
13. Els bastiments menors segons la forma (III). 
Divisió primera de la segona gran divisió: posts

13.1. definició

La post constitueix el bastiment més simple i la seva forma recorda la d’una 
post de planxar. En aquesta classe de bastiments, el tripulant va dempeus sobre el 
cos surant.

D’altra banda, existeixen també un tipus de posts més estretes que s’anomenen 
esquís. L’esquí és una post llarguera de materials durs que se subjecta al peu i ser-
veix per a lliscar sobre l’aigua. Els tres tipus més comuns són l’esquí d’eslàlom, 
l’esquí de salts i l’esquí de figures o monoesquí. No els encloem en la descripció 
d’aquest estudi perquè, tot i ésser un tipus de posts, no poden mantenir la persona 
a la superfície de l’aigua si no són arrossegats mitjançant un cap de tracció.

13.2. cLassificació de Les posts

La divisió primera de la segona gran divisió dels bastiments menors (D2 d1) 
no té cap subdivisió i comprèn únicament dos elements: la post de surf (b. m. 014) 
i la post de vela (b. m. 015).

En la taula 9 podem veure un fragment de la taula clau de classificació dels 
cossos surants corresponent a les posts. 

Taula 9. Clau de la divisió primera de la segona gran divisió de cossos surants: posts

D d d G G g S s s A Denominació de la classe

D2           BASTIMENTS MENORS

 d1          posts

Llegenda: D, gran divisió; d, divisió; d, subdivisió; G, gran grup; g, grup; g, subgrup; S, gran secció; s, secció;  
s, subsecció; A, gran apartat.
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152 els bastiments menors catalans

Fotografia 28. Gravat en què es poden veure uns quants banyistes  
de començament del segle xx practicant amb posts de surf.

014 Post de surf. La post de surf —coneguda també amb el nom de planxa 
de surf— és un bastiment fet d’un material lleuger que avança aprofitant l’energia 
de l’ona i sobre el qual la persona manté l’equilibri. Té l’origen a les illes Hawaii i 
només pot navegar a les costes batudes per grans onades oceàniques —com es pot 
observar en el gravat fet per S. Begg a partir d’una fotografia i publicat el 10 de 
setembre de 1910 en The Illustrated London News (fot. 28). Tot i que els sistemes 
d’onatge de la mar Mediterrània no la fan apta per a la navegació amb post de surf, 
es pot assenyalar com un cas anecdòtic que a la Barceloneta, concretament al Club 
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de Natació Barcelona, en certes condicions de mar hom, partint de la punta de 
l’espigó que hi ha, arriba ara i adés fins a la platja amb post de surf.

015 Post de vela.  La post de vela —anomenada també planxa de vela— és 
un bastiment de vela d’un sol arbre aparellat amb una vela Wishbone21 i proveït 
d’orsa. La característica principal de l’ormeig és que l’arbre no s’aguanta amb es-
tais ni amb obencs, sinó que la metxa és articulada, per la qual cosa l’arbre es pot 
inclinar en qualsevulla direcció i qui l’aguanta és la persona que tripula, qui l’ha 
de fer anar cap a on convingui. 

La post de vela fou inventada el 1969 per Hoyle Schweitzer i James Drake als 
Estats Units i s’ha difós espectacularment pertot arreu, àdhuc per les aigües cata-
lanes. Hi ha diferents versions d’aquest bastimentó, i una de les que té més accep-
tació és la planxa de vela ràpida o planxa ràpida (angl., funboard). Hi ha moltes 
marques de posts de vela, però les més corrents a la costa catalana són potser les 
següents: Alpha, Bic, Fanatic, Mistral, Oceanite i Vinta.

21. La vela Wishbone és un tipus de vela semblant a l’estai que duu vergues dobles parabòliques 
que no deformen l’inflament.
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