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Comencem posant les cartes sobre la taula i dient les

coses pel seu nom: les botes són la part de l’equipació

dels esquiadors que més moixaines haurien de rebre.

La més important, sense cap mena de dubte. D’acord

que has de mirar de lluir el vstit que més t’agradi i real-

ci la teva figura, la màscara que et quedi millor a la cara,

el casc que et doni més seguretat, els guants més

còmodes i calents, i els esquís més moderns o amb més

prestacions possibles, però, encara que vagis equipat a

l’última, sinó calces unes bones botes el vaixell no arri-

barà a port. La bota és l’encarregada de transmetre la

teva energia, la teva força als esquís, i si la transmissió

no és bona, el comportament dels esquís tampoc serà el

desitjat. Per tant, una bota sempre ha d’estar adaptada

a la forma de cadascú, al nivell que es tingui i a la mor-

fologia del peu. Per exemple, hi ha qui es pensa que si

es compra unes botes race esquiarà millor que qualse-

vol altre, i aquest pensament és erroni, ja que els parà-

metres que han de guiar al potencial comprador d’unes

botes són els del seu nivell d’esquí, la seva forma física

i la morfologia dels seus peus i de les seves cames.

Una bota del número exacte

Donant per descomptat que se segueixen els paràme-

tres descrits anteriorment, hi ha qui es pensa que en

comptes de comprar-se unes botes del seu número, el

millor és fer-se amb unes de més grans, un o dos

números, ja que així es podrà protegir del fred amb uns

mitjons gruixuts. Ens pot semblar una bajanada, però

encara hi ha qui pensa d’aquesta forma, quan el millor

és protegir el peu amb uns mitjons específics d’esquí,

que no només mantenen els peus en una bona tempe-

ratura, sinó que presenten reforços en els punts més

delicats i fins i tot n’hi ha que milloren la circulació san-

guínia. És més, els qui optin per uns mitjons més grui-

xuts hauran d’ajustar-se més del compte les botes, pro-

vocant que la sang no circuli i en conseqüència se li

refredaran els peus; a més, avui dia, els botins de les

botes són força confortables i calents, i n’hi ha que les

pots escalfar. És a dir, que no hi ha excusa. Per no

cometre aquesta errada, i en cas de no saber amb exac-

titud quin número de bota es té –ja que no se segueix la

mateixa numeració que amb el calçat de dia–, el millor

és que a la botiga et mesurin el peu, i així no hi haurà lloc

a l’errada. Una altra de les errades que es cometen té

als més joves competidors com a protagonistes, bé,

com a protagonistes passius dels seus pares. Els pro-

genitors es pensen que el seu fill és un adult en minia-

tura, i no deixa de ser un nen. En aquest sentit, Marc

Gombau d’El Taller comenta que “veus nens de dotze o

tretze anys que pesen 30 kg amb botes molt dures, que
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Avui dia la comunicació és bàsica. Sense parlar no ens
podem entendre. Potser encara no hagis tingut un diàleg
fluïd amb les teves botes i per aquesta raó n’hagis tret el
màxim rendiment, no siguin tant còmodes com voldries ni
et responguin com esperaves. Perquè la relació que man-
teniu no decaigui, més et valdria seguir llegint.

Coneixes les teves botes?

Termoformant el botí, s’aconsegueix que aquest sigui

com un segon peu, guanyant en comoditat i prestacions.

Amb soles com aquesta es millora l’adherència

a l’hora de caminar per la neu o per superfícies 

lliscant, per exemple el parquet de l’hotel.

La flexió de la canya ha d’anar en funció 

de la forma d’esquiar i la condició física.

La cinta adherent s’ha d’ajustar bé,

ja que no deixa de ser una tanca més.

Amb la regulació del decantador (canting) ajuda a la gent que té lleugeres desviacions de la tíbia a aconseguir

un bon recolzament del peu. La regulació es fa amb una peça que ja et ve amb la compra de les botes.
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no les poden fer treballar a pistes, i com que no poden

es veuen obligats a tirar tot el cos endavant per poder fer

treballar l’esquí”.

Què es pot tocar

La resposta simpàtica seria el que et deixin, però la veri-

tat és que la majoria de vegades no cal tocar res, seguint

el manament del bon ús de qualsevol estri que diu que

si una cosa funciona millor no tocar-la, però també és

veritat que potser amb unes petites intervencions es pot

aconseguir que les prestacions de la bota siguin millors,

i que algunes vegades no es passa a l’acció per desco-

neixement. Així, doncs, quins serien els elements que es

poden tocar en una bota? Anem a veure’ls. Un seria el

decantador (canting); és a dir, un dispositiu que ajuda a

la gent que té lleugeres desviacions de la tíbia a acon-

seguir un correcte recolzament del peu. El decantador

el que fa és moure la canya de dreta a esquerra perquè

es pugui corregir aquest defecte. Val a dir, que és la

regulació més complicada de fer en una bota, ja que el

professional que ho fa, no pot posar el seu peu a dins. Ha

de ser el client, qui mentre li estan tocant el decantador

ha de notar quan recolza bé la planta del peu i quan no.

No és un tema sense importància, ja que el 80% dels

problemes que es tenen als peus vénen d’un mal recol-

zament plantar, tant pel que fa a les botes d’esquí com

al calçat de carrer, tot i que en l’esquí és bàsic trans-

metre correctament les forces a l’esquí. Ara bé, la regu-

lació del decantador –a dreta o a esquerra– seria

únicament aconsellable quan sigui del tot necessari.

Una de les parts de la bota que sí que tenen més núme-

ros de ser tocades és el dispositiu de duresa de flexió de

la canya, el qual hauria d’anar en funció de la forma

d’esquiar i de la condició física de la persona que calça

la bota. En cas de ser esquiadors agressius i experi-

mentats necessitaríem una canya una mica més dura

en flexió perquè la bota respongui; per tant, seria qües-

tió d’augmentar la duresa o disminuir-la. Si la variació

de la duresa de la canya ens pot aportar uns extres

d’optimització a l’hora d’esquiar, també podem activar

l’ski-walk i fer que les botes siguin més còmodes a

l’hora de caminar per la neu, tot i que no cal oblidar que

les botes d’esquí són per esquiar i no per caminar. Unes

soles amb un dibuix com el d’aquestes botes pot garan-

tir una major estabilitat damunt la neu.

També pot ser que no s’hagi de tocar res de la bota i sí

afegir-ne alguna cosa, és el cas dels esperons (spoi-

lers). Aquests són com unes falques de plàstic que es

posen al darrere de la canya, i que es fan servir per

endurir lleugerament la canya o per variar-ne la inclina-

ció. Per obligar-nos en algun moment a tenir la posició

d’esquí bona, a tirar-nos endavant. En funció de l’objec-

tiu que es persegueixi, es farà servir un esperó més o

menys gruixut.

Molt més útils són les tanques que fan servir avui dia la

majoria de botes que hi ha al mercat: les tanques

micromètriques, que permeten ajustar molt bé la pres-

sió que es necessita i que multipliquen les opcions

d’ajustament de l’esquiador. Un ajustament que en les

botes que es van fer servir per aquest article es multi-

plicaven amb la tanca en lloc de cremallera, perfecte

per a les persones que tenen el panxell ample o uns

bessons com els de Roberto Carlos o José Maria

Bakero, ja que permet ampliar el diàmetre de la canya.

En el tema de l’ajustament hi ha una part de la bota a la

qual no es presta massa atenció. Ens estem referint a la

beta adherent (Velcro). És molt important ajustar-la bé.

No hi  és perquè sí, i, encara que hi ha esquiadors que la

porten penjant, sí hi és per alguna raó. 

Per fora i per dins

Ja que estem parlant de la personalització de les botes

no ens podíem oblidar dels botins, que poden ser ter-

moformats o no. Els que ho són tenen un material que

quan s’escalfa fa que s’estovi. Passats un minuts

d’aquest escalfament a uns 50º, l’esquiador ha de

calçar-se les botes el més aviat possible i cordar-les

com si anés a esquiar. Col.locar-se en posició d’esquí i

esperar una estona fins que el botí es refredi, que és

quan haurà agafat la forma exacta del peu. Aquest pro-

cediment és perfecte, tot i que a més d’un li pot generar

més d’una gota de suor lliscant pel front, ja que quan

s’introdueix el peu el botí crema de veritat, i s’ha de

mantenir la posició d’esquí al voltant dels deu minuts.

Però aquest sacrifici –que no és tant– val la pena, ja que

el botí s’ajustarà al peu de forma precisa, garantint la

màxima comoditat i prestacions. La part negativa – o

positiva en funció de com es miri– és que una bota amb

el botí termoformat no es pot deixar a una altra perso-

na, ja que la forma del peu serà del tot diferent. Si par-

lar de botí termoformat és sinònim de comoditat, fer-ho

de bota injectada és sinònim de duresa. La bota injecta-

da és molt interessant pels esquiadors que competei-

xen, i no pas pels esquiadors turistes, que volen una

bota que els garanteixi prestacions i comoditat com a

mínim unes quatre hores al dia. �
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Els esperons –spoilers– endureixen la canya o en varien la inclinació.

Les tanques mil·limètriques multipliquen les

opcions  alhora de cordar bé les botes.

Aquesta tanca és perfecte per a les persones

que tenen els bessons o els panxells amples.

El càrving va canviar les botes

L’arribada del càrving va canviar la morfologia dels

esquís, el seu comportament damunt la neu, la

forma d’esquiar i també el concepte de la bota. Fins

l’arribada del càrving les botes eren molt dures en

flexió, donades les característiques geomètriques

de l’esquí i la forma com s’havien de fer treballar.

Avui dia ja no, ja que acostumen a ser més toves en

flexió i molt dures en torsió. Per què? Doncs perquè

quan anem sobre uns esquís càrving el que fem és

inclinar-nos, carvejar, per això han de ser més

dures en torsió, i és aquesta la raó per la qual molta

gent que ve de l’esquí tradicional troba totes les

botes toves.


