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La llibertat en estat pur
D’acord que el que sembla que està en alça és l’estil lliure, pujar-se a les

baranes i fer tota mena de numerets als parcs de neu, però, per més que

es vulgui infravalorar, no hi ha res com el forapista.
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El fora pista requereix una bona

forma física.

�

No cal començar amb grans paquets 

de neu, sinó anar mica en mica.

�

Esquiar sobre neu verge és una d’aquelles sensacions

que costa molt d’explicar. Que tant sols es poden

explicar bé i entendre millor si les has viscudes. Com

vols explicar a una persona quina és la sensació del

primer petó com cal a la teva parella. Difícil, oi? Però

no impossible.

Podríem dir sense equivocar-nos que l’esquí forapista,

també conegut com a freeride o back country, és

l’essència de l’esquí, la gallina dels ous d’or. Quan

l’home es va plantejar la necessitat de començar a llis-

car damunt la neu no existien les estacions d’esquí.

Tampoc feien falta, perquè aquell home veia en la neu

gairebé un enemic, no pas un aliat amb el qual gaudir

del temps lliure i experimentar sensacions úniques. I

és clar, quan lliscava sobre la neu, quan dibuixava tra-

ces sobre el mural blanc immaculat, ho feia per

camins que moltes vegades encara s’havien d’estre-

nar, per vessants que mai s’havien baixat. El que

importava aleshores era desplaçar-se, cobrir aquella

distància obligada, i tant de bo haguessin disposat de

pistes d’esquí.

Un somni fet realitat
Més enllà d’aquests durs inicis –qui es podria arribar

a pensar que l’esquí arribaria a on és ara–, esquiar

forapista és una pràctica que, en major o menor

mesura, hem fet tots. Tothom que sap una miqueta ja

es veu en cor de sortir-se del camí marcat i tastar allò

que sempre havia somiat. Perquè no ens enganyem

amics, esquiar fora pista, trepitjar neu verge, és el

somni de tots els ‘palilleros’. És clar que no tots



No tothom està capacitat per dibuixar 

unes traces tan perfectes com 

aquest esquiador.

�

Les enfonsades imprevistes poden 

estar a l'ordre del dia.

�

demostrem la mateixa traça quan llisquem per una

superfície trepitjada que quan som nosaltres els que

hem de lliscar per una superfície que encara romania

immaculada.

Perquè aquestes accions es duguin a terme de la

millor manera possible no tant sols s’ha de tenir una

bona forma física –el treball de cames és bàsic– i una

millor tècnica, sinó que el més adient es dur el mate-

rial que encari amb millors garanties d’èxit les espe-

cials condicions de la neu que pertanyen al fora pista.

Així, els esquís són més amples que la resta, amb els

cantells més amples, i les espàtules més amples i

altes. És a dir, que quan més amplària tingui en tota

la seva longitud i com més gran sigui el radi, millor

serà la seva resposta forapista; a més, incorporen

una tecnologia que dóna el millor de si mateixa en neu

verge, tot i que també les marques disposen d’unitats

que són una espècie d’híbrids, que tant donen una

bona resposta sobre una placa de gel que damunt un

núvol blanc.

Fusió d’estils
Un cop estàs forapista, la trajectòria a seguir és del

tot imprecisa, ja que ningú et marca el camí a seguir,

no has d’anar com un ramat de bens per una pista

senyalitzada, sinó que ets tu mateix qui tria per on vol

baixar, sempre mirant d’entendre’t amb la muntanya i

sabent llegir el que ella et comunica. I és clar, com

que en una baixada de forapista, tot és impredictible,

et pots trobar en tota mena de situacions. No tot és

lliscar sobre una catifa blanca, sinó que en el decurs

de la baixada hi ha talls. Uns són més alts que altres,

i tots conviden a saltar. I és aquí on entra el freestyle,

l’estil lliure. De saltar sobre neu pols tots ho hem fet

alguna vegada, però ara que els freestilers estan tant

de moda ja podem parlar d’una espècie de fusió, de

manera que l’estil més pur s’ha enriquit de la millor

saba d’una de les variants que puja amb més força:

l’estil lliure. Això sí, no et pensis que per saltar sobre

neu pols no has de prendre una mica de precaució.

Ves a poc a poc i no vulguis volar com els àngels, ja

que sinó vigiles pots acabar protagonitzant un aterrat-

ge forçós. I quan tinguis un d’aquests ensurts –tots

n’hem patit, tranquil– és quan més valoraràs dur el

casc. Així que no te’l deixis mai. Ja saps el que deien:

si tens cap no et deixis el casc.

Les joguines
Les marques disposen d’esquís especialitzats en el forapista. 
A continuació t’acostem algunes d’aquestes joguines.

Sugar Daddy, d’Atomic. Aquest és el model original dels surfistes AFT per a
esquiar en neu profunda. Incorporen el sistema twin disc a la fixació, el qual
deixa anar la bota amb suavitat encara que les situacions siguin extremes. Els
discos de rotació muntats de forma asimètrica minimitzen la fricció de la sola
de la bota al saltar la fixació.
Perfil Beta
Coberta lluent
Material de perfil texalium 200
Adaptador B4 xassís AFT
Sola ultra light transparent
Bota AF:11
Fixació R:614 Sugar Daddy

Intuitiv 74, de Dynastar. Si tens un bon nivell, i el que més t’agrada és la neu pro-
funda en pendents forts, aquests esquís t’aniran de meravella. Fixa’t en l’espàtula
en forma de “V” per a la neu pols, la qual et facilitarà enormement els viratges, en
l’amplada de la línia de cotes, i notaràs la gran adherència que et dóna la placa
composite al patí, a la vegada que t’afavoreix enormement la conducció.

Talles 147,175,182,188,193
Radis de gir 16,18,19,21,22
Pes 1.950 grams
Cotes 113-74-99
Fixació Pivot 12 Ti

Mantis 777, d’Elan. Un autèntic esquí de fora pista. Incorpora una tecnologia que
reparteix molt bé les vibracions pròpies de l’esquí i incrementa la pressió cap als
cantells. La presenten com a Express Technology, i funciona gràcies a una braços
que neixen de la placa integrada al patí i que van cap a l’espàtula i la cua.
Cotes 117-87-107
Talles 176,184,192
Radis de gir 21,4;23,9;26,1

FX10.6 Big Stix, de Fischer. Ideals per a la neu més profunda. Les àmplies talles el
converteixen en el neu pols perfecte. Amb gran superfície d’ascens, el lliscament
sobre la neu profunda és permanent. A més, dóna una gran seguretat.
Radi de gir 28 metres/190 cm
Talles 135-106-123
Longituds 190, 180, 170
Longitud estàndard 190 cm
Tecnologia powercore, aircarbon titanium, twintip
Fixació FX12



En el fora pista, la comunió 

amb la natura és total.

�
Al llarg d'un descens els salts poden 

ser una constant.

�

Monster i.M 103 Pro, de Head. Indicats especialment per a fora-
pista i neu verge, aquests esquís són la punta de llança de Head.
Les seves prestacions i característiques el fan idoni en el cas que
siguis un bon esquiador, si no, trobaràs Monster més adaptats a
les teves necessitats.
Cotes 126-103-118
Radis de gir 41,5/193
Talles 183-193
Propietats tecnologia intel·ligent, construcció sandvitx, 

aliatge de titani

Flexon T@nker, de Kneissel. La combinació més encertada de lli-
bertat i alta tecnologia. Com indica la seva amplada, el seu ús és
exclusiu fora pista, d’aquí l’abast dels seus radis i les seves cotes.
Els trobaràs en els colors blanc i negre, i transmeten una gran
flotabilitat i estabilitat sobre neu verge, amb la millor tecnologia:
twin tip, dura edge i acabat de làser.
Cotes 125-93-116
Talles 170,180,190
Radis de gir 20,23,26

Best 10 TT, de Nordica. Amb aquest esquí et sentiràs com peix a
l’aigua tant dins com fora pista. Fidel a l’estètica de la casa italia-
na, el Best 10 TT incorpora un triple esmorteïment amb el nucli
de fusta i flexcore. Una joguina per esquiadors mitjans
Talles 153,163,173,183
Radis de gir 17,18,19,20
Cotes 110-74-102
Construcció twin bridge torsionbox
Fixació N0312Ti Synergy track

Bandit, de Rossignol. La d’aquesta temporada és la quarta genera-
ció dels Bandit. La joia de la corona és el Bandir B3, ja que és un
90% free i un 10% pista. Aquest esquí incorpora la darrera tec-
nologia de Rossignol: la qualitat tècnica, gràcies a una línia de
cotes específica, la polivalència i l’accessibilitat. Incorporen, entre
d’altres novetats, un nou concepte de placa, free absorber, que fa
servir un material esmorteïdor integrat a la superfície de l’esquí
sota la fixació. Actua filtrant les vibracions i atorgant un major
confort.
Línia de cotes 122-94-112
Radi de gir en metres 25,5
Pes 2.000 grams
Placa free absorber
Construcció free dualtec
Tecnologia fixació axial
Talles 168-178-185-195



Cal saber adaptar la posició 

del cos a totes les posicions.

�

No s'ha de forçar, mirar d'anar 

més enllà i sortir-se massa 

de les traces més sensates.

�

Scream 10 Pilot Hot, de Salomon. Està dissenyat especialment pels freeriders all
mountain. Ve amb un patí de 75 mm d’amplada, incorpora el nou pilot off road,
sistema que atorga una major sensibilitat
Talles 185/175/165/155
Línia de cotes 110/75/100
Radis de gir 22/19/17/15
Pes de 3.154 a 2.614 grams, esquí+fixació 
+interface
Fixació S914, S912Ti, S92 Ti SC.
Construcció Spaceframe, monocasc composite doble paret, amb el nucli 

combinant powerfoam i fusta

Aztec, d’Scott. A veure, no és un esquí 100% forapista, però gairebé. L’amplada
del patí garanteix una bona estabilitat i bons girs en totes les situacions, especial-
ment en neu pols, i esmorteeix molt bé les vibracions del terreny.
Talles 160,170,180
Radis de gir 12/10,14/12,16/14
Cotes 172-114-166
Construcció nucli de fusta, amb caixa de torsió i làmina de titanal.

Stormrider AT, d’Stöckli. Aquests esquís segueixen fil per randa les directrius de la
casa, i tenen un alt component competitiu. A Stöckli no s’estan de res i presenten
un esquí amb un nucli amb làmina de titanal i fibra de vidre, i els acabats dels can-
tells amb disc de diamant.
Talles 164-174-184
Radis de gir 17,20,23
Construcció VTS II, laminat energy race system, sola ràcing de grafut,
nucli amb làmina de titanal i fibra de vidre
Fixació N0312Ti Synergy track

7 24 motion, de Völkl. Dissenyats amb una línia de cotes més equilibrada i una
geometria més ampla, tenen una superfície més ampla, la qual cosa significa
esquiar bé en tota mena de situacions, especialment en vessants amb molt pen-
dent, ja hi hagi neu pols o dura.. A més, vénen amb una nova estructura que
garanteix una major resistència a les ratllades.
Cotes 180-70-96
Talles 156,163,170,177,184,191
Radis de gir 14,0;15,7;17,4;19,2;210;22,3
Construcció energy
Core woodcore


