
Arrodonir espàtules i cues
Aleshores, per a que l’esquí maniobri molt bé s’han de
treure bé les rebaves dels cantells, i arrodonir les espà-
tules i les cues fins el punt de contacte amb la neu. A un
esquiador/turista li aniria molt bé un grau de tunning a
tot l’esquí, un grau d’inclinació del cantell que es treu
respecte al pla de la sola. Amb mig grau ja aniria bé,

però la immensa majoria de la gent amb un grau ja
esquia bé. Un tema important que cal considerar és que
avui dia tots els esquís són càrving. Els esquís càrving,
perquè funcionin bé, sempre han de tenir una mica de
tunning, per una qüestió de geometria. No és com
l’esquí tradicional, que era recte, que sinó tenia tunning
funcionava igual. Això s’ha acabat.

Una vegada tenim el tunning fet, que ja sabem que
l’esquí sobre la neu es comportarà bé, anirem a que
l’esquí entri i surti bé dels viratges. Manera: arrodonir
els cantells des del punt de contacte de l’espàtula cap
endavant, i del punt de contacte de la cua cap enrere. El
que no està en contacte amb la neu. Ni més ni menys,
ja que no ens podem menjar el cantell efectiu. !

el taller
Optimitza el
teu viratge

Pot passar que tot i calçar l’últim crit en esquís notem
com els costa entrar correctament en una corba, com
hem de fer més força de la que ens correspondria per
aconseguir negociar bé el viratge i com ens costa encara
més que els esquís acabin la corba amb la suavitat que
ho haurien de fer. Aquest problema, sempre i quan no
portis un esquís que no s’ajusten ni per casualitat al teu
nivell, es pot solucionar. Tan sols hauràs de dur els teus
esquís a un taller, explicar-li al teu preparador d’esquís
de confiança el que et passa i deixar el teu material a
les seves mans, que ell ja farà, si fa o no fa, el que
t’expliquem a continuació.

Els cantells, han d’estar ben fets
Una qüestió important abans d’entrar en matèria: els
cantells han d’estar ben fets, no tenir rebaves. Una rebava
és un tros d’acer, per dir-ho d’alguna manera, que surt
fora del cantell. La rebava es pot produir de dues formes.
Per un cop esquiant, per exemple, amb un granet de
sorra, que és el que acostuma a passar, o bé després
de fer els cantells. És inevitable que això passi. 
De les dues rebaves, les més fotudes són les que queden
després de fer cantells, no pas les que es produeixen a
la muntanya, més encara si aquestes surten després de
passar els esquís per la màquina per fer cantells; ja que
en aquest cas la rebava queda de dalt a baix del cantell,
mentre que les rebaves que surten quan esquies són
puntuals.
Les rebaves s’han de treure per seguretat. Si els teus
esquís tenen rebaves, notaràs com unes petites engan-
xades a la primera i segona baixada. Com si l’esquí no
llisqués del tot amb llibertat, una sensació que és pro-
ducte de les rebaves. Per tant, s’han de treure. No per
un tema de comoditat, sinó de seguretat, ja que podem
caure i ens podem quedar massa clavats a la neu.

El primer que s’ha de fer és treure les rebaves. Abans les tractàvem amb unes
pedres i diferents aparells. Ara l’últim que hi ha pel tema rebaves, i pel tema d'aca-
bat dels cantells, són les diaface. Cada gra té un color. El treball de les diaface és
molt millor que el de les pedres. Pots deixar acabats de cantells súper perfectes,
súper polits. Tens l’avantatge de tenir gra des de 100 fins a 3.000, normalment es fa
servir fins a 1.500. El gra és l’agressivitat de cadascuna de les diaface. Quan més
baix és el número més abrasiva és. La diaface és per acabar cantells, per fer-los,

tens la llima si ho fas a mà o el disc de ceràmica. Per producció estàndar, n’hi ha
prou fent servir la de 600 i la de 1.500. Et queda un acabat de cantell super bo. En
competició les passes totes, de la primera a l'última, ja que així aconsegueixes un
cantell més pulit. Primer és passa la més agressiva, i després vas cap a baix. Les
diaface han d’anar mullades amb un additiu especial. Sinó també li pots posar aigua,
però no és el millor. Sempre és recomanable fer servir el cartabó. Sempre lateral, i
després pel lateral de la sola, per repassar el tunning, per treure les rebaves.

Tretes les rebaves, ja tant sols ens queda arrodonir l’espàtula i la cua. Sempre, com
ens indica en Marc amb la punta del dit, fins al punt que flota l’esquí, fins al punt en
què l’esquí ja no té contacte amb la neu. S’ha de tenir molt present el punt de con-
tacte, no anar més enllà, sinó l’esquiador aniria com si portés un esquí més curt. No

ens podem menjar el cantell efectiu, el que està en contacte amb la neu. El que hem
d’arrodonir és el que no treballa, perquè segueixi sense treballar. Fent aquest procés
s’evitarà que l’esquí s’encarrili, i que al mateix temps sigui fàcil d’entrar i fàcil de sortir
dels viratges. No per arrodonir molt d’una banda anirà millor.
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!Els esquís no tant sols s’han de por-
tar al taller per tapar les ratllades,
també es poden dur per mirar d’ajus-
tar-los a les necessitats de cadascú,
per mirar de personalitzar-los una
miqueta, per mirar de negociar millor
els viratges, com és el cas que ara
ens ocupa.
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