
color del polietilè quan s’oxida és blanc, el del ferro és vermell, el del coure és

verd, el de la plata és negre; i el del polietilè és blanc. Quan veiem una sola blan-

ca és que està degradada, i l’oxigen ho destrueix tot. Qui no s’ha trobat caminant

per la muntanya una ampolla de plàstic que algun porc ha tirat, i que quan l’ha

agafat se li ha desfet a les mans. Això ha passat perquè està oxidada”, explica

Marc  Gombau.

Doncs, al polietilè li passa exactament el mateix, i per això la feina bàsica de la

cera és la de mantenir el polietilè sa. La seva feina és tan senzilla, eficaç i con-

creta com barrar el pas a l’oxigen, posar-se entremig dels espais intramoleculars

i evitar que entri l’oxigen. És com un aïllant, ja que evita que aquest oxigen entri a

dins de la sola, que la degradi, mantenint-la sana. Gràcies a la seva acció, els

esquís sempre lliscaran bé.

Aquesta seria la funció bàsica de la cera. Però hi ha diferents situacions d’ence-

rat i diferents públics. Així, per exemple, a un esquiador d’ús turístic és igual la

cera que se li posi, ja que no es mira la dècima de segon. En canvi, en competició

sí que es mira el tipus de cera, ja que, com hem vist al començament, els esquís

llisquen per hidrorepel·lència. Aleshores, quan més hidrorepel·lent sigui aquesta

sola a l’aigua –tornem a recordar

que esquiem sobre una petita

pel.lícula d’aigua– més lliscarà.

Exemple, en competició és fan ser-

vir molt les ceres fluorades, ja que el fluor és l’element de la natura que menys

agrada a l’aigua. “Riu-te'n de l’oli i l’aigua” especifica el responsable d’El Taller,

qui afegeix: “l’oli i l’aigua fins i tot els podem emulsionar. Després es tornen a

separar, però amb el fluor ni això. Com dos imants, positiu amb positiu que no hi

ha manera d’enganxar-los, doncs amb el fluor i l’aigua és el mateix. La sola s’ha

de convertir, per tant, en el més hidrorepel·lent possible. No es tracta de ser un

aïllant. Fixa’t que estem parlant d’un procés físic de repulsió de les molècules i al

mig no hi ha cap aïllant”.

Els esquís també leviten
És més, si parléssim amb un físic, molt probablement aquest ens diria que un

esquí llisca per levitació magnètica, ja que el que fa l’esquí és allunyar-se de

l’aigua, al contrari que el neumàtic d’un cotxe. Aquest busca enganxar-se a

l’asfalt, però amb l’esquí passa el contrari. Així, “segur que un físic diria que els

esquís llisquen per levitació magnètica, perquè si realment ho poguéssim mirar

amb un microscopi electrònic veu-

ríem que l’esquí de fet no toca la

neu. Sempre vol marxar, i si no

existís la gravetat, posaríem un

esquí encerat amb fluor damunt la neu i començaria a aixecar-se”, diu el mag

Gombau. 

Així, doncs, s’han d’encerar els esquís per mantenir la sola sana. Hi ha qui podria

preguntar-se que, donades les propietats del fluor, es podria fer la sola directa-

ment  amb aquest element químic, però la resposta a aquest suggeriment és

clara: no es pot fer, ja que si alguna propietat diferència al fluor és la seva toxici-

tat. 

El queda del tot clar és que encerar l’esquí és bàsic perquè la sola no s’oxidi i es

faci malbé. La regla de tres és molt senzilla, tal com acaba aquesta classe magis-

tral el professor Gombau: si la sola està sana els esquís sempre lliscaran bé, ja

que és la sola la que llisca. Per aquesta raó està feta de polietilè, ja que el seu

l’índex de lliscament és molt alt i el de la cera molt baix”. 

I, mentre esborra els gràfics de la pissarra, l’alumne Grases encara té més pre-

guntes que li volten pel cap, i una d’elles de ben segur que alguns de vosaltres us

l’heu feta algun cop: podrien les soles dels esquís ser de fusta? És clar que abans

sí que ho eren, i perquè llisquessin els passaven oli de llinosa en quantitat. Més

endavant ja es lacava la sola de fusta, fins que es va descobrir el polietilè i el polie-

tilè sinteritzat, la gallina dels ous d’or de l’encerat. �
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La feina bàsica de la cera

és mantenir el polietilè sa

Hem d’encerar els esquís 

per mantenir la sola sana

Per posar-nos en situació, hauríem de començar per

saber sobre quina superfície fem lliscar els esquís,

sobre què esquiem. Per conèixer la resposta a aquesta

pregunta i a les moltes que se’n deriven de la temàtica

d’aquest article, no hi ha millor tàctica que seure davant

la pisarra de la botiga d’El Taller de Barcelona i parar

atenció a les explicacions de tot un doctorat en la matè-

ria, Marc Gombau.

Ell mateix, davant d’una pisarra immaculada, comença

a tenyir-la de pilotes de colors, per tot seguit girar-se i

adreçar-se als atents alumnes, Toni Grases i jo, i fer-

nos el següent plantejament: per entendre el per què cal encerar els esquís, el pri-

mer que s’ha de saber és sobre què esquiem, i esquiem sobre aigua, sobre una petita

pel.lícula d’aigua, i especifica, “bé, més que una petita pel.lícula d’aigua esquiem

sobre petites boletes d’aigua, aleshores, els esquís llisquen per hidrorepel·lència, i el

que és realment hidrorepel·lent en un esquí és la sola de polietilè sinteritzada. Feta

aquesta petita introducció ja podem preguntar-nos quin efecte fa la cera sobre la sola

dels esquís”. 

Imaginem una piscina plena de pilotes
Si poguéssim veure la sola d’un esquí molt a prop, si la poguéssim augmentar, si la

poguéssim posar en un microscopi, veuríem les seves molècules, i tindríem una visió

similar a la d’una piscina plena de pilotes de futbol, ja que la molècula de polietilè sin-

teritzat és gairebé esfèrica. Unes pilotes que estan exposades als elements externs,

com ara l’oxigen, l’element que “ens fa viure a tots i el que ho destrueix tot”. Així,

“quan nosaltres veiem una sola que està blanca, ho està, perquè està oxidada. El

Per què
encerem
els esquís?

Celes Piedrabuena,

amb l’assessorament d’El Taller

Toni Grases/www.photoset.es

Perquè els esquís llisquin
com les nostres cames
desitgen cal que les
seves soles estiguin ben
encerades, que estiguin
sanes, ben fortes davant
l ’acció dels e lements
externs, i per transferir
aquest munt de sensa-
cions res com anar de la
mà del polietilè. Aquest
polímer preparat a partir
de l’etilè té la clau del llis-
cament dels esquís.
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*Amb l’assessorament d’El Taller (Barcelona): www.eltaller.info


