
Si el músic brasiler Carlinhos Brown conegués
l’existència de les alces i les plaques, igual les hagués
incorporat a una de les seves famoses animades rues,
ja que amb elles, els ballarins i ballarines, així com les
drag queens, tindrien una alçada molt més espectacu-
lar. i precisament això és el que busquen els esquia-
dors que incorporen als seus esquís una alça. L’ús de
les alces es remunta a fa uns hiverns, concretament
amb l’arribada del càrving, quan els homes més savis
del grup van veure que si pujaven la bota tenien un braç
de palanca més ampli. Dit d’una altra forma, que car-
vejaven molt millor, ja que podrien dur a terme unes
plegades que ni Valentino Rossi amb la seva Yamaha.

Avui dia, els esquís que trobes a les botigues ja vénen
tots amb la seva alça corresponent, que acostuma a fer
uns deu mil·límetres. De fet, sinó la portes no aniria
massa bé, ja que la funció de l’alça no és tan sols donar
una major alçada a la bota, sinó que també es pot variar
el comportament de l’esquí. A nivell d’usuari no hi ha
més limitacions que les del sentit comú, però en canvi
sí que aquest tema es controla, ja que sinó alguns pre-
paradors d’esquís (skimen) aconseguirien que els seus
esquiadors negociessin els viratges amb suma facilitat.
Queda clar que amb la placa es modifica el comporta-
ment de l’esquí, però, què busca un esquiador.
D’una banda tenir major facilitat a l’hora de girar.

Tanmateix, si ets un esquiador agressiu i pel que sigui
t’has fet amb uns esquís massa tous i els vols endurir,
ho podràs fer canviant l’alça i tirant de l’efecte placa. A
l’hora de triar, el ventall d’alçada estaria entre els 10
mil·límetres i els 3,5 centímetres, xifra que és una
bestialitat. D’acord que quan més alçada aconseguei-
xes major serà el teu braç de palanca i plegaràs més,
però tampoc voldràs convertir-te en una drag queen de
l’esquí, oi? Cal senyalar, abans d’acabar, una altra
avantatge de les alces i les plaques, i és que també
porten elements antivibratoris –unes gomes que les
envolten– per absorbir millor les vibracions. !

Caminen com si trontollessin. Pleguen en els viratges
amb una facilitat que ja voldria Dani Pedrosa al nego-
ciar qualsevol corba amb la seva Honda i no se’ls mou
ni un múscul de la cara encara que passin per una
pista plena de bonys. Són les ‘drag queens’ de l’esquí.
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Aquests esquís ja porten una placa.
Aquesta és de 20 mil·límetres,
i endureix el patí, de forma que es 
modifica el comportament de l’esquí.

"Aquests esquís tenen l’alça pura i dura, de forma
que no es veu afectat el comportament de l’esquí,
ja que les dues alces no estan unides entre 
si i deixen flexar l’esquí amb total naturalitat.

"


