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- Scrub: tècnica o espectacle? -

1. INTRODUCCIÓ
Des de ben petit, la meva vida ha girat al voltant del món de les motos. Van ser els
meus pares qui em van transmetre aquesta afició, que jo he heretat amb molta passió i
que en un futur voldria convertir en la meva professió. Aquest fort sentiment cap a les
motos i en especial cap al motocross, ha estat la principal causa de l’elecció del tema
del meu treball de recerca.
Personalment, el que sempre m’ha fascinat més del motocross és que els circuits
contenen salts de diverses classes, que fan augmentar molt la dificultat tècnica
d’aquest esport i li dónen un important grau d’espectacularitat, que tot plegat provoca
molta emoció i diversió tant pels espectadors com pels pilots.
Si ets un aficionat de les motos i del motocross en especial, possiblement hagis vist
alguna imatge d’un motorista saltant amb la moto inclinada. Molts de nosaltres en
primera instància acostumem a pensar que es tracta d’una simple forma de fer més
atractiu i espectacular aquest salt, que és únicament el que coneixem com una pirueta
o truc. Des de fa uns anys, a les curses de més alt nivell de motocross i supercross,
observem que els pilots punters realitzen aquest truc constantment, i és quan em vaig
començar a plantejar si realment allò era una simple pirueta: un pilot que s’està jugant
el seu futur com a professional d’aquest esport gastaria energia en fer que un salt sigui
simplement més atractiu pels espectadors?
Actualment aquesta pirueta és anomenada scrub, i amb la pregunta anterior al cap
vaig veure el vídeo “Bubba scrub”, de James Stewart, que em va fer despertar una
especial curiositat sobre quina era la funció d’aquesta pirueta i va provocar la meva
decisió final d’investigar sobre ella.
Així, en aquest treball plantejo si el scrub és únicament una forma per fer bonic un salt,
o si realment és una tècnica per aconseguir anar més ràpid, per fer el salt amb menys
temps, i en quin grau és efectiva aquesta tècnica. El scrub és una forma de saltar
actualment força popular entre els aficionats i practicants del motocross i del
supercross, però no ha estat mai analitzada d’una forma més física o matemàtica. Per
tant, el meu treball consta de molt poca ajuda bibliogràfica, ja que la informació que es
pot trobar sobre aquesta tècnica consisteix únicament en fotografies i vídeos. Això
m’ha provocat certes dificultats de cara a la recerca teòrica, de tal forma que el treball
està format d’una part teòrica força reduïda en comparació d’una part pràctica molt
dominant. Aquesta manca d’informació sobre el tema, m’ha portat a extreure
conclusions teòriques des d’un punt de vista més pràctic, mitjançant diverses
entrevistes a professionals d’aquest esport.
Per demostar la meva hipòtesi (fer scrub és millor que saltar de forma convencional),
el treball consta d’un recull i anàlisi de dades (basat en la velocitat i el temps)
comparant les dues formes de saltar amb l’ajuda d’un pilot professional i d’un dispositiu
GPS lap timer.
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2. QUÈ ÉS EL SCRUB ?
Podem definir el scrub com una forma innovadora i moderna de realitzar un salt en
esports com el motocross i el supercross. La pràctica d’aquesta nova forma de saltar
actualment és utilitzada per una gran majoria dels pilots punters dels dos esports
anomenats, i és molt característic per la gran espectacularitat que ens presenta.
Aquest salt es mostra molt peculiar perquè no es fa
amb la moto vertical, sinó que la moto està inclinada
cap a un costat. El fet de caracteritzar-se per inclinar la
moto gairebé fins al punt de tocar amb el manillar a
terra, és el que li ha donat nom: la paraula scrub és un
terme anglès que significa “fregar”, i ha estat aplicat en
aquest salt amb la similitut que té conforme la moto
gairebé frega el terra.
FONT: derestricted.com

2.1 Diferència amb el whip
Una altra forma moderna de saltar en el motocross i el supercross és el whip. En
algunes ocasions, el scrub i el whip es confonen, ja que ambdues formes de saltar són
molt espectaculars, i en algun salt, quan el pilot i la moto estàn a l’aire, les imatges
d’aquestes dues formes de saltar poden ser molt similars.
El whip consisteix en moure la moto a l’aire, i aquesta
no té perquè estar inclinada. La seva principal
diferència és que el whip comença un cop la moto ja no
té contacte amb el terra, i el scrub comença inclinant la
moto a la rampa del salt, creant aquest efecte de la
moto “fregant” el terra. Whip també és una paraula
anglesa que significa “fuetada” (més coneguda amb el
terme castellà “latigazo”). Així, es dona el nom de whip
en aquesta segona forma de saltar ja que a l’aire el
pilot mou la moto imitant una fuetada.

FONT: motousa.com

Així mateix, el whip és una forma de saltar que no aporta millora de temps per el pilot,
sinó que simplement crea espectacle.
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3. REALITZACIÓ DEL SCRUB
Podem dividir la realització del scrub en dues fases o passos. La primera fase es
caracteritza perquè la moto està en contacte amb el terra, i es situa a la rampa del salt
on s’aplica la tècnica. La segona fase és referent a quan la moto no està en contacte
amb el terra, sinó que està a l’aire. Aquesta segona fase la situem quan la moto passa
per sobre la part superior del salt.

3.1. Primera fase
Com he explicat anteriorment, en aquesta primera fase la moto està totalment en
contacte amb la rampa del salt. En aquesta primera fase s’arriba frenant al salt (ja sigui
amb el fre de darrere o gràcies a la retenció del motor al moment de deixar anar
l’accelerador), i per aconseguir realitzar un scrub, el primer pas consisteix en inclinar la
moto cap al costat que es prefereixi un cop estàs a la rampa. Per inclinar la moto el
pilot fa força portant el manillar de la moto en direcció al terra i girant-lo lleugerament
cap al costat que s’ha escollit inclinar. Durant aquesta fase, hi ha molts pilots que
opten aixecar el peu de l’estrep al que han inclinat la moto per tal d’evitar una caiguda,
ja que l’estrep passa molt a prop del terra o fins i tot arriba a tocar-hi en alguns casos.
Aquesta és la fase més important perquè un scrub surti bé, la fase prèvia al moment
en que la moto deixa d’estar en contacte amb el terra. Si a la rampa s’aconsegueix
l’angle d’inclinació adequat i anar a la velocitat adequada, el resultat del scrub serà
positiu.

Es pot observar que el pilot gira el manillar cap al
costat que inclina la moto, portant-lo cap al terra.

Veiem que el pilot aixeca el peu de
l’estrep en que inclina la moto, per
no tocar amb el peu a terra i patir
una caiguda.

FONT: JEFRO98

En aquesta fase, la moto està totalment en
contacte amb la rampa del salt.
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La moto està clarament inclinada
cap al costat al que el pilot ha
decidit fer el scrub. En comptes de
formar un angle de 90º amb la
horitzontal de la rampa del salt,
forma un angle de 30º
aproximadament.
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3.2. Segona fase
La segona fase comença quan els pneumàtics de la moto deixen el contacte amb el
terra. Aquesta fase depèn de l’anterior, ja que si anteriorment s’ha fet la rampa com en
un salt convencional (sense inclinar la moto), aquesta segona fase també serà d’un
salt convencional, on la moto ja està vertical.
Però si a la rampa del salt s’ha aplicat el scrub i s’ha inclinat la moto, quan passi a no
estar en contacte amb el terra, seguirà inclinada. Per tant, en aquesta segona fase
l’objectiu és “desfer” la feina feta a la primera, tornar a posar la moto en posició
vertical. Per aconseguir-ho, s’ha de girar el manillar cap al costat contrari en que està
inclinada la moto al màxim, i amb l’ajuda de les dues cames, reconduir la moto en
posició vertical.
Abans hem dit que la primera fase és la més important per tal que un scrub surti bé,
perquè sigui eficient. Però la segona fase és imprescindible fer-la correctament per
aconseguir acabar bé el scrub. En aquest cas l’objectiu és retornar la moto en posició
vertical, si no s’aconsegueix o no es fa correctament i s’arriba al terra amb la moto
lleugerament inclinada, probablement acabaria provocant la caiguda del pilot.

El pilot gira el manillar cap al costat contrari
al que ha inclinat la moto, per aconseguir
tornar-la a posar vertical.

Veiem com el pilot fa força amb les
cames per tornar a posar la moto en
posició vertical.
FONT: redbull.com

Es pot observar que la moto segueix inclinada
respecte la horitzontal de la rampa del salt. Això
ens indica que prèviament ha realitzat el scrub, i
ara ha d’aconseguir tornar a posar la moto
vertical per evitar una caiguda i finalitzar el scrub
amb èxit.

4

En aquesta segona fase la
moto ja no està en contacte
amb el terra, sinó que està a
l’aire.
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4. HISTÒRIA DEL SCRUB
Els inicis del scrub són relativament recents. No trobem cap mostra de scrubs anterior
al segle XXI, i és a partir dels anys 2002 i 2003 quan comencem a veure present
aquesta tècnica a les curses.
James Stewart, un jove pilot de quinze anys, va revolucionar el motocross del segle
XXI quan va començar a desenvolupar els primers scrubs, encara sense haver adoptat
aquest nom per referir-s’hi. James Stewart passaria a ser un dels pilots més importants
de la història del motocross i supercross, i actualment considerat com l’inventor del
scrub.
En aquests inicis, es veia el scrub com una tècnica únicament amb un objectiu estètic,
més propi d’altres modalitats com el freestyle, que no consisteixen en recórrer un espai
en el mínim temps possible, sinó que es basa en fer els salts atractius per al públic,
mitjançant piruetes.
Però professionals del motocross, ja reconeixien que allò no era una tècnica estètica,
sinó que tenia un clar objectiu per aconseguir ser més ràpid. Jeremy Albrecht, mecànic
de James Stewart entre els anys 2002 i 2007, en una entrevista a la cursa de Budd’s
Creek la temporada 2003, deia aquestes paraules fent referència a Stewart: “Per a mi,
és un dels pilots més llestos amb els que he treballat: ell arriba al salt, i a la part
inferior de la rampa fa com si inclinés la moto, de costat, i salta més baix, en comptes
de saltar tant amunt. Ara tots ho volen provar, però no ho aconsegueixen fer a la
mateixa velocitat”. Amb aquestes declaracions, Jeremy Albrecht començava a aclarir
alguns conceptes importants del scrub: té com a objectiu no saltar tant amunt respecte
el salt convencional, i la base d’aquesta tècnica comença a la part inferior del salt,
inclinant la moto.
Aquesta imatge representa un dels primers
scrubs filmats del jove James Stewart a Budds
Creek l’any 2003.

FONT: Youtube: James Stewart
Scrub-Budds Creek MX

Com afirmava Albrecht, tots els pilots volien imitar aquesta tècnica de James Stewart, i
amb el pas dels anys va anar augmentant la seva popularitat. En l’evolució del scrub,
James Stewart com a pioner de la tècnica en va ser el màxim responsable, però
importants pilots com Ricky Carmichael, que aconseguí quinze campionats del món, i
Chad Reed, que n’aconseguí set, van col·laborar en la perfecció del scrub, que cada
vegada era més comú a les curses. Així, va ser a partir de l’any 2009 aproximadament,
que el scrub va passar de ser un fet extraordinari a una tècnica usual que aplicaven
molts pilots punters de l’esport.
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5. FACTORS QUE CONDICIONEN LA
REALITZACIÓ DEL SCRUB
Força de fregament amb el terra
La força de fregament amb el terra depèn de certs aspectes, tant del terreny com de la
moto, que la fan augmentar o disminuïr.
El primer aspecte que influeix en la força de fregament amb el terra, denominada amb
el terme “tracció” segons els tècnics de motocross, és el tipus de terra que presenta el
circuit. Pot ser sorra, argila, sauló, etc. Depenent de la grandària dels seus
components, variarà l’anomenada tracció.
Un segón aspecte és el grau de compactació que presenta aquest tipus de terra. Hi ha
circuits en què la terra és compactada, i n’hi ha que no. No es pot dir que la tracció
augmenti si la terra està compactada i viceversa, ja que hi intervenen molts més
factors.
El tercer aspecte referent a la força de fregament o tracció, és la humitat de la terra.
Aquest és un aspecte que varia constantment segons la humitat ambiental, la
temperatura exterior, la velocitat del vent, etc. Hi ha un punt òptim d’humitat, en què la
força de fregament és la màxima possible.
El quart aspecte que hi intervé, és el tipus de pneumàtic que porta la moto. Actualment
hi ha molts tipus de pneumàtics, en què segons el model varia el compost (més dur o
més tou), i la distribució i mida dels tacs o “dibuix” del pneumàtic. Aquests pneumàtics
presenten un desgast, i els tacs o “dibuix” van disminuïnt, fent que cada vegada la
tracció també sigui menor.

Massa
Quan parlem de la massa, fem referència a la massa de la moto i del pilot, que juntes
formen la massa total.
Aquesta massa influirà en la realització del scrub durant les dues fases: en la primera
fase en què la moto està en contacte amb el terra pujant la rampa del salt, com més
massa hi hagi més es comprimiràn els amortidors anteriors i el posterior. En la segona
fase en què el pilot i la moto estàn a l’aire sense entrar en contacte amb el terra, com
més massa hi hagi, més ràpid baixarà la moto, a causa de la gravetat.

Centre de gravetat
La moto i el pilot són dos objectes que no són estàtics. Per començar el scrub es dóna
una inclinació a la moto respecte la horitzontal de la rampa del salt, i aquest grau
d’inclinació juntament amb la posició que presenti el pilot sobre la moto, són els dos
condicionants del centre de gravetat del conjunt de la moto i el pilot en la realització del
scrub. Aquest centre de gravetat s’acostuma a situar a la meitat posterior de la moto.
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Forces aplicades pel pilot
El pilot aplica diverses forces sobre la moto, per tal de intentar realitzar un scrub el
més correcte possible. Aquestes forces que fa el pilot són les que condicionen l’angle
d’inclinació de la moto amb la horitzontal de la rampa, i també modifiquen la trajectòria
que segueix el scrub a l’aire.

Forces realitzades pels amortidors
La moto consta de dos amortidors, el que va destinat a amortir les irregularitats i els
impactes que rep la roda davantera (formada per dues forquilles amortidores), i el que
n’amorteix els que rep la roda del darrere.
Cada amortidor consta d’una motlla i d’un
hidràulic per suavitzar-ne l’acció de retorn.
Quan la moto està a la rampa del salt abans
d e s a l t a r, a q u e s t s a m o r t i d o r s e s
comprimeixen, i quan la moto deixa d’estar en
contacte amb el terra és quan la motlla
retorna a la seva posició original, efecte que
suavitza l’hidràulic de l’amortidor. Tant en la
compressió com en l’extensió dels
amortidors, aquests realitzen unes forces que Imatge on s’observa l’amortidor posterior
comprimit.
(en especial les forces de retorn) condicionen
FONT: vurbmoto.com
i fan variar el scrub.
Aquestes forces estaràn condicionades per les característiques dels amortidors, ja que
cada amortidor pot portar una motlla de diferent duresa i llargada, i un hidràulic
modificat, preparat i adaptat segons les necessitats del pilot, variant la quantitat d’oli i
regulant el grau d’intervenció de l’hidràulic tant en l’efecte de compressió com
d’extensió.

Angle d’inclinació de la rampa del salt
Cada salt ens presenta una rampa amb una determinada inclinació. Aquesta inclinació
és molt determinant respecte la trajectòria que seguirà el scrub o la d’un salt
convencional. Si ens consta una rampa molt inclinada, la trajectòria que seguirà la
moto aconseguirà més alçada i menys longitud. Per tant, en una rampa menys
inclinada, tindrem menys alçada i més longlitud en comparació.

FONT: Kawasaki USA-science
of supercross
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Angle d’inclinació de la moto
La base del scrub comença a la rampa del salt, i
consisteix en donar una inclinació a la moto en comptes
d’anar completament vertical. Aquest angle d’inclinació
és un dels aspectes més influents a l’hora de realitzar el
scrub. El pilot és l’encarregat de donar un angle
d’inclinació òptim a la moto per aconseguir un scrub
eficient. Així, podem dir que fer un scrub és reduïr aquest
angle d’inclinació respecte la horitzontal del salt, i com
més petit sigui aquest angle menys alçada aconseguirà
la moto a l’aire, i per tant com més petit sigui aquest
angle més eficient serà el scrub.

FONT: motoX addicts

Velocitat i acceleració
Aquestes dues magnituds vectorials, relacionades directament entre elles, són els dos
factors que condicionen la realització del scrub amb més importància. Recordem que
el motocross és un esport que consisteix en recórrer un cert espai en el mínim temps
possible, en altres paraules, anar a la velocitat més alta que es pugui. Quan la moto
està a l’aire ens presenta velocitat vertical i velocitat horitzontal. D’aquestes dues la
que ens interessa que sigui la màxima possible és la horitzontal, ja que l’espai a
recórrer en el mínim temps possible és horitzontal. Per tant, podem dir que el scrub
serà més eficient quan aquesta velocitat horitzontal sigui més elevada i la vertical sigui
més reduïda. Tant la velocitat horitzontal com la vertical no són constants, sinó que
presenten variació respecte el temps: acceleració.
Així, a l’hora de realitzar el scrub s’ha d’aconseguir portar una velocitat horitzontal més
alta i una velocitat vertical més baixa envers el salt convencional, per així poder
recórrer més metres horitzontalment en el mateix temps.

6. DADES
En aquest treball de recerca m’he proposat demostrar si la realització del scrub és
eficient enfront el salt convencional. Seguidament classifico els diversos factors que
condicionen el scrub segons si durant el recull de dades aquestes són sempre
invariables o constants, si només varien quan s’aplica el scrub, o si són diferents cada
vegada que el pilot passa pel salt.

6.1. Factors invariables o constants
-FORÇA DE FREGAMENT: en el recull de dades el terreny serà el mateix, ja que
seràn mesurades en el mateix circuit, on la composició de la terra sempre és la
mateixa, el nivell de compactació d’aquesta terra també és invariable, i les condicions
d’humitat també són les mateixes durant la presa de dades. La moto disposarà d’un
pneumàtic de la mateixa composició durant tot el recull de dades, i considerarem nul·la
la influència del desgast del pneumàtic, ja que estaríem parlant d’una variació de
tracció mínima.
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- Scrub: tècnica o espectacle? -MASSA: el recull de les dades es realitzarà amb el mateix pilot i la mateixa moto, de
tal forma que podem incloure la massa del conjunt amb els aspectes constants.
-ANGLE D’INCLINACIÓ DE LA RAMPA DEL SALT: com ja he explicat, el recull de
dades tant pel salt convencional com en el scrub, es farà en el mateix salt, de tal forma
que l’angle d’inclinació de la rampa sempre serà el mateix.

6.2. Factors variables segons si es fa scrub
-CENTRE DE GRAVETAT: el centre de gravetat és un factor que variarà segons si el
salt realitzat és amb scrub o és un salt convencional, ja que el pilot posicionarà el seu
cos d’una forma diferent. Però la presa de dades es farà sempre amb el mateix pilot,
amb la mateixa moto i al mateix salt, de forma que el centre de gravetat només variarà
segons si el pilot fa scrub o salta de forma convencional. Així, en tots els casos de
scrub tindrem el mateix centre de gravetat, que serà diferent al centre de gravetat de
les vegades que es salti normal.
Aquest factor no puc calcular com varia, ja que hauria de disposar de molts més
coneiximents físics i de molts més medis.
-FORCES REALITZADES PEL PILOT I PELS AMORTIDORS: durant el scrub, el pilot i
els amortidors realitzen diverses forces. Les vegades que es realitzi scrub les forces
seràn iguals ja que el recull de dades es farà amb el mateix pilot, la mateixa moto i al
mateix salt, tot i que seràn diferents a les forces que es realitzen quan es fa el salt de
forma convencional.
-ANGLE D’INCLINACIÓ DE LA MOTO RESPECTE LA HORITZONTAL: com passa
amb els casos anteriors, aquest angle d’inclinació només variarà segons si es fa scrub
o no. Les vegades que el pilot passa el salt de forma convencional, l’angle que forma
la moto amb la horitzontal del salt és d’aproximadament 90º. Quan el pilot realitza el
scrub, aquest angle disminueix. Com que les dades es recolliran en el mateix salt, amb
el mateix pilot i amb la mateixa moto, l’angle d’inclinació de la moto serà igual o molt
similar totes les vegades que el pilot faci scrub.

6.3. Factors sempre variables
-VELOCITAT I ACCELERACIÓ: aquests són els dos factors més influents en la
modificació del scrub. Cada vegada que el pilot fa el salt (sigui aplicant el scrub o
saltant de forma convencional), la velocitat i l’acceleració poden ser diferents. Aquests
dos aspectes determinaràn clarament el resultat del scrub.
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7. MÈTODE PEL RECULL DE LES DADES
7.1. Angle d’inclinació de la moto amb la horitzontal de
la rampa
Per aconseguir aquesta dada, filmaré el pilot des de darrere, i després situant el vídeo
en el moment en que la moto deixa d’estar en contacte amb el terra, podré mesurar
l’angle d’inclinació de la moto respecte la horitzontal de la rampa.

7.2. Velocitat i acceleració
Amb els meus coneixements, em seria molt difícil calcular la velocitat i
consegüentment l’acceleració d’una forma molt exacta en cada moment del salt, per
tant, finalment he decidit aconseguir la velocitat a través d’un GPS lap timer.
GPS LAP TIMER
És un aparell que se situa a la moto, i la seva funció principal és indicar al pilot el
temps que ha trigat a completar una volta al circuit quan aquest passa per la línia de
meta. Així, rep el nom de Lap timer (comptador de voltes). El lap timer que utilitzaré
funciona per via GPS: abans d’entrar al circuit i començar l’entrenament, s’ha
d’introduïr l’amplada del circuit, i crear una línia de meta situant el lap timer en aquesta
línia virtual de forma perpendicular al traçat del circuit. El lap timer guarda les
coordenades GPS d’aquesta línia virtual, i cada vegada que la moto creua aquesta
línia amb el lap timer, es comença a comptar el temps de la volta des de zero.
Un cop acabat l’entrenament, totes les voltes amb les seves respectives dades queden
guardades al lap timer, i a través d’un programa característic anomenat Race Studio
es poden traspassar a l’ordinador, on seguidament es poden observar i analitzar amb
un altre programa: Race Studio Analysis. Aquest segon programa et mostra una llista
de totes les voltes que s’han fet, i de cada volta es poden visualitzar diversos
paràmetres, entre els quals trobem la velocitat i l’acceleració. Al programa també s’hi
pot visualitzar el recorregut del traçat que ha seguit el lap timer a la volta
sel·leccionada, i pots conèixer els paràmetres sel·leccionats al gràfic al punt del traçat
on decideixis.
La raó per la qual he escollit aquest lap timer és perquè amb el programa Race Studio
Analysis es poden comparar les dades de diferents voltes sobreposant-ne les
gràfiques de la velocitat, l’acceleració, i més paràmetres que jo no utilitzaré. El
programa també et proporciona el recorregut del traçat que ha fet en aquelles voltes,
diferenciant-les donant un color diferent a cadascuna. Així, pots situar el cursor en un
punt concret del traçat virtual, i seguidament al gràfic de mesures pots visualitzar el
valor dels paràmetres que seleccionis just en aquell punt, i comparar-ne els de
diverses voltes.
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Aquest gràfic correspon a una volta realitzada al Circuit de Barcelona-Catalunya l’any
2015 pel pilot Lucas de Carolis. En aquest cas, al gràfic es mostra la velocitat, que
correspon a la línia de color verd, i l’acceleració, corresponent a la línia blava.
El programa no utilitza les unitats de mesura internacionals. Per representar la
velocitat, ho fa amb km/h, i per representar l’acceleració ho fa amb “Força g”: la força g
és l’abreviació de força gravitatòria, i és una mesura intuïtiva d’acceleració, que es
basa en l’acceleració que provocaria la gravetat sobre un cos en condicions
idealitzades (sense atmosfera ni altres fregaments). L’equivalència entre la força g i la
unitat de mesura internacional és que 1g equival al valor de l’acceleració de la gravetat
(9,80665m/s2 aproximadament).

8. RECULL DE LES DADES
Per aconseguir totes les dades necessàries explicades en els
apartats anteriors, vaig aconseguir contactar amb el pilot
català Nil Arcarons Galí. En Nil Arcarons té actualment 22
anys i ha estat 2 vegades campió d’Espanya de motocross,
els anys 2007 i 2012, en les respectives categories de 85cc i
250cc, i també ha estat campió d’Espanya de supercross
l’any 2014. Actualment està competint amb l’equip oficial
Husqvarna, amb qui lluita per aconseguir el campionat
d’Espanya de motocross i de supercross. En Nil és un dels
pilots que es caracteritza per l’ús de la tècnica del scrub.

Nil Arcarons

Agraeixo al Nil Arcarons la seva col·laboració i també al pilot Joan López, campió
d’Espanya de supermotard, qui m’ha proporcionat el lap timer per poder recollir totes
les dades.
El circuit escollit per fer les proves ha estat el Parc Motor Vallgorguina, circuit on s’hi
cel·lebren proves de nivell nacional de motocross.
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8.1. Fotos i vídeos
Vaig decidir filmar el Nil i fer-li fotografies en el moment que aplicava el scrub, ja que
vaig pensar que també m’aportaria alguna informació, demostraria o aclararia alguns
aspectes que he explicat del scrub i m’ajudaria a comparar-lo amb el salt convencional
Amb aquestes dues imatges que hi ha a continuació, es poden observar les dues
fases del scrub i les seves característiques:

En aquesta imatge s’observa en Nil en la finalització de la primera fase del scrub. Es
pot veure que la moto està inclinada respecte la horitzontal de la rampa del salt, que
és el terme que caracteritza aquesta primera fase. Tot i estar finalitzant aquesta
fase, veiem que la roda del darrere segueix en contacte amb el terra, i que la roda
davantera de la moto segueix lleugerament girada cap al costat al que en Nil ha
inclinat la moto.

Aquesta altra imatge correspon a la segona fase de la realització del scrub. Es pot
observar que el manillar està lleugerament girat cap al sentit contrari al que està
inclinada la moto, per tal de tornar a situar la moto en posició vertical i finalitzar el
scrub amb èxit. També veiem que aquesta fase es realitza completament quan la
moto està a l’aire.
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- Scrub: tècnica o espectacle? Seguidament, trobem dues impressions de pantalla de dos vídeos que vaig filmar. Una
correspon a un salt fet de forma convencional i l’altra correspon al salt fet aplicant la
tècnica del scrub.

Aquesta primera imatge correspon a un salt convencional, sense aplicar el scrub.
Com es veu a la foto, la moto presenta un angle de gairebé 90º amb la horitzontal
del salt.

Aquesta imatge és la corresponent a un salt en que aplica la tècnica del scrub. En
primera instància ja veiem que la gran diferència és l’angle d’inclinació que té la
moto amb la horitzontal del salt, ja que en aquest cas presenta un angle de 35º
aproximadament.
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8.2. Temps volta a volta

VOLTA

TEMPS

1

1’24’’763

NORMAL

2

1’24’’678

SCRUB

3

1’24’’718

SCRUB

4

1'25''431

NORMAL

5

1’23’’935

SCRUB

6

1’24’’863

NORMAL

7

1’23’’317

SCRUB

8

1’25’’656

NORMAL

9

1’23’’626

SCRUB

10

1’25’’434

NORMAL

11

1’25’’149

NORMAL

12

1’23’’693

SCRUB

1m 24s 678ms

13

1’24’’143

SCRUB

1m 24s 718ms

14

1’25’’568

NORMAL

1m 25s 431ms

1m 23s 935ms

15

1’24’’066

SCRUB

1m 24s 863ms

1m 23s 317ms

16

1’23’’562

SCRUB

1m 25s 656ms

1m 23s 626ms

17

1’24’’863

NORMAL

1m 25s 434ms

1m 23s 693ms

1m 25s 149ms

1m 24s 143ms

18

1’21’’613

SCRUB

19

1’22’’015

SCRUB

20

1’24’’277

NORMAL

Amb en Nil vam decidir realitzar algunes voltes al
circuit fent scrub a tots els salts on podia aplicar
la tècnica, i algunes voltes en les que no faria
scrub a cap salt, simplement saltaria de forma
convencional. Així, vaig anar apuntant en quines
voltes va fer scrub, i en quines va saltar “normal”,
i vaig escriure el temps volta a volta que podia
visualitzar a la pantalla del lap timer.
Amb aquest temps volta a volta, ja podem
observar que les voltes realitzades aplicant la
tècnica del scrub són més ràpides en gairebé
totes les ocasions, i la diferència de temps entre
la mitjana de les voltes aplicant scrub i les
normals és de 1,745 segons més ràpida
favorable a les realitzades amb scrub.
NORMAL

1m 24s 763ms

SCRUB

1m 24s 66ms

MITJANA
DIFERÈNCIA

1m 25s 568ms

1m 23s 562ms

1m 24s 863ms

1m 21s 613ms

21

1’21’’040

SCRUB

1m 22s 15ms

22

1’23’’980

NORMAL

1m 24s 277ms

1m 21s 40ms

23

1’21’’517

SCRUB

1m 23s 980ms

1m 21s 517ms

24

1’24’’432

NORMAL

1m 24s 432ms

1m 21s 139ms

25

1’21’’139

SCRUB

1m 22s 554ms

1m 21s 807ms

1m 22s 755ms

1m 20s 723ms

26

1’22’’554

NORMAL

27

1’21’’807

SCRUB

28

1’22’’755

NORMAL

29

1’20’’723

SCRUB

1m 24s 594ms 1m 22s 849ms
0m 1s 745ms
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- Scrub: tècnica o espectacle? Seguidament mostro les dades d’una forma més gràfica i visual:

VOLTES DE SALT CONVENCIONAL

VOLTES AMB SCRUB

Com mostren la taula i els gràfics
anteriors, podem observar que la mitjana
del temps de les voltes realitzades
sense fer scrub, és 1 segon i 745
mil·lèssimes de segon més alta. Aquesta
xifra pot semblar insignificant, ja que és
una quantitat de temps molt petita des
del punt de vista del dia a dia d’una
persona. Però per a un pilot de
motocross, parlar d’anar gairebé dos
segons més ràpid a cada volta, no és
una xifra gens insignificant. Una cursa
del campionat d’Espanya de motocross
té una durada de 30 minuts i dues
voltes, de forma que, al circuit on vam
relitzar les proves, et dóna temps a
completar 24 voltes. Si durant aquestes
24 voltes apliques la tècnica del scrub, significarà que al final
de la cursa hauràs aconseguit arribar 41 segons i 874
mil·lèssimes de segon més ràpid a la línia de meta, i amb un
marge de 40 segons al final d’una cursa de motocross hi
podem trobar entre 10 i 15 pilots.

El Nil i jo analitzant
els temps volta a
volta.

En resum, podem dir que aplicar el scrub a tots els salts
durant tota una cursa de motocross et pot fer avançar entre
10 i 15 posicions al passar per la bandera de quadres envers
fer tots els salts de forma convencional.
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8.3. Anàlisi de les dades
Amb les dades anteriors, sembla quedar demostrat que el scrub és una tècnica que
t’ajuda a anar més ràpid i a guanyar posicions al final de la cursa, ja que la mitjana del
temps de les voltes realitzades amb scrub és inferior a les realitzades saltant de forma
convencional. Però en un circuit de motocross, hi ha molts més factors a part dels salts
que et condicionen anar més o menys ràpid durant la volta, ja que la forma i amb la
rapidesa que es passen les curves i les rectes, també condicionen molt el resultat final
de la volta.
Per tant podria ser que aquestes voltes en que s’ha aplicat el scrub, siguin més
ràpides gràcies a que el pilot ha estat més ràpid a les curves i a les rectes, i no pas als
salts.
Per aquesta raó, amb el programa Race Studio Analysis, podem analitzar i comparar
les dades que ens proporciona el lap timer de les diferents voltes.
Amb aquest programa sobreposaré dues voltes (una realitzada amb scrub i l’altre de
forma convencional) i n’analitzarem la velocitat i l’acceleració en un salt concret. El
programa també proporciona la diferència de temps que hi ha d’una volta respecte
l’altra entre dos punts concrets del circuit.
Les voltes les compararé en parelles, sel·leccionant-ne dues realitzades en la mateixa
tanda de l’entrenament, per tal de que les condicions d’humitat de la terra i desgast del
pneumàtic siguin les mateixes.
Compararé les dades del lap timer en un salt concret, denominat com “piràmide”. En
motocross una piràmide és un tipus de salt que conté una rampa més inclinada que la
del típic salt (en motocross anomenat com “messeta”), i la part superior del salt és molt
més curta que la d’una messeta, així adopta una forma més triangular.
Les piràmides són un tipus de salt en el que el scrub és una tècnica molt comuna. A
les piràmides no es pot arribar accelerant, ja que el salt seria molt més gran que la
llargada de la piràmide. Per tant, en una piràmide s’ha d’arribar frenant o disminuïnt la
velocitat, per tal de no saltar més que la llargada de la piràmide. Per aquesta raó, els
salts de tipus piràmide són adequats per aplicar la tècnica del scrub, ja que l’objectiu
no és anar a la màxima velocitat per aconseguir saltar els màxims metres possibles.
PIRÀMIDE

MESSETA
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- Scrub: tècnica o espectacle? 8.3.1. PARÀMETRES PER ANALITZAR
En primer lloc, analitzaré la diferència de temps al salt entre les voltes agrupades en
parelles. Analitzaré la diferència de temps de la primera meitat del salt (des de l’inici de
la rampa fins al final) i de la segona meitat del salt (des del final de la rampa fins al
final de l’acceleració següent). He decidit analitzar la diferència de temps en aquest
espai perquè és l’espai que està condicionat pel salt, i he dividit aquest anàlisi entre la
primera meitat del salt i la segona per treure una conclusió de si la diferència de temps
és major a la primera meitat o a la segona.
El segon paràmetre que analitzaré és la velocitat d’ambdues voltes a l’inici de la rampa
del salt (instant on comença a disminuïr la velocitat), al final de la rampa (instant on la
velocitat torna a augmentar), i al final de l’acceleració que trobem al finalitzar el salt.
8.3.2. VOLTES 28 i 29
Num.

Temps

Num.

Temps

28

1m 22s 755ms

29

1m 20s 723ms

Aquestes dues voltes són les primeres que vaig decidir comparar, ja que és la volta
més ràpida realitzada aplicant el scrub i la volta prèvia realitzada sense fer scrub.
Al observar la gràfica de velocitat de les dues voltes sobreposades, vaig veure que la
diferència de temps en l’espai que analitzo, era gairebé mínima:
La diferència de temps total és de 40 mil·lisegons.
voltes 28-29
301ms A causa d’aquesta xifra tant poc
339ms significativa, a l’observar la gràfica

de velocitat de les dues voltes

341ms comparades entre si, vaig veure que
Diferència de temps en la
primera meitat
Diferència de temps en la
segona meitat
Diferència de temps total

38ms just després de l’espai que jo

analitzo hi havia una diferència de
velocitat molt gran entre les dues
2ms
gràfiques, favorable a la volta 29
(realitzada amb scrub).

40ms

Vaig comparar més voltes, però la única que tenia una velocitat tant baixa en aquell
punt després del salt era la volta 28, i per aquesta raó vaig pensar que era defectuosa.
Vaig parlar amb en Nil (el pilot), i resulta que a la volta 28 havia tingut un problema en
aquell salt: era una volta en la que no feia scrub, i quan va arribar al salt que jo
analitzo, va saltar més del compte, de tal forma que va fer ràpid la piràmide, però a la
següent curva va haver de passar per un lloc diferent del circuit perquè anava massa
ràpid i no va poder girar al lloc correcte.
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- Scrub: tècnica o espectacle? Aquest és el gràfic de les dues voltes complertes, on la línia vermella correspon a la
volta 28 (sense fer scrub) i la línia verda correspon a la volta 29 (fent scrub).
Espai de temps analitzat
Com es veu a la gràfica, després de l’espai de temps analitzat hi ha una diferència
molt gran de velocitat entre la volta 28 ( 35,8 km/h) i la 29 (46,3 km/h).

Així, he decidit no utilitzar les dades que em proporciona la volta 28 per comparar-la
amb altres voltes, ja que en l’espai que jo analitzo és una volta molt ràpida, però
implica ser molt més lent a la següent curva, i això no és una situació que sigui
realment favorable en una cursa.

8.3.3. VOLTES 6 I 9
Num.

Temps

Num.

Temps

6

1m 24s 863ms

9

1m 23s 626ms

voltes 6-9

La diferència de temps en aquest cas és
una xifra més considerable. En el total
-86ms del salt la volta realitzada amb scrub és
186ms més ràpid que el que s’ha
-19ms
realitzat com un salt convencional.
100ms

Diferència de
temps en la
primera meitat
Diferència de
temps en la
segona meitat
Diferència de
temps total

Un aspecte destacable en aquesta volta
és que la major part del temps que es
guanya és a la segona meitat del salt
0s 119ms (119ms), i són només 67ms els que es
guanyen durant la primera meitat del
salt.
67ms

0s 186ms
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Aquesta és la visió general del gràfic de la velocitat de les dues voltes comparades ,
en que la volta 26 (salt convencional) està representada per línia vermella i la volta 27
(salt amb scrub) està representada per la línia verda. A diferència de la comparació
entre les voltes 28 i 29, no veiem cap diferència de velocitat que sigui alarmant i que
ens faci pensar que la volta no és vàlida, sinó que els dos gràfics segueixen una línia
similar durant tota la volta.
Aquesta és la imatge del gràfic ampliat en la zona del salt, on comparo les dades.
Instant en que el pilot comença a frenar
(disminuïr la velocitat). Aquest és el punt des del
qual començo a analitzar la diferència de temps
entre les dues voltes.
Aquest instant correspon al final de l’acceleració
que fa el pilot després del salt. És el punt on
finalitzo l’anàlisi de la diferència de temps entre
les dues voltes comparades.
Aquest és el moment, dins de l’espai analitzat, en
que la moto porta la velocitat més baixa, i
correspon al moment en que finalitza la rampa
del salt.
Espai analitzat
VELOCITAT INICIAL
Aquesta imatge ens mostra la
velocitat de la moto al punt en
que començo l’anàlisi del salt.
Com es veu al gràfic situat a
la dreta de la imatge, en que
la línia verda pertany al salt
fet amb scrub i la línia
vermella al salt fet de forma
convencional, la velocitat
inicial del salt fet aplicant la tècnica del scrub és més alta que en el realitzat de forma
convencional. Concretament, hi ha una diferència de 3,2 km/h entre la velocitat inicial
dels dos salts.
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Aquesta altra imatge ens
mostra la comparació de
velocitats entre les dues
voltes en el moment en
que la velocitat és mínima,
instant en que finalitza la
rampa del salt. Com es veu
molt clarament a la part
dreta de la imatge, la línia
verda (salt realitzat amb la tècnica del scrub) està lleugerament per sobre de la línia
vermella (salt realitzat de forma convencional). Això ens indica que la velocitat mínima
del salt realitzat amb scrub és més alta, concretament (com es veu a la part esquerra
de la imatge), la velocitat mínima del salt fet amb scrub és de 45,2 km/h, i la velocitat
mínima del salt fet de forma convencional és de 41,0 km/h. Així, podem dir que en
aquesta volta la velocitat mínima del salt fet amb scrub és 4,2 km/h més ràpida.
VELOCITAT FINAL/MÀXIMA
Aquí podem veure el gràfic
ampliat en el tram analitzat
de la velocitat de les dues
voltes comparades. A
l’esquerra de la imatge
podem veure el valor
màxim de la velocitat que
assoleix la moto just
després del salt, on mostra
que la velocitat final del salt fet amb scrub és de 67,8km/h, i la del salt fet
convencionalment és de 66,5km/h, 1,3km/h més lenta.

Així, en resum veiem que al comparar la velocitat d’ambdues voltes a l’inici, al punt de
velocitat mínima (final de la rampa) i al final de l’acceleració posterior al salt, la
velocitat del salt fet amb scrub és sempre superior, en especial al punt de velocitat
mínima.
VOLTES (velocitat en km/h)

6-NORMAL

9-SCRUB

VELOCITAT INICIAL

51,1

54,3

VELOCITAT MÍNIMA

41

45,2

66,5

67,8

VELOCITAT MÀXIMA
DIFERÈNCIA DE VELOCITAT INICIAL

3,2

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT MÍNIMA

4,2

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT FINAL/MÀXIMA

1,3
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Num.

Temps

Num.

Temps

11

1m 25s 149ms

12

1m 23s 693ms

voltes 11-12
27ms
172ms
196ms
Diferència de temps
en la primera meitat

145ms

Diferència de temps
en la segona meitat

24ms

Diferència de temps
total

169ms

Aquesta és la taula de diferència de
temps de les voltes 11 i 12. Veiem que
la diferència de temps total és de
0,169s (favorable al salt realitzat
aplicant el scrub). A diferència de la
parella de voltes analitzades
anteriorment, en aquest cas el salt fet
amb scrub s’aventatja més en la
primera meitat del salt (on aconsegueix
guanyar 0,145s) que en la segona
meitat (on només aconsegueix ser
0,024s més ràpid).

Aquesta és la visió general del gràfic de la velocitat de les voltes 11 i 12, on la línia
vermella representa la volta realitzada convencionalment (volta 11) i la línia verda
pertany a la volta feta aplicant la tècnica del scrub (volta 12).
VELOCITAT INICIAL
Aquest és el gràfic de la
velocitat anterior ampliat en
la zona que estudio. La
imatge de l’esquerra ens
mostra la velocitat inicial de
les dues voltes. La velocitat
inicial del salt fet amb scrub
és de 56,8km/h, i la velocitat
inicial del salt fet de forma
convencional és de 55,9km/h. Per tant, trobem una diferència de 0,9km/h entre les
dues velocitats, favorable al salt fet aplicant-hi el scrub.
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Aquesta imatge representa la
velocitat mínima que porta la
moto. En aquest punt veiem
que la velocitat del salt
realitzat aplicant el scrub és
de 46,7km/h, 4,2km/h més alta
que la del salt fet de forma
convencional.
VELOCITAT FINAL/MÀXIMA
Aquí trobem representada la
velocitat final. Al gràfic podem
veure que les dues velocitats
són molt similars, ja que
només hi ha una diferència de
1,4km/h. El valor de la
velocitat del salt convencional
és 63,7km/h, i el del scrub
65,1km/h.
En resum de la comparació, veiem que, com en el cas anterior, la velocitat del salt fet
amb scrub és sempre superior a la del salt convencional, i el punt on hi ha més
diferència de velocitat és al final de la rampa (velocitat mínima).
VOLTES (velocitat en km/h)

11-NORMAL

12-SCRUB

VELOCITAT INICIAL

55,9

56,8

VELOCITAT MÍNIMA

42,0

46,7

VELOCITAT MÀXIMA

63,7

65,1

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT INICIAL

0,9

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT MÍNIMA

4,7

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT FINAL/MÀXIMA

1,4

8.3.5. VOLTES 20 I 21
Num.

Temps

Num.

Temps

20

24s 227ms

21

21s 040ms

Al comparar el temps que triguen a realitzar el salt aquestes dues voltes, veiem que hi
ha una diferència total de temps de 0,141s favorable al salt que ha estat fet aplicant la
tècnica del scrub (volta 21). Aquesta diferència de temps, podem dir que ha estat
pràcticament aconseguida al 100% en la primera meitat del salt, ja que en la segona
meitat ha estat només 0,001s més ràpida.
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- Scrub: tècnica o espectacle? voltes 20-21
883ms
1s 23ms
1s 24ms
Diferència de temps en la primera meitat

0s 140ms

Diferència de temps en la segona meitat

0s 1ms

Diferència de temps total

0s 141ms

Aquesta és la imatge del gràfic de la velocitat de les voltes 20 i 21. La línia verda
pertany a la volta realitzada aplicant el scrub (volta 21) i la vermella representa la volta
feta saltant de forma convencional (vota 20).

VELOCITAT INICIAL
Si ampliem el gràfic en la
zona que vull analitzar, veiem
que la velocitat inicial del salt
fet amb scrub és més alta
que la del salt convencional.
Concretament una és de
59,0km/h i l’altra de 55,5km/h
(hi ha una diferència de
3,5km/h).
Si comparem les dades de la velocitat inicial amb les voltes anteriors, veiem que són
les voltes que presenten més diferència de velocitat en l’inici de la rampa del salt. El fet
que aquesta diferència de velocitat inicial sigui tant gran, ens justifica que hi hagi tanta
diferència de temps en la primera meitat del salt (0,140s de diferència).
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- Scrub: tècnica o espectacle? VELOCITAT MÍNIMA
En aquesta imatge podem
apreciar que la línia verda
(salt amb scrub) del gràfic
està lleugerament per sobre
de la línia vermella (salt
convencional). A la part
esquerra podem veure que
aquestes velocitats mínimes
són 43,1 km/h i 44,8 km/h respectivament. Per tant veiem que hi ha una diferència de
1,7 km/h. Comparant aquestes dades amb els casos anteriors de velocitat mínima, és
el cas en que, fins ara, hi ha una diferència de velocitat mínima més petita.
VELOCITAT FINAL/MÀXIMA
En la velocitat màxima veiem
que la del salt fet amb scrub
torna a ser superior. En un
cas la velocitat és de 63,6
km/h i en l’altre és de 66,3
km/h. Així, trobem una
diferència de velocitat de 2,7
km/h.

En el resum de les dades analitzades en aquest cas, veiem que es torna a repetir el
patró que la velocitat del salt fet amb scrub és sempre superior a la del salt
convencional. A diferència dels dos casos analitzats anteriorment, però, trobem més
diferència de velocitat en la inicial i la final, i menys diferència en la velocitat mínima.
VOLTES (velocitat en km/h)

20-NORMAL

21-SCRUB

VELOCITAT INICIAL

55,5

59,0

VELOCITAT MÍNIMA

43,1

44,8

VELOCITAT MÀXIMA

63,6

66,3

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT INICIAL

3,5

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT MÍNIMA

1,7

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT FINAL/MÀXIMA

2,7
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- Scrub: tècnica o espectacle? 8.3.6. VOLTES 22 I 23
Num.

Temps

Num.

Temps

22

23s 980ms

23

21s 517ms

voltes 22-23
735ms En l’espai analitzat d’aquestes dues

Diferència de temps en la
segona meitat

voltes, hi ha una diferència de temps de
0,131s, un altre cop favorable al salt fet
866ms amb scrub. Com veiem a la taula de
l’esquerra, la major diferència de temps
30ms
l’aconseguiex en la segona meitat del
salt (0,101s), comparat amb els 0,030s
101ms
que aconsegueix a la primera meitat.

Diferència de temps total

131ms

765ms

Diferència de temps en la
primera meitat

Aquest és el gràfic de la velocitat de les dues voltes completes. La línia verda
correspon a la volta feta amb scrub (volta 23) i la línia vermella a la volta feta saltant de
forma convencional (volta 22).
VELOCITAT INICIAL
Ampliant el gràfic en la zona
estudiada, podriem dir que la
seva velocitat inicial és la
mateixa. Hi ha només una
diferència de 0,1km/h, i per
primera vegada en les voltes
analitzades, aquesta diferència
de velocitat és favorable al salt
fet de forma convencional.
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- Scrub: tècnica o espectacle? VELOCITAT MÍNIMA
Si n’analitzem les dades de la
velocitat en el punt en que
aquesta és mínima, la velocitat
del salt fet amb scrub és
considerablement més alta que
la del salt fet de forma
convencional. Concretament hi
ha una diferència de 3,3km/h.
També cal dir que fins ara és el cas en que trobem una velocitat mínima més alta.
VELOCITAT MÀXIMA/FINAL
La velocitat màxima torna a ser
favorable al salt amb scrub.
Concretament hi ha una
diferència de 4km/h, i és la
diferència de velocitat màxima
més gran fins ara.

En el resum de les velocitat analitzades d’aquests dos salts, trobem que inicialment
tenen una velocitat gairebé igual, però que el salt fet amb scrub va augmentant la
diferència a mesura que avança el salt, fins arribar al final de l’espai analitzat a una
diferència de 4km/h.

VOLTES (velocitat en km/h)

22-NORMAL

23-SCRUB

VELOCITAT INICIAL

54,20

54,10

VELOCITAT MÍNIMA

44,5

47,8

VELOCITAT MÀXIMA

60,40

64,40

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT INICIAL

-0,10

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT MÍNIMA

3,3

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT FINAL/MÀXIMA

4,00

8.3.7. VOLTES 24 I 25
Num.

Temps

Num.

Temps

24

24s 432ms

25

21s 139ms
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- Scrub: tècnica o espectacle? voltes 24-25
3s 643ms
3s 656ms
3s 800ms
Diferència de temps en la primera
meitat

0s 13ms

Diferència de temps en la segona
meitat

0s 144ms

Diferència de temps total

0s 157ms

La diferència de temps en la
zona analitzada d’aquestes dues
voltes és de 0,157s. Aquesta
diferència torna a ser favorable a
la volta feta amb scrub (volta 25).
També podem veure que gairebé
tota la diferència de temps
s’aconsegueix en la segona
meitat del salt.

Aquest és el gràfic de les velocitat d’ambdues voltes. La línia verda correspon a la
volta feta aplicant la tècnica del scrub (volta 25), i la vermella a la volta realitzada de
forma convencional (volta 26).
VELOCITAT INICIAL
En aquest cas, veiem que la
velocitat inicial és més alta per el
salt fet sense aplicar el scrub.
Concretament la diferència és de
1,2 km/h. És el primer cas on ens
trobem que hi ha una diferència de
velocitat inicial significativa
favorable al salt convencional.
VELOCITAT MÍNIMA
Entre aquestes dues voltes trobem
una diferència de velocitat mínima
molt gran (6,2 km/h favorable a la
volta feta amb scrub). És la velocitat
mínima més alta registrada en les
dades (49,1 Km/h).
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- Scrub: tècnica o espectacle? VELOCITAT MÀXIMA/FINAL
La velocitat final del tram analitzat
és més alta en el salt convencional.
Hi ha una diferència de 2,3 km/h, i
ens trobem amb la velocitat final
més baixa de tots els salts amb
scrub estudiats.
En resum, tornem a veure el mateix patró que en els altres casos, en que el salt fet
amb scrub és més ràpid que el convencional. En particular, però, en aquest salt de la
volta 25 (amb scrub), la velocitat inicial i final de l’espai analitzat són baixes
comparades amb la resta de salts de la mateixa espècie, però la velocitat mínima és
molt més alta.
VOLTES (velocitat en km/h)

24-NORMAL

25-SCRUB

VELOCITAT INICIAL

57,40

56,20

VELOCITAT MÍNIMA

42,90

49,10

VELOCITAT MÀXIMA

65,00

62,70

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT INICIAL

-1,20

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT MÍNIMA

6,20

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT FINAL/MÀXIMA

-2,30

8.3.8. VOLTES 26 I 29
Num.

Temps

Num.

Temps

26

22s 554ms

29

20s 723ms

Aquestes dues voltes són la més ràpida realitzada aplicant el scrub (volta 29) i la més
ràpida sense aplicar la tècnica (volta 26).
voltes 26-29
413ms
406ms
511ms
Diferència de temps en la primera
meitat

-7ms

Diferència de temps en la segona
meitat

105ms

Diferència de temps total

98ms
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És l’únic cas en que el salt
realitzat sense scrub és més
ràpid en un tram que el que s’ha
fet aplicant el scrub. Tot i això, la
diferència és poc significant
(0,007s). En la segona meitat del
salt, però, el salt amb scrub torna
a ser més ràpid (0,105s de
diferència). Així, tenim que en el
total del salt, el scrub segueix
sent millor, en aquest cas
gairebé 1 segon (0,98s).

- Scrub: tècnica o espectacle? -

Aquest és el gràfic sencer de les dues voltes solapades. La línia vermella pertany a la
volta feta sense scrub (1m 22s 554ms) i la línia verda a la volta feta amb scrub (1m
20s 723ms).
VELOCITAT INICIAL
La velocitat inicial és més alta
en el salt convencional. Això ho
podem relacionar amb el temps
que triguen a realitzar en
ambdós casos la primera meitat
del salt (0,007s més ràpid en el
convencional). En aquesta
velocitat inicial hi ha una
diferència de 3,1km/h.
VELOCITAT MÍNIMA
Com en tots els casos que
hem analitzat, la velocitat
mínima torna a ser més alta en
el salt fet aplicant la tènica del
scrub. La diferència entre la
velocitat mínima d’ambdues
voltes és de 4,8km/h.

VELOCITAT MÀXIMA/FINAL
Podem considerar que la
velocitat en amdós casos és
pràcticament la mateixa. Hi ha
una diferència de només 0,3
km/h, favorable al salt fet
aplicant la tècnica del scrub.
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- Scrub: tècnica o espectacle? En aquestes dues voltes, tornem a veure que l’aplicació de la tècnica del scrub fa que
el salt sigui més ràpid. En les velocitats, veiem que la velocitat inicial és clarament més
alta en el salt fet de forma convencional o normal, però que la velocitat mínima és, per
contrari, molt més gran en el scrub.
VOLTES (velocitat en km/h)

26-NORMAL

29-SCRUB

VELOCITAT INICIAL

58,20

55,10

VELOCITAT MÍNIMA

42,50

47,30

VELOCITAT MÀXIMA

59,30

59,60

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT INICIAL

-3,10

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT MÍNIMA

4,80

DIFERÈNCIA DE VELOCITAT FINAL/MÀXIMA

0,30

8.3.9. ANÀLISI DE L’ACCELERACIÓ
Podem analitzar l’acceleració de forma general en totes les voltes, ja que la
comparació d’acceleracions és un aspecte poc rel·levant per determinar si el scrub és
una tècnica eficient. Veiem que l’acceleració és major en els salts realitzats de forma
convencional. Entenent l’accel·leració com la derivada de la velocitat, s’explica
aquesta major acceleració conforme la pendent de la gràfica de la velocitat dels salts
que es fan sense scrub és més pronunciada, ja que la velocitat mínima és inferior amb
força diferència i en l’instant previ i posterior (velocitat inicial i velocitat màxima) és molt
similar entre les dues formes de saltar.

La línia vermella (salt realitzat sense aplicar el
scrub) té més pendent tant positiu com negatiu
que la línia verda (aplicant el scrub).

8.4. Angle d’inclinació amb la horitzontal del salt
Abans de començar la presa de dades,
vaig parlar amb en Nil (el pilot) i em va
explicar que en un mateix salt és molt
difícil saltar amb més o menys inclinació
fent scrub. Per tant, les vegades en que
feia scrub sempre ho feia amb un angle
d’inclinació gairebé igual. Com es veu a
la imatge, l’angle era aproximadament
de 35º totes les vegades en que feia
scrub.
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8.5. Resum de l’anàlisi
L’anàlisi que he fet centrant-me en un salt concret i comparant les dues tècniques de
salt, conté l’anàlisi del temps que es triga a completar cada part del salt i la velocitat
que duu la moto en els tres punts clau del salt.
Fent la mitjana del temps que triga la moto a completar cada part del salt i el total,
obtenim les dades següents:
Mitjana de diferencia de temps en la primera meitat

0s 65ms

Mitjana de diferència de temps en la segona meitat

0s 82ms

Mitjana de diferència de temps total

0s 147ms

Veiem que les mitjanes de cada meitat no són suficientment diferents com per dir que
en una part es guanya molt més temps que a l’altra. Per altra part, la mitjana total és
prou significativa com per dir que fer scrub és millor que saltar de forma convencional.
L’altre punt de vista de l’anàlisi era la comparació de velocitats en tres instants del salt:
a l’inici de la rampa, al final de la rampa (part superior del salt) i la velocitat màxima
assolida des del moment que la moto toca a terra fins la curva següent. Aquest és el
resultat de l’anàlisi de les 6 parelles de voltes:
MITJANA VELOCITAT
INICIAL (km/h)

NORMAL

55,38

SCRUB

55,92

MITJANA VELOCITAT
MÍNIMA (km/h)

NORMAL

42,67

SCRUB

46,68

MITJANA VELOCITAT
MÀXIMA (km/h)

NORMAL

63,08

SCRUB

64,32

DIFERÈNCIA

DIFERÈNCIA

0,54

4,01

1,24
DIFERÈNCIA

Com hem vist durant tot l’anàlisi, la major diferència la trobem al final de la rampa del
salt (velocitat mínima). La velocitat inicial i la velocitat màxima no és suficientment
significativa per dir que són raons per les quals el scrub és més ràpid que saltar de
forma convencional.
Respecte a l’acceleració, podem resumir que és menor quan es fa scrub, ja que la
velocitat es manté més estable.
Finalment hem vist que l’angle d’inclinació que presenta la moto amb la horitzontal del
salt és un factor poc interessant, ja que només varia segons el pilot i el salt en el que
s’aplica el scrub. Tot i així veiem que realitzant el scrub, es forma un angle de 35º
aproximadament, a diferència de l’angle recte (també aproximat) que presenta quan es
salta de forma convencional.
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9. CONCLUSIONS
Amb l’anàlisi de dades fet en el salt, hem vist que la diferència de temps entre fer o no
fer scrub és de 147ms. Aquesta diferència pot semblar insignificant, però si es
multiplica aquesta xifra per tots els salts en que es podia aplicar el scrub durant una
volta en el circuit en que es va fer el recull de les dades (12 salts), el resultat és una
xifra similar a la diferència de temps calculada entre les voltes en que s’aplica scrub i
les que no: 1,7 segons. Per tant, confirmo la meva hipòtesi conforme fer scrub és més
ràpid que saltar de forma convencional.
Per altra part, rebutjo la hipòtesi de que la diferència de temps durant el salt sigui més
gran en una part que en l’altra, ja que la mitjana de les diferències de temps de cada
meitat de salt és molt similar (0s 65ms i 0s 82ms). Aquesta diferència no és suficient
com per poder afirmar que en una meitat es guanya més temps que en l’altra, ja que
s’haurien de comparar més voltes i arribar a una conclusió més precisa.
Les mitjanes de les velocitats dels diferents salts mostren que la gran diferència entre
aplicar o no aplicar la tècnica del scrub la trobem a la velocitat mínima (final de la
rampa del salt), on hi ha una diferència mitjana de velocitat de 4,01 km/h. En canvi, la
mitjana de les velocitats a l’inici de la rampa (inicial) i al final de l’acceleració (final) és
molt menor i poc significativa (0,54km/h i 1,24km/h respectivament). Per poder afirmar
que la diferència de velocitat inicial i final també són importants s’haurien d’analitzar
més parelles de voltes per disposar de més dades i poder arribar a un resultat més
precís.
Com veiem a les entrevistes situades als annexos, ens confirmen que el scrub és una
tècnica per anar més ràpid, però que també presenta més risc de caiguda que saltar
de forma convencional a causa de la seva dificultat tècnica.
Amb els annexos també veiem que el scrub és una tècnica molt coneguda entre els
aficionats i practicants del motocross i el supercross, i com ens expliquen els germans
Jorba amb la seva entrevista, el scrub també s’aplica al món de les bicicletes.
Personalment, estic satisfet amb el resultat del meu treball, ja que he aconseguit
demostrar la meva hipòtesi i descartar-ne d’altres, per les quals necessitaria un anàlisi
molt més complert per demostrar-les en cas que siguin certes. Amb aquest treball he
deduït la raó per la qual el scrub és més ràpid que saltar de forma convencional, i n’he
tret la opinió de diversos professionals i també dels aficionats i practicants del
motocross i el supercross. Així, finalitzo el treball però no el tanco definitivament, per
poder-ne continuar l’anàlisi i ampliar-lo en un futur disposant de més mitjans i
coneixements.

32

- Scrub: tècnica o espectacle? -

10. ANNEXOS
10.1. Entrevista a Nil Arcarons Galí
CAMPIÓ D’ESPANYA I CATALUNYA DE MOTOCROSS
En Nil és un jove pilot català de motocross i de
supercross que competeix a nivell nacional i
internacional. Entre el seu palmarès hi destaquen
campionats de Catalunya i d’Espanya de motocross i
supercross, i actualment és pilot oficial de la marca
Husqvarna.

Nil Arcarons amb la seva
Husqvarna

-Com vas descobrir els scrubs?
Sincerament, vaig començar a descobrir els scrubs a través dels jocs de motocross de
la PlayStation. Encara no en coneixia el seu nom com “scrub”, però veia que al joc es
podia fer una cosa diferent als salts inclinant la moto. També vaig començar-ho a
descobrir amb diversos vídeos on es veien pilots, generalment americans, fent scrubs.
Així, jo vaig començar a intentar-ho imitar amb la meva moto.
-Per què vas començar a fer scrubs?
La raó principal per la que vaig començar a fer scrubs és perquè vaig veure que els
millors pilots del món ho feien, i que per tant era un aspecte important als salts. Al
provar-ho jo, vaig veure que es guanyava temps fent el scrub, i cada vegada ho vaig
anar practicant més sovint fins el dia d’avui, que faig scrub a tots els salts que m’ho
permeten.
-Consideres el scrub una tècnica o un salt simplement atractiu?
Definitivament ho considero una tècnica. Aquesta tècnica se la va inventar el pilot
americà James Stewart, amb el famós “Bubba scrub”, i és una tècnica molt difícil de
fer. Sí que és atractiu per a la gent i també per al pilot, però no es pot dir que és
simplement atractiu perquè és una tècnica amb la que es guanya temps.
-Com es fa un scrub? Quins són els passos a seguir?
El primer que s’ha de fer és decidir a quins salts es pot fer el scrub. Un cop has decidit
a quins salts aplicar la tècnica, el primer pas i més important és arribar a la rampa i
inclinar la moto cap al costat que vols anar, portant el manillar cap al terra. El que no
es pot fer es esperar a inclinar la moto quan ja estàs a l’aire, ja que si ho fas així no es
guanya temps i no és un scrub, sinó que s’anomena com a “whip”, que és un salt
simplement per “fer bonic”. Un cop ja has inclinat la moto a la rampa del salt, i ja estàs
a l’aire, el següent pas és tornar a posar la moto en posició vertical ajudan-te amb les
cames i el manillar de la moto.
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- Scrub: tècnica o espectacle? -T’han dit mai que fer un scrub no ajuda a anar ràpid, que simplement és atractiu
pel públic?
No m’ho han dit mai literalment, però molta gent quan ho veu es fa la pregunta de “què
fa aquest?”. A vegades es confon el scrub amb el whip, que he anomenat a la pregunta
anterior, llavors és quan la gent es pensa que el que faig és un salt simplement
atractiu.
-Quin és el moment més important perquè el scrub surti bé?
Sense cap dubte, el moment més important perquè un scrub surti bé és a la rampa del
salt. Has d’inclinar la moto a la rampa, ja que si no ho fas no et sortirà bé el scrub.
Evidentment també és important saber tornar la moto en posició vertical i aterrar recte,
ja que si aterres amb la moto inclinada possiblement tindràs una caiguda com a
conseqüència.
-Quin element de la moto pot condicionar més la realització del scrub?
L’element de la moto que et pot condicionar més el scrub és la posició del manillar. El
manillar és la part de la moto que utilitzes per inclinar la moto a la rampa del salt, per
tant la posició del manillar ha d’estar adequada a la condició i al gust de cada pilot.
-S’ha de fer alguna preparació especial a la moto per poder fer els scrubs?
La moto no necessita cap preparació especial, pot ser una moto convencional de sèrie.
La major preparació per fer un scrub la necessita el pilot, aprenent-ho mirant vídeos i
després practicant-ho a la realitat.
-Quin és el major avantatge del scrub respecte un salt convencional?
L’avantatge més important del scrub respecte un salt convencional és que pots
accelerar més aviat, ja que passes menys temps volant i vas més ràpid mentre estàs a
l’aire. Per tant el major avantatge del scrub és guanyar temps, i això significa anar més
ràpid i guanyar curses. Així podem dir que el major avantatge del scrub és que t’ajuda
a guanyar.
-El scrub es pot fer a qualsevol salt? En tots els casos és eficient?
El scrub no es pot fer a qualsevol salt. Per fer un scrub s’ha d’arribar a la rampa
frenant i inclinar la moto, i hi ha salts en els que per aconseguir arribar a la recepció
has d’anar gas a fons a la màxima velocitat sense frenar. Per tant, la idea del scrub és
totalment incompatible amb un salt on has d’anar gas a fons per saltar el màxim lluny
possible per arribar a la recepció del salt. Però quan et trobes un salt en el que no cal
anar gas a fons per arribar a la recepció, fer un scrub sempre és efectiu.

Scrub de Nil Aracrons
FOTO: Roser Solé
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- Scrub: tècnica o espectacle? -Penses que saber fer un scrub és important al motocross d’alt nivell, o el temps
que es guanya és gairebé mínim i sense importància?
Saber fer un scrub és importantíssim, ja que en els circuits de motocross actualment
pots anar aproximadament un segon i mig més ràpid aplicant només la tècnica del
scrub. Si comptes que en una cursa de motocross fas unes trenta voltes, en el total de
la cursa pots guanyar uns quaranta-cinc segons, que et poden portar d’acabar el
quinze a guanyar la cursa. Penso que queda demostrat que és molt important perquè
els joves cada vegada comencen a practicar aquesta tècnica més d’hora, i cada
vegada ho fan millor.
-Quins són els aspectes negatius de fer el scrub?
El principal aspecte negatiu són les caigudes. Jo personalment he patit diverses
caigudes, però per sort, no per culpa del scrub. Les principals causes de les caigudes
són no aconseguir tornar la moto en posició vertical quan estàs a l’aire, i per tant,
aterrar tort, cosa que et provoca la caiguda. Una altra causa de caigudes és que al
inclinar la moto a la rampa del salt, l’estrep de la moto o l’extrem del manillar toqui a
terra i et desequilibri.
Abans d’intentar fer un scrub directament s’ha d’anar provant d’inclinar la moto a la
rampa de mica en mica, perquè una caiguda fent scrub pot ser molt perillosa i amb
dures conseqüències físiques.
-Fer un scrub requereix alguna preparació física extra o concreta?
Sí que requereix més preparació física, perquè al fer el scrub et mous molt més sobre
la moto, i per tant t’exigeix més físic i requereix estar més fort.
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10.2. Entrevista a Valentin Guillod
Per ampliar la informació del meu treball de recerca, em vaig proposar enviar diverses
petites entrevistes a professionals del motocross i supercross a nivell mundial que es
caracteritzin per l’ús de la tècnica del scrub. De totes les entrevistes que vaig enviar,
he aconseguit la resposta de Valentin Guillod.
Valentin Guillod és un pilot francès, nascut l’any 1992, que participa al mundial de
motocross en la màxima categoria. Aquest any 2017, ha arribat a un acord amb l’equip
HRC (Honda Racing Corporation), l’equip oficial de la marca japonesa Honda. Fins la
temporada 2016, Guillod era pilot oficial de l’equip Yamaha Factory Racing (l’equip
oficial Yamaha al mundial de motocross).
La popularitat del pilot francès va arribar en el seu millor moment el passat mes de
maig de l’any 2016 al Gran Premi d’Espanya al circuit de Talavera de la Reina, on va
fer un dels scrubs més impactants que s’han vist mai en la història del motocross.
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Aquesta és la imatge del famós scrub de Valentin Guillod a Talavera de la Reina. Es
tracta d’un scrub portat al límit, on la moto gairebé toca el terra.
Finalment, aquesta és la petita entrevista que em va respondre Valentin Guillod:
-Per què vas començar a fer scrub? Quin és el major avantatge?
Quan era petit vaig veure en James Stewart fent scrub amb la seva Kawasaki KX125, i
vaig decidir que jo també ho havia de provar.
Els principals avantatges de fer scrub és que pots arribar més ràpid al salt, estar
menys temps a l’aire volant, i consegüentment, guanyar temps.
-Quins són els passos a seguir per fer el scrub? Quin és el més important?
El pas més important per fer un scrub ben fet, és inclinar molt la moto a la rampa del
salt. És molt important inclinar-la abans de saltar, ja que si ho fas un cop ja estàs
volant ja no serveix. Després consisteix en saber aterrar bé per tornar a accelerar
ràpidament.
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- Scrub: tècnica o espectacle? -Pots fer scrub en qualsevol salt?
Generalment es pot fer scrub a gairebé tots els salts. Tot i això, el scrub no pot ser
sempre tant espectacular com el que vaig fer al Gran Premi d’Espanya a Talavera, ja
que aquell era un salt ideal per fer scrub.
-Quina és la part més important de la moto per aconseguir un scrub ben fet?
No hi ha cap part de la moto que sigui clau per aconseguir un bon scrub. Simplement
consisteix en tenir una bona harmonia entre la moto, tu, i el salt. Tot i això sí que és
important sentir-se bé i còmode amb la posició de la moto.

10.3. Conclusió de les entrevistes
Com molts altres pilots de la seva generació, van descobrir el scrub gràcies a les
noves tecnologies i nous mitjans (com l’internet) que van permetre expandir amb més
rapidesa aquesta tècnica originària dels Estats Units, amb James Stewart com a
referent. En veure que no era simplement una forma atractiva de saltar, des de joves ja
es van sentir atrets per aquesta forma de saltar. En Nil ens afirma que el scrub és una
tècnica i que no és simplement espectacle, i ens destaca que la part més important del
salt és la primera fase (inclinar la moto a la rampa). Guillod també diu que la part més
important per fer un scrub amb èxit és inclinar la moto a la rampa del salt.
Segons diu el Nil, la raó més important per la qual el scrub és més ràpid, és perquè es
pot tornar a accelerar més aviat, fet que relacionem amb el que diu Guillod que estàs
menys temps a l’aire. Segons l’anàlisi de les dades que he fet, el scrub no és eficient
per aquesta raó sinó perquè al final de la rampa del salt la velocitat és major, o sigui,
no s’ha de frenar tant. Això Guillod ho explica conforme pots arribar més ràpid al salt
(no cal frenar tant), que ho podem considerar una causa d’anar més ràpid mentre
estàs a l’aire, com ho explica en Nil.
Podem concloure que la moto no necessita cap preparació especial, i que el scrub
depèn gairebé exclusivament del pilot, que ha de saber com fer el scrub i conèixer i
estar a gust amb la moto i el salt.
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10.4. Enquesta sobre coneixements i opinió del scrub
Vaig decidir ampliar el treball amb una enquesta per saber quins eren els
coneixements i la opinió que tenia la gent en general sobre el scrub. El motocross i el
supercross és un esport molt poc popular en el nostre país, i la cultura que té la
majoria de la gent sobre aquests esports és molt poca. Per aquesta raó, l’enquesta
només l’he enfocada a gent que tingui relació amb el motocross i supercross, ja siguin
practicants, fotògrafs o aficionats. Així, he aconseguit un total de 64 respostes.
Aquests són els resultats de l’enquesta:
1- Edat
L’edat de les 64 persones enquestades,
és la franja d’edat més habitual del perfil
d’aficionats o practicants del motocross i
supercross (entre 16 i 60).
2- Sexe
El motocross i el supercross, són esports
molt majoritàriament masculins. Així, de
tots els enquestats, una gran majoria
són homes i només un 12,5% són
dones.
3- Havies sentit a parlar sobre el
scrub? (si la resposta és No, passar a
la pregunta 7)
En aquesta pregunta, veiem que gairebé
tots els enquestats havien sentit a parlar
en alguna ocasió sobre què és el scrub.
4- Qui és l’anomenat “inventor” del
scrub?
Aquesta pregunta no consistia en
sel·leccionar una resposta, sinó que era
de redacció lliure. La resposta correcta
(James Stewart) ha estat encertada per
un 42% dels enquestats, i una part
important dels enquestats han dit que el
scrub va ser inventat per algun pilot
americà del qual no saben el nom.
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- Scrub: tècnica o espectacle? 5- Sabies que el scrub és diferent que
el whip?
Aquesta pregunta, com l’anterior, anava
destinada exclusivament als que havien
respost que havien sentit a parlar del
scrub a la pregunta 3. D’aquests, una
gran majoria saben distingir entre el
scrub i el whip.
6- Penses que el scrub és una tècnica i serveix per anar més ràpid?
En aquest apartat, de les tres opcions a
triar, aproximadament un 75% de la gent
pensa que el scrub és un tècnica que té
força repercussió, i un 24% que té poca
repercussió. Només un dels enquestats
ha respost que pensa que el scrub no és
una tècnica i que és simplement
espectacle.
7- Sabem que el scrub consta de dues fases: la primera fase consisteix en
inclinar la moto a la rampa del salt, i la segona en tornar a posar la moto en
posició vertical a l’aire, abans de tocar el terra. Quina fase consideres més
important perquè el scrub tingui un bon resultat?
En aquest cas, la resposta correcta ha
estat encertada per el 67% dels
e n q u e s t a t s ( f a s e 1 ) . To t i a i x ò ,
l’argument de la fase 2 també tenia un
raonament lògic, ja que la majoria de la
gent que apostava per la fase 2 era
perquè si aquesta no es feia de forma
correcta, el scrub acabaria amb una
caiguda.
8- Quina és la principal raó per la qual el scrub pot ser millor que saltar de forma
normal?
En aquesta pregunta, les tres possibles
respostes tenien lògica, però només una
era la resposta certa (La velocitat de la
moto al final de la rampa del salt és molt
superior). La majoria dels enquestats
s’han decantat per una resposta
incorrecta.
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- Scrub: tècnica o espectacle? 9- Penses que el scrub es pot a aplicar a altres esports a part del motocross i el
supercross?
Aquesta última pregunta era de redacció lliure. Per fer el gràfic he escollit les respostes
més comunes. De tots els estils de resposta, hi ha molta gent que pensa que el scrub
també és aplicable a esports relacionats amb les bicicletes. Només són un 17% dels
enquestats els que han respost que pensen que no és aplicable a cap més esport.

CONCLUSIONS DE L’ENQUESTA
En aquesta enquesta hem vist que una majoria molt àmplia de la gent que té relació
amb el motocross i el supercross saben què és el scrub, i una part en tenen força
coneixements culturals com el nom del seu inventor James Stewart. També veiem que
el scrub està vist com una tècnica, i per molta gent no és només espectacle. Respecte
per què el scrub és més ràpid, amb l’anàlisi demostro que el que ha respost la majoria
de la gent és una resposta errònia. Un 85% no sap la verdadera raó principal per la
qual el scrub és més ràpid que saltar de forma convencional, on la majoria ha respost
que és degut a que el pilot pot tornar a accelerar abans. Per acabar, la majoria dels
enquestats pensen que el scrub és aplicable a altres esports, cosa que és veritat tot i
que no amb tant d’èxit.

40

- Scrub: tècnica o espectacle? -

10.5. Aplicació del scrub a altres esports
El scrub és una tècnica molt coneguda per la seva aplicació al motocross i al
supercross. Però com moltes altres tècniques que s’apliquen a un esport, també és
aplicable a altres esports amb els que presenten certa similitud. Com molta gent ha
expressat a l’enquesta anterior, el scrub es pot aplicar especialment als esports amb
bicicletes.
Així, he contactat amb uns professionals de les
bicicletes. Els germans Jorba són uns joves pilots de
bicicletes especialitzats en el descens i el BMX. En
Guillem i en Ferran són els dos germans més grans,
nascuts l’any 1994 i 1996 respectivament, i participen
a curses de nivell internacional de descens amb
l’equip Intense Cycles, igual que ho fa l’Ignasi (nascut
l’any 2000) a nivell nacional. El germà més petit (el
L’Ignasi, el Ferran i el Guillem
Pau) encara no ha fet el pas definitiu al descens i
actualment es dedica al BMX, que consolida una forta base per evolucionar cap al
descens. Entre els quatre germans, m’han respost la següent entrevista sobre el scrub
aplicat al món de les bicicletes:
1- El scrub és aplicable al món de les curses de bicicletes?
Sí, el scrub és aplicable al món de les bicicletes, ja que troba els orígens de la seva
tècnica en el motocross i el supercross, tot i que no és tant comú com en les motos.
2- Diferencieu entre scrub i whip?
És clar, en el món de les bicicletes es diferencia entre scrub i whip igual que ho fan al
món de les motos. El scrub es fa servir per estalviar temps i en canvi el whip és
qüestió d’estil. Això no treu que el scrub no doni espectacle.
3- És una tècnica molt comuna entre els professionals? S’aplica molt sovint?
No és una tècnica tant comuna com en el motocorss i el supercross, ja que només els
pilots amb un alt nivell de tècnica la poden aplicar sempre i quan el salt ho permeti.
L’ús del scrub depèn molt del nivell tècnic del pilot. Els que més dominen la bici ho fan
constantment, però al descens també trobem pilots poc tècnics però que gràcies a la
seva fortalesa física són capaços d’aconseguir bons resultats sense utlitzar recursos
tècnics com el scrub. El temps que els pilots més tècnics guanyen amb el scrub, els
pilots menys tècnics però d’una important fortalesa física el guanyen pedalant.
4- Per què vau començar a fer scrub?
Vam començar a fer scrub perquè vèiem que els professionals ho feien i que
representava una bona manera de guanyar temps, fer espectacle i disfrutar més sobre
la bici. Nosaltres busquem retallar segons de tot arreu on sigui possible, i sense cap
dubte, la tècnica del scrub és una de les formes de fer-ho.

41

- Scrub: tècnica o espectacle? 5- Quina repercussió té, serveix per guanyar temps o és simplement espectacle?
El principal objectiu de fer scrub és, normalment, guanyar temps, però alhora es pot
considerar espectacle ja que només els pilots més tècnics som capaços de fer-ho. Tant
el fet de guanyar temps com fer espectacle són motius per fer el scrub, i com a pilot
també és una maniobra que es disfruta molt.
6- En cas que el scrub sigui millor que saltar de
forma convencional, per a quina raó és més ràpid?
Si saltem de forma convencional descriurem
aproximadament un moviment parabòlic. En canvi,
aplicant la tècnica del scurb trenquem qualsevol llei
física i aconseguim recórrer la mateixa distància però
describint una línia de menor alçada que la paràbola.
És a dir, recorrem la mateixa distància en menys temps,
es “mata” el salt per aconseguir passar el salt més ras.

Scrub de Guillem Jorba

7- Podeu fer scrub a tots els salts?
El scrub en bici no es pot fer a tot arreu. És imprescindible que la llançadera i la
recepció estiguin en condicions òptimes. Per altra part, en els salts que tenen una
llançadera que et fa saltar alt (salts de dirt), no es pot fer, però en salts amb
llançaderes progressives és força fàcil i indicat de fer. En els salts de dirt es fa el
eurotable que és semblant al scrub tot i que no estalvia temps.
8- Fer scrub requereix alguna preparació específica per part del pilot o de la
bicicleta?
Fer scrub no requereix cap preparació especial. Més aviat requereix moltes hores de
pràctica fins aconseguir fer un bon scrub.
9- Té algun aspecte negatiu fer scrub?
Fer scrub no té gaires aspectes negatius, tot i que el fet de caure malament pot fer
descontrolar el pilot. El risc de caiguda, per tant, és una mica més elevat que si saltem
de forma convencional.

10.5.1. CONLCUSIÓ DE L’ENTREVISTA ALS GERMANS JORBA
Aquesta entrevista als germans Jorba demostra que el scrub també és aplicable al
món de les bicicletes. Com en les motos, el scrub també és una tècnica i ajuda a fer el
salt més ràpid, però no és una tècnica tant comuna com en les motos, i també
diferencien entre el scrub i el whip. Com expliquen els germans, el scrub requereix un
gran domini tècnic de la bicicleta, i no sempre es pot aplicar. La tècnica és molt similar
a la del motocross i el supercross, amb l’objectiu de fer el salt en menys temps saltant
més a prop del terra (saltant més ras). Respecte els aspectes negatius, el scrub també
presenta més risc de caiguda, que és una de les raons per la qual s’ha de practicar
molt per aconseguir saber fer un bon scrub.
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