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Segurament no tant com et penses; i això, et pot passar factura a

les pistes. Una quantitat sorprenent de problemes tècnics poden

tenir relació amb el mal ajustament de les botes. Descobreix com la

comoditat i la funcionalitat poden coexistir. 

La importància de l'ajustament
Els professors d'esquí s'hi troben dia sí dia també:

esquiadors que es barallen amb botes antiquades,

inadequades o mal ajustades. El repte per part del

professor és enorme, però encara ho és més per l'a-

lumne. Resulta gairebé impossible aconseguir bons

resultats si no s'utilitzen unes botes adequades. Les

botes són la part més important de l'equipament de

l'esquiador; escollir-ne unes d'apropiades requereix

temps, contrast i si és possible, el consell d'un profes-

sional. Segurament s'haurà de  tornar a la botiga en

diverses ocasions per fer-hi petits ajustaments, però

un cop s'ha aconseguit el que es busca, es poden con-

servar les mateixes botes durant molts anys. 

Unes botes que s'ajustin correctament  són el canal

de transmissió ideal tant de la informació com de la

força; per contra, en una bota poc ajustada, el peu

pot realitzar un moviment lateral (A) que  fa que es

transmeti poca o cap angulació a l'esquí. En el millor

dels casos es podria transmetre la pressió, però tard

(cosa que disminueix el control). Fins i tot, si la bota

és tan ampla que la planta del peu no es manté

plana, l'esquí podria arribar a dominar la cama; en

aquest cas, quan s'intenti angular l'esquí, aquest  no

rebrà cap pressió que el faci doblar. 

Per altra banda, si les botes comprimeixen massa es

redueix la mobilitat del peu  i del turmell així com el

reg sanguini (un dels motius que fa que el peu es

refredi). Unes botes massa ajustades faran mal, fet

que no només resulta incòmode, sinó que afecta

negativament la funcionalitat de la bota i disminueix la

sensibilitat sobre la neu.
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Fonaments d'un bon ajustament
La gran majoria d'esquiadors aficionats compren

botes massa grans. A la botiga s'ajusten perfec-

tament, però després d'esquiar-hi uns dies, el

botí, (part de la bota constituïda d'espuma que

es troba entre el peu i la carcassa) , es compri-

meix i es fa més prim. Amb el temps, la bota

deixa de subjectar correctament; llavors, el peu

pot efectuar un moviment lateral (A) o fins i tot

allargar-se el botí amb la qual cosa el taló s'aixe-

carà degut a la mal subjecció (B).

Cal comprar botes que quedin gairebé petites,

més o menys una talla inferior al calçat de

carrer. (Un bon professional sempre podrà

eixamplar la bota, però en cap cas fer-la més

petita). La punta del peu casi hauria de tocar la

part frontal, el taló hauria de quedar encaixat i

s'hauria de tenir la sensació de que el peu es

troba completament subjectat; la mateixa sensa-

ció que es té a les mans en una encaixada de

mans ben ferma.

Es convenient també emprovar-se les botes amb

uns mitjons d'esquiar, (doncs és la única peça de

roba que ha d'entrar dins la bota, res de voltes

ni de travetes del pantaló). Així mateix, també

s'han d'eliminar prejudicis respecte determina-

des marques; cal deixar-se portar només pels

models que millor s'ajustin a cada peu.

Els esquiadors principiants han d'usar botes

“Soft”. Les botes amb una flexió tova absorbeixen

els cops i els moviments excessius del cos.

També han de ser botes que siguin còmodes de

posar i treure. Els esquiadors amb un nivell

intermedi necessiten botes toves en quant a

moviment frontal es refereix però amb un movi-

ment lateral més dur que permeti una millor

transmissió de la força. Les botes haurien de

tenir moltes tanques que facilitin un ajustament

més personalitzat.

Els esquiadors amb un nivel l avançat i els

experts han de buscar botes “Hard”; carcasses

més rígides capaces de transmetre els movi-

ments més  fins. 

Els amants del freeride s'adapten millor a una

bota que permeti una bona absorció dels cops.

Normalment, les botes per els experts tenen un

volum interior més reduït. És important no con-

fondre una bota “de competició” amb una bota

massa ajustada. Tot i que la carcassa encaixa

gairebé a la perfecció amb el peu del corredor en

una bota de competició, el peu i el turmell tenen

cert joc dins la bota.
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Botes massa grans
Molts dels esquiadors que lloguen botes acaben

emportant-se'n unes de massa grans. Demanen el

seu número de calçat de carrer i a la botiga els hi

entreguen botes que en un principi semblen còmo-

des, però que en realitat son massa grans. Fins i

tot un esquiador expert que hagi d'utilitzar unes

botes de lloguer mal ajustades es troba davant un

repte amb els límits del control.

Subjecció fluixa

(A). En aquesta imatge l'esquiador prova de conduir

l'esquí amb la flexió de turmell i la pressió del peu.

Degut al moviment lateral del peu dins la bota, no

obté una bona resposta de l'esquí.

(B). No pot donar direcció als esquís amb la part del

cos que hauria d'estar en contacte amb la neu i per

tant ha de recórrer a la rotació del tronc superior.

La rotació comporta una reacció retardada, greus

problemes en la part final de la corba i en l'execució

de la següent, i obliga a desequilibrar el cos cap a

l'interior i a estirar la cama exterior per poder acon-

seguir certa angulació.

(C) Al final de la corba la cama de l'esquiador està

tan estirada que no pot donar l'angle adequat. A

més, es troba completament rotat. El seu tronc

superior no mira cap a la màxima pendent, que és

on hauria de mirar. Ara està obligat a fer un movi-

ment de rotació encara més exagerat per poder

començar la pròxima corba. Queda clar que una

corba tan mal efectuada és motiu suficient per

demanar unes botes que s'ajustin millor.
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Botes mal alineades 
La majoria d'homes mostren problemes de genuvalgo

o genuvaro. La majoria de dones pateixen la patologia

coneguda com “fèmurs en V”, (la part superior dels

fèmurs està molt separada en la seva unió amb el

maluc i formen una “V” al baixar cap als genolls).

La canya de la bota es pot, i s'hauria d'adaptar a la

forma de la cama de l'esquiador per tal d'aconseguir un

equilibri que permeti una posició neutral sobre els

esquís. Aquest procediment és part de l'adaptació de la

bota a l'esquiador tot i que molt sovint es passa per alt.

Poca angulació

(A) En aquesta imatge l'esquiador fa veure que pateix

una patologia de genuvalgo, obligat, per tant, a

esquiar sempre sobre els cantells interiors; a no ser,

que efectuï una correcta alineació de les botes. Tot i

que no té problemes per trobar els cantells, els

esquís no poden mantenir-se en paral·lel.

(B) Per augmentar l'angle dels cantells, l'esquiador es

veu obligat  a ajuntar els genolls i fins i tot a col·locar

el genoll interior darrere el genoll exterior.

(C) L'esquiador pot efectuar una corba si les condi-

cions de neu no són massa exigents, però en el

moment en que realment necessita una bona pressió

sobre els cantells, per exemple sobre neu dura o gel

no ho aconsegueix.

Massa angulació

(D) En el cas contrari, genuvaro, també és convenient

alinear les botes correctament. Si es pateix aquesta

patologia es molt difícil aconseguir una bona pressió

sobre el cantells interiors.

(E) Per poder girar, l'esquiador es veu obligat a esti-

rar la cama exterior i a desplaçar el pes a l'interior de

la corba per aconseguir trobar certa subjecció als

cantells.

(F) En aquest cas, sembla que es tingui part de con-

trol altre cop, però en realitat no deixa de ser un estil

incòmode, forçat i esgotador.
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Mala subjecció del turmell i massa espai
a la punta
A ningú li agrada usar botes que facin mal, i degut a

això molts esquiadors fan servir botes massa

amples de darrera o massa llargues a la punta. Les

botes han d'anar ajustades, però han ser còmodes a

la vegada: el turmell ha d'estar subjectat a la part

posterior de la bota i la punta del peu ha de tocar

gairebé la part anterior del botí. És important recor-

dar que un venedor expert en botes d'esquí pot lli-

mar el plàstic, donar forma a la carcassa i ajustar la

bota per eliminar qualsevol molèstia.

Mala subjecció del turmell

(A) Aquesta corba seria correcta fa uns 40 anys!

Quan s'esquiava molt  tirat endavant. En l'imatge,

sembla que vagi molt flexionat, però en realitat, va

endavant perquè els turmells no estàn prou subjec-

tats i s'aixequen dins de les botes.

(B) En aquesta ocasió sembla que pengi de les fixa-

cions i s'aguanti en la part frontal de les botes.

(C) Al final de la corba torna a estar equilibrat però

mantenir una posició correcta resulta complicat

sense una bona subjecció dels turmells.

Botes massa grans

(D) Si les botes són massa grans, es perd contacte

amb l'espàtula de l'esquí i es tendeix a adoptar una

posició asseguda. L'esquiador té problemes a l'hora

d'equilibrar-se perquè la part davantera del peu no

té cap subjecció.

(E) Efectua una corba poc precisa i insegura amb

molt poc control de l'angulació. No té una bona sen-

sibilitat entre el peu, la bota, l'esquí i la neu.

(F) Al final de la corba es veu obligat a endarrerir  el

maluc  respecte els peus. Com que té dificultats per

treballar sobre l'espàtula de l'esquí, ha de recórrer

a les cues per poder acabar la corba. 

En el moment d'emprovar-se les botes és necessari

tenir aquests aspectes presents i pensar en la

importància de la subjecció del turmell.

Les botes que millor s'ajusten
Quan s'aconsegueix trobar unes botes que realment

s'adapten a les necessitats d'un mateix i que s'ajus-

ten com és convenient, cal conservar-les i molt. Si

observem les cues dels remuntadors, podrem veure

com molts esquiadors experts utilitzen l'últim model

d'esquís i en canvi les botes poden ser algun model

de temporades passades. Això es deu a la dificultat

que comporta trobar les botes adients. En el

moment en que esquiem amb unes botes que com-

pleixin tots els requisits necessaris millorarem la

nostra tècnica, i apreciarem una menor dificultat a

l'hora de conduir. 

Velocitat en el canvi

(A) Quan les botes s'adapten bé al peu i no fan mal,

hi ha una major sensació de seguretat i d'equilibri.

Quan es confia en la subjecció de la bota se sap que

s'utilitzen les botes que s'adapten al nostre nivell

d'esquí i a les nostres necessitats.

(B) Quan es té la seguretat que els cantells aguanten

la pressió, es pot efectuar un esquí més dinàmic i és

possible buscar l'angulació fins i tot allunyant les

cames del cos sense perdre el centre de gravetat.

(C) Aquesta sensació de seguretat permet una bona

reacció dels esquís, i el que és més important, per-

met també rebre informació dels esquís als peus.

Unes bones botes s'ajusten molt al peu, però donen

una agradable sensació de llibertat.

Mala senyal

(D) El que es pot observar en aquesta imatge és un

error molt comú. Degut a l'ús de botes massa grans

o que amb el temps s'hagin eixamplat es tendeix a

estrènyer massa les tanques per tal d'aconseguir

sensibilitat. Les botes que s'ajusten correctament es

corden al primer o segon punt de la tanca.

Plantilles de correcció

(E) Es fan a la mida en una botiga d'esquí i es

col·loquen dins de les botes. Aquestes plantilles

milloren la sensibilitat del peu i poden corregir mol-

tes de les males postures del peu. En l'imatge es pot

observar com l'esqui deixa de reposar sobre els dos

cantells si no s'utilitzen les plantilles. 

(F) Quan s'introdueixen les plantilles, la posició és

correcta i els dos cantells tornen a estar en contacte

amb la neu. Això és només part del que poden fer

aquestes plantilles; també poden corregir el pont del

peu o millorar el contacte amb la bota a aquelles

persones amb els peus plans. ❄
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