No, no es poden fer més curts uns esquís. Per una raó
bàsica, els esquís estan pensats amb una geometria
específica perquè vagin d’una certa manera. Si els
talles, aquesta geometria es trenca i varies les seves

prestacions. Aleshores, vés a saber el que pot passar
amb aquests esquís.
Quan haig de fer soles i cantells?
Això és molt relatiu. Per anar bé s’hauria de fer un repàs
als esquís cada dos o tres cops com a màxim que els
fas servir. Això no ho fa ningú. Aleshores, quan ho vas
de fer? Quan es vegi que els esquís ja no van com quan
els vas comprar, ja que perds una mica de cantells, tens
la sola ratllada…, aleshores s’han de fer soles i can-
tells. No és com els cotxes, que quan portes un nombre
determinat de quilòmetres has de passar la revisió.
Quantes vegades puc fer soles i cantells?
De fet, moltes, però no hi ha un nombre determinat, tot
depèn del que es cuidin els esquís. Soles i cantells es

En aquest primer article de taller de la temporada, més que fer el típic text
sobre la posada a punt del material, hem volgut acostar-te algunes de les preguntes
més freqüents que en el decurs d’un hivern li poden plantejar a un preparador
d’esquís com Marc Gombau, d’El Taller de l’esquí, tota una enciclopèdia en la matèria. 

Les preguntes
més freqüents
" Celes Piedrabuena " Jordi Play

Si els teus esquís tenen aquest aspecte,

ja trigues a portar-los al taller.
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