
ció. L'única diferència la trobaríem amb els bastons que

es fan servir a les proves de velocitat. Aquests es carac-

teritzen per no ser rectes i per oferir una part corbada a

la part central, per mirar que aquest es reculli millor en

la posició de velocitat de l’esquiador.

La tria encertada
Però, per tal que els bastons compleixin bé amb la tasca

que la natura els té encarregada, cal que s’ajustin a la

nostra alçada, que l’elecció sigui la correcta.

Normalment, si vas a una botiga especialitzada com El

Taller de Barcelona no tindràs cap problema i t’asses-

soraran bé, però no està de més que coneguis la llei del

bastó. Aquesta recull en el seu primer paràgraf que

encertar l’alçada del bastó no és gaire complicat. Tot

dret, se li dóna la volta al bastó i se subjecta al revés,

amb el puny tocant el terra, i s’agafa per sota de la

volandera amb el braç enganxat al cos, tot formant un

angle de 90º en el conjunt d’espatlla i colze. Tant senzill

com això. 

I si, pel que sigui, t’equivoques en la tria, sempre tens

dues opcions. O bé regales els bastons a una persona

més alta o més baixa, o bé vas a la botiga i fas que te’ls

ajustin en consonància amb la teva alçada. Bé, te’ls

podran fer més curts, però no més llargs. Un bastó es

pot escurçar. Es treu el puny i es talla la part proporcio-

nal, però de cap manera es pot allargar. També és cert

que d’uns anys ençà hi ha una opció que està guanyant

terreny, són els bastons regulables, amb els quals no

tindràs cap problema a l’hora d’encertar l’alçada. �

*Amb l’assessorament d’El Taller (Barcelona): 

*www.eltaller.info

Si el bastó forma un angle de 90º

en el conjunt d’espatlla i colze,

la talla és la correcta.
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D’acord que hi ha alguns moments al llarg del dia que

els bastons són bastant emprenyadors, però hem de

reconèixer que valen el seu pes en or. Gràcies a ells

tenim un millor equilibri a l’hora d’esquiar, a la vegada

que ens ajuden quan ens hem de donar impuls o aixe-

car-nos del terra, així com en la correcta dels viratges.

Per aquesta suma de raons, l’elecció de la talla correc-

ta dels bastons esdevé bàsica per fer-ne un bon ús

damunt la neu.

Tres parts
El cos de tot bastó consta de tres parts: el puny, la tija i

la volandera. Cadascuna d’aquestes parts admet dife-

rents configuracions, però no hi ha més. La part supe-

rior, la que agafem amb les mans, és el puny, que quan

més ergonòmic sigui molt millor, ja que d’aquesta

forma tindrem un millor tacte i, per tant, un millor con-

trol de la situació. Tots els punys vénen amb les seves

respectives corretges, que també poden tenir diferents

tanques. I aquest és un punt important: agafar-se bé al

bastó. Hi ha qui se’l lliga, i se’l lliga fins que gairebé es

talla la circulació, i qui el porta sense passar la mà per

dins de les corretges. Ni una cosa ni l’altra. Es tracta

simplement de passar les mans per les cintes i ja està.

Cal deixar-se d’experiments. N’hi ha que són de plàstic

i altres que, per exemple, són de cuir, però el que s’ha

de mirar és que siguin molt confortables. Com també

no estaria de més vigilar si el bastó disposa d’algun

mecanisme de seguretat, que te’n puguis alliberar en

cas de caiguda. Una solució molt pràctica que incorpo-

ren alguns dels bastons de darrera generació i que

evita les típiques lesions del canell o del dit gros.

El cos central del bastó seria la tija, que serà de major

o menor alçada en funció de la nostra pròpia talla, i que

pot estar fabricada amb diferents materials, però els

més corrents són l’alumini i la fibra de carboni. Aquest

darrer, més lleuger, destacaria per més resistent i per

no doblegar-se tant, però també és més car. La flexibi-

litat és un altre dels temes importants en el cos central

del bastó. N’hi ha de més o de menys flexibles, i només

cal fixar-se, per exemple, en els bastons que es fan

servir a les curses de la Copa del Món d’esquí de fons.

Finalment, a la part baixa del bastó trobem la volande-

ra i la puntera. Aquesta darrera té una funció molt

clara. És el punt de recolzament amb la neu i és la que

s’hi adhereix, la que s’hi clava. La volandera normal-

ment té el seu recorregut; és a dir, que puja fins on està

previst el seu ajustament i no es pot modificar; tot i que

sí que es poden canviar i n’hi ha de diferents tipus.

A nivell estètic tots els bastons són força similars, amb

més o menys colors llampants i més o menys informa-

Sembla que no hi sigui, però juga un
paper bàsic en la pràctica de l’esquí, i,
com els bons amics, només els trobes
en falta quan no hi són. Ens estem
referint als bastons, un element de
gran ajuda pels esquiadors, l’elecció del
qual esdevé bàsica per a una jornada
d’esquí perfecte.

Sabies que un bastó es pot retallar

per ajustar-lo a la teva mida?


