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Quan es fan els cantells ens podem trobar amb que el
lateral de l’esquí quedi per sobre del cantell i no ens
agafi bé la llima. En aquest cas, s’haurà de treure
aquest sobrant, que es fa amb una eina especial, un
cartabó que porta una fulla. Un cop hem tret aquest
sobrant, agafem el cartabó amb l’angulació que ens
interessi, per agafar la diaface i treure les rabaves. El
bon skiman sap que hi ha un abisme entre un castell
amb rebaves i un sense rebaves, i que el funcionament
de l’esquí a la pista serà com la nit i el dia.
Per treure les rebaves seguirem fil per randa el pro-
cediment que hem seguit amb els cantells, amb la
diferència notable de tenir entre mans una diaface i no
una llima. És més aconsellable. També es podrien fer
servir ‘pedres’ de diferents tipus, com ara de ceràmi-
ca, però les diaface són millors, ja que tens des d’unes
amb el gra més gruixut per treure les rebaves més
grans –que seria l’equivalent a la pedra d’òxid d’alumi-
ni– a les de gra més fi, per fer un cantell de mirall. S’ha
de començar amb la diaface de gra més gruixut, sem-
pre en companyia del cartabó i amb l’angulació corres-
ponent, sinó, pot ser que en comptes d’arrelar el
cantell el destrossem.
Un cop tretes les rebaves del lateral, s’ha de fer exac-
tament el mateix amb la cara del cantell del pla de la
sola, el que es coneix com a tunning, i per això s’ha de
fer servir el clip de tunning. El procediment és el
mateix. Segons com estigui de fet pols el cantell, es
començarà amb un gra o amb un altre. Finalitzat
aquest procés, ja tenim el cantell net i sense rebaves,
ja que al mateix temps que s’estan traient s’està dei-
xant el cantell net, i per tant no cal passar cap tipus de
goma agressiva.

Darrer pas, l’enceratge
Una vegada la sola està repassada i fets els cantells,
s’ha d’encerar. Per aquest procediment es poden fer
servir ceres líquides o ceres calentes, i en el cas de fer
l’enceratge a casa el més aconsellable és recórrer a la
cera calenta. Al tac de cera i a la planxa. S’ha de dei-
xar gotejar la cera damunt la sola, i quan aquesta esti-
gui seca rascar-la. Un cop rascada agafarem un
raspall i raspallarem la sola per eliminar les restes de
cera que pugui haver-hi. 
I fins aquí aquesta posada a punt amateur, tot deixant
ben clar que no és una feina massa fàcil i que mai
s’assoliran els mateixos resultats que els que pot
aconseguir un skiman, ja que per alguna cosa són pro-
fessionals d’això. En funció de la pràctica que es tingui
es pot trigar una mitja hora. Temps que es pot con-
vertir en una delícia o en un veritable martiri. Qüestió
de pràctica. !

El Taller: www.eltaller.info i 93 322 92 14.

No us heu de descuidar els cargols de subjecció, sinó
no podreu fixar els esquís i treballar com Déu mana. 

Aquí podeu veure tot el material que necessiteu
per fer una preparació dels esquís casolana.

Detall de les diaface.

Tres errades habituals
Encara que alguns no s’ho creguin, ningú neix
ensenyat, i per aquesta raó sempre es cometen
errades, més encara en procediments tan meticu-
losos com la preparació d’uns esquís. Tres de les
errades més habituals serien:
1. La més comuna. Passar diafaces o llimes sense

el cartabó. Sempre s’ha de fer servir el cartabó
amb l’angulació correcta.

2. La segona errada que acostuma a fer tothom és
començar a treballar sobre la sola sense haver
netejat l’esquí, que és el primer que hem de fer.

3. Comprovar que realment no quedi cap rebava, ja
que si les deixem els esquís no lliscaran homogè-
niament i aniran a batzegades.

El procediment de l’skiman
Ja siguis un skiman aficionat o professional hauràs
de seguir un procediment específic, començant la
casa pels fonaments i no pas per la taulada. Els
passos correctes serien:
1. Netejar la sola dels esquís
2. Fondre les barretes de polietilè i tapar les ratlla-

des més profundes
3. Amb una rascleta metàl.lica, amb suavitat anar

traient el plàstic sobrant
4. Fer els cantells amb l’angulació desitjada, i, en

cas d’haver-hi rebaves, s’han de treure
5. Fer el tunning, amb un clip específic per aquesta

missió
6. Encerar les soles
7. Darrer pas: passar el raspall per deixar les soles

immaculades

Despesa econòmica
Tot en aquesta vida té un preu i la preparació casola-
na dels esquís no podia ser una excepció. Per fer tot el
que he explicat en aquest article, a banda d’una mica
d’espai, es necessita un cargol de banc, que pot anar
dels 185 euros –si és dels bons i metàl·lic- als 90
euros dels de plàstic, i la corresponent maleta, que en
funció del que contingui serà més o menys cara. El seu
preu anirà d’uns 100 euros –amb cartabó a escollir,
pinça de subjecció, llima de 200 mm, llima de 150
mm, peça d’òxid d’alumini, raspall de niló, goma abra-
siva i rascleta de plàstic– als 852,60 euros la més
completa: amb cartabó, cartabó ABS, cartabó varia-
ble, llima de 300 mm, llima de 200 mm, llima de 150
mm, raspall de llautó, crin i niló, llimes de diamant de
100, 400, 600 i 1.000, cargol de subjecció trio, ence-
radora, raspall de llimes, afilador de rascletes, cera
base Proslalom, 2 bases LF i dissolvent.

Taller

Per fer un manteniment casolà s’haurà de repetir a
petita escala tot el que el preparador d’esquí fa al taller
especialitzat. Lògicament, les condicions de treball i el
procediment mai seran els mateixos, però sí que és
cert que per sortir del pas i per no haver d’anar tant
sovint al taller es pot intentar preparar els esquís
seguint una metodologia casolana.

Pasos a seguir
El primer que ens trobarem o el primer foc que haurí-
em de tapar serien les ratllades que hi ha a la sola, que
en alguns casos poden ser veritables incisions. Per
tapar les ratllades necessitarem unes barretes de
polietilè. Encendrem aquestes barretes i deixarem

caure les gotes de plàstic que es van fonen dins els
forats, fins que aquests estiguin tapats. Perquè aques-
ta acció sigui tant efectiva com s’espera, amb anterio-
ritat s’haurà d’haver netejat la sola amb dissolvent, ja
que a l’interior de les ratllades s’acumula brutícia, i si
no es treuen aquestes restes, el plàstic no s’enganxa
bé. Per tant, primer pas: netejar l’esquí. Seguidament,
ja es podrà agafar la barreta de polietilè. Encendre-la i
deixar caure les gotes de plàstic dins les ratllades més
profundes que tindrem. Aquestes gotetes de plàstic no
cauen de forma homogènia ni queden anivellades amb
la sola de l’esquí. Per tant, s’ha d’agafar una rascleta
metàl.lica i treure les petites muntanyetes de plàstic
acumulades. Nota important, aquesta rascleta ha

d’estar rectificada. Ha de tenir en òptimes condicions
els escaires, ja que així no es destrueix ni modifica la
superfície de la sola. Amb la rascleta a les mans, amb
compte i suavitat, s’anirà rascant i traient el sobrant
del plàstic que ens ha quedat. Un cop fet aquest pas,
passem als cantells.

Els cantells no estimen les rebaves
No és una feina fàcil, però si ho volem fer tot, haurem
de fer els cantells, tot i la dificultat que comporta,
sobretot pels principiants. Dificultat i risc, ja que si no
es fan bé després els esquís no funcionarien. Per fer-
ho bé es necessita un cartabó amb una angulació
determinada. El millor, que siguin variables.
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Per mandra, perquè no es troba mai el moment
d’anar a la botiga, perquè es disposa de l’espai
necessari o perquè es vol quedar ben servit, hi ha
aficionats que volen o voldrien preparar els seus
esquís a casa seva. Per aquests aficionats a skiman
repassem a continuació el procediment reglamentari i
tot el que es necessita per dur la nau a bon port.

El taller a casa


