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Estira la pell de les teves soles
✒ Tino Morte Jordi Play

Gràcies a l’encerat els esquís corren més

i gaudeixen d’una millor salut

De res serveix estar en plena forma, haver seguit un pla d’entrenament, tenir la

millor tècnica, embolicar el peu amb la darrera generació de botes i calçar uns

esquís de primera si la sola d’aquests no està en òptimes condicions. No ja perquè

no llisquis com hauries de lliscar, sinó perquè vas escurçant, segurament sense

saber-ho, la vida dels escuradents que et guien damunt el mantell blanc.

Sempre és convenient per tant, encerar els esquís. Fer-ho cada dia que els facis

servir, sinó és el cas que siguis un corredor, és certament complicat; però de tant

en tant és convenient fer-hi un encerat en calent, ja que així realment s’obren elsl

porus de la sola i aquesta agafa més cera. Si tant sols els passes cera freda faràs

que els esquís corrin més, llisquin més, però no acabaràs d’obrir els porus. El pro-

cés que ara t’expliquem per sobre, i que pots seguir mirant les fotografies, el pots

fer a casa teva sempre i quan disposis del material i l’espai pertinents, però, sinó

en saps suficient, és millor que ho faci un professional. Mira, en tot cas, d’apropar-

te a la botiga de sempre i demana a veure si et deixen mirar com ho fan. No és

molt habitual, però sinó ho proves no sabràs si la resposta és afirmativa o negativa.

Llança-t’hi, de la mateixa manera que un bon dia et vas dirigir amb tremolor, però

amb ganes d’aprendre, a la que ara és la teva estimada.

Bé, que me n’anava del tema. Centrem-nos. El primer que s’ha de fer és netejar la

Oi que hi ha dones i homes que quan arriben a una certa

edat comencen a cuidar-se la pell de la cara, recorrent a

l’acció de cremes i més cremes? Doncs amb la sola dels

esquís passa el mateix, cal tractar-la com es mereix

donat el seu contacte directe amb la superfície blanca i

tenint en compte les seves característiques.
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sola. Treure totes les impureses que pugui haver-hi i les restes de cera que

puguin quedar de l’anterior encerat. Farem servir un drap i un dissolvent, mirant

de deixar la sola ben neta. Un cop hem tret les impureses s’ha de posar una mica

de cera damunt les soles i estendre-la amb la planxa. La cera emprada és una

parafina tractada, i en funció de la temperatura de la neu i de l’aire es farà servir

una o altra. La groga que surt a les fotos és l’universal, per temperatures d’entre

0º i -5º C. Tant bon punt hem acabat de deixar caure la cera i tinguem la planxa

calenta, la passem tot pensant que la sola està enganxada a l’esquí per calor i

que si ens excedim i la sotmetem a massa escalfor aquesta es pot desenganxar i

bufar-se. Cura. Perquè això no passi la planxa s’ha de passar de forma contínua.

Sense aturar-se, ni massa ràpid ni massa lent. Per cert, com en tot, la planxa, a

l’igual que la cera, és específica. 

Rasca, rasca
Un cop s’ha fos la cera, hem d’esperar que s’assequi. Normalment amb dos

minuts d’espera n’hi haurà prou. Quan ja estigui de color groc agafarem una ras-

cleta i traurem tota la cera que sobri. La cera sobrant no la necessitem per res,

tant sols aquella que vol agafar el porus. Si no saps si la cera està freda, fixa’t si

hi ha grumolls. Si n’hi ha ja pots agafar la rascleta, i no se t’ocorri provar amb el

dit, si realment te l’estimes. Amb la rascleta de metacrilat anirem traient la cera

que no ha volgut xuclar la sola.

Rascarem fins que surti cera, i tranquil perquè no espatllaràs mai la sola, ja que

la rascleta descansa sobre els cantells, els quals són el darrer punt d’atenció.

Tant en el procés d’escalfament com de refredament part de la cera va a parar

als cantells, i per tant s’ha de treure, i ho farem fent servir l’encaix que ja té la

mateixa rascleta. Ja només ens queden dues coses a fer. Una, passar d’espàtula

a cua i fent bastant pressió un raspall de niló, el qual li dóna un acabat més bo a

les soles. Dues, agafar un drap net, hem dit net, i fer pressió en direcció a la cua

perquè la cera acabi de tapar tots els porus. I llestos. � També cera freda
Una no exclou l’altra i les dues s’entenen. És a dir, que cuidis les soles amb cera
calenta no vol dir que no puguis aplicar-hi cera freda. Aquesta és una solució
cada cop més estesa. Com es pot preveure, donades les seves característiques,
no fan la mateixa funció ni tenen la mateixa vida. La cera freda és més superfi-
cial, es queda tant sols a la sola, mentre que la cera calenta entra a les entran-
yes de l ’esquí. El
més normal és apli-
car-la abans danar a
esquiar, pel matí, i
tot i que acostuma a
durar dues baixa-
des, mai està de
més aplicar-la. I per
fer-ho podreu triar
entre pasti l les,
esprais o esponges.

Tipus de cera
Tot i que la més comuna és la cera de color groc, n’hi ha de diferents tonalitats:
vermella, blava o verda, i aquesta s’aplica en funció de l’estat de la neu i de la
temperatura. Per exemple, la groga la faríem servir per quan la temperatura
estigui entre 0º i -5º C. Si la neu és acabada de caure es pot passar cera groga
o taronja. Si la neu està molt freda la cera ha de ser de color blau. I si realment
està freda, gelada,
entre -15 i -30º hau-
rem de recórrer al
color de l’esperança:
el verd.
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Després de deixar la cera damunt la sola, s’ha de passar la planxa. 
Ni massa ràpid ni massa lent, però amb una planxa específica.

Un cop estesa s’ha de deixar que la sola agafi tota la
cera que necessita, que es refredi i agafi el color groc.

Normalment amb uns dos minuts n’hi haurà prou.

Abans d’encerar les soles, aquestes s’han de netejar 
de les impureses que hi puguin haver.

Un cop s’han netejat les soles es deixa caure una mica
de cera ordenadament sobre les soles.

Seguidament, amb una rascleta de metacrilat 
es treu la cera que sobri. S’ha d’anar fent
pressió tot rascant fins que surti cera.

Després de treure la cera sobrant,
toca treure la cera que hi ha sobre els cantells,

fent servir la mateixa rascleta.

El toc final el dóna el raspall de niló,
que aconsegueix un acabat i una textura millor. 

Passar d’espàtula a cua i fent pressió.

Amb l’assessorament d’Ski Center


