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Afortunadament, temporada rere temporada la
presència del material específic per a noies ocupa
més espai en el catàleg de les marques, amb uns
esquís pensats específicament per a nosaltres i amb
els quals es vol donar resposta a les necessitats que
tenim a les pistes. Ara bé, què diferencia un esquí
femení d’un de masculí? Tanta diferència hi ha? Val la
pena que ens els comprem?
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Doncs hi ha moltes més diferències de les que aparent-
ment podria semblar. Les marques d’esquí s’esforcen tot
el que poden per oferir-nos uns productes que vagin més
enllà d’una cosmètica més suau que la resta de models
de la col·lecció. N’hi ha que segueixen jugant amb les flo-
retes –perquè també és cert que hi ha noies a qui els
agraden–, però la tendència en matèria de cosmètica
tendeix més cap a uns esquís amb una línia femenina molt
marcada, fugint dels tòpics i de les cursileries. Uns
esquís que ens agradin per la seva imatge, però que
sobretot ens donin la resposta que necessitem quan som
a les pistes. De res ens serviria un esquí de dona amb
una cosmètica esplèndida si després no tira, oi?

Morfologia diferent
Amb aquesta idea els departaments d’investigació de les
marques espremen les seves neurones per mirar de
crear uns esquís que s’ajustin perfectament a les neces-
sitats. No ens enganyem, les dones i els homes són dife-
rents de pensament, de costums, de forma de fer i de

constitució. El meu home té, per sort, una constitució
diferent de la meva, i per tant necessita unes botes i uns
esquís que hagin estat pensats en funció de les seves
característiques físiques. De la mateixa manera que ell
porta uns pantalons, una camisa o una jaqueta amb un
patronatge concret, jo en porto uns d’específics de dona.
I el mateix podríem dir d’unes sabates o d’un munt més
d’exemples quotidians. 
És per aquests motius que els esquís i les botes de dona
tenen una raó de ser. No són al catàleg de les marques
per fer volum, sinó perquè les esquiadores trobin l’esquí
que més s’ajusta a les seves necessitats, tant les que s’i-
nicien com les que volen millorar en el seu rendiment,
com les que en saben molt; tant les que es passen el dia
pentinant les pistes trepitjades com les que somien a fer
les seves incursions més enllà dels límits establerts, o
les que donarien la seva polsera per una bona sessió d’es-
til lliure al parc.
I aquest és un punt molt important, ja que entre algunes
esquiadores, algunes d’elles amigues meves, existeix la

creença que els esquís femenins són perfectes per a les
que fan les seves primeres passes a la neu o en saben
una mica, però no pas per les que ja dominen el tema,
que arribades a aquest nivell abandonen els esquís que
les han vist créixer i es decanten per uns d’home. Com en
qualsevol altre aspecte de la vida costa fer veure el que
és quan una creença està molt arrelada en el cap d’algu-
nes persones, encara que de forma errònia. Sí, errònia,
perquè uns esquís de dona de gamma alta poden ser tant
exigents com els seus homòlegs masculins, d’una mane-
ra que ni el millor esquiador se’ls acabaria. En aquesta
direcció treballen els caps de màrqueting de les marques
mostrant que disposen d’esquís de tots els nivells i
terrenys, i que les que en saben molt, si volen, poden
pujar a unes taules que ni un home se les podria acabar
ja que, de fet, si es desenvolupen taules d’esquís especí-
fiques per a nosaltres és per alguna raó.

Com passa en el cas dels homes cada marca fa servir
una tecnologia pròpia, una metodologia, una manera de

fer amb la qual es vol diferenciar de la resta, però totes,
absolutament totes, parteixen del mateix punt: el centre
de gravetat de la dona es troba més endarrerit i a una
alçada inferior respecte al del home i, per tant, si no por-
tem el material correcte, ens constarà més entrar a les
corbes i negociar-les amb la mateixa facilitat com ho farí-
em si portéssim el material que escau. Però és que, a
més, el pes a l’hora d’esquiar, pel que dèiem abans,
nosaltres el concentrem més en la part posterior de l’es-
quí. És per aquesta raó que tenim tendència a esquiar
una mica més tirades enrere que no pas els homes, com
en una posició de defensa. I després està demostrat que
no corbem els genolls i els turmells tant com els nostres
companys, de manera que l’inici de les corbes i l’esmor-
timent de les diferències del terreny són més difícils, per
la qual cosa ens cansem més si no anem ben equipades.
Són aspectes als quals hem de sumar altres factors,
com per exemple que majoritàriament no acostumem a
tenir la mateixa força que els nois, i per aquesta raó el
nucli dels seus esquís és més lleuger.

Principals diferències
Per si no et vols llegir la gran explicació i ets de les
que va per feina, aquí tens breument els fets dife-
rencials que trobaràs en un esquí de dona respec-
te al d’home:

- Nucli de fusta més lleuger, que normalment es
compensa amb un reforçament a l’exterior.

- Fixació lleugerament avançada per facilitar la
pràctica de l’esquí.

- Taló una mica més aixecat per esquiar amb més
facilitat i amb una posició més adient.

- Diferents insercions per aconseguir esmorteir al
màxim les vibracions del terreny.

- Accessoris que faciliten carregar l’esquí, caminar
amb ell amunt i avall.

- Una cosmètica molt més treballada i que en teo-
ria encaixa més amb els gustos de les noies.
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Davant d’aquests fets evidents, cada marca mira de
donar una resposta a la seva manera, amb el seu llen-
guatge i les seves armes, per mirar de fer-nos veure que
necessitem uns esquís propis, ja que si per un cas tu o jo
anem amb uns del sexe contrari, segur que els trobem
més durs a l’entrada de la corba i en general ens costarà
més esquiar, perquè pel fet de no tenir la fixació avança-
da ens haurem de tirar més enrere per fer més força. És
evident que mantenir aquesta posició al llarg d’una jorna-
da d’esquí no és molt còmode ni gens recomanable, però
el realment important és que hi ha solució, i que aquesta
és tan senzilla com pujar a una joguina que hagi estat pen-
sada per a nosaltres.

La recepta de l’àvia
En el procés de creació d’aquests esquís les marques fan
servir els seus propis ingredients però, després del
temps destinat a la cocció, serveixen a taula una propos-
ta que té unes característiques molt marcades: la fixació

una mica més avançada, un nucli de fusta específic i un
seguit de detalls que els confereixen un caràcter propi i
els diferencien de la resta de plats cuinats. Veiem-ne
alguns exemples. 
Dynastar aplica la seva tecnologia Autodrive a les noies,
de manera que cada esquiadora, en funció del seu nivell,
tindrà sota els peus una construcció determinada,
situant el cantell on realment fa la força, cosa que aug-
menta l’eficàcia, amb la construcció 3D. És a dir, amb el
nucli de fusta buidat en el seu interior, on els esforços són
menors, però reforçat a la part exterior per a una millor
transmissió del recolzament dels cantells. D’aquesta
manera, el pes és menor i es guanya en facilitat, manio-
brabilitat, eficàcia i control. 
En el cas de K2 el fet diferencial el trobem en la peça que
hi ha sobre l’esquí, Mod Monic, en diuen ells, la qual ha
estat pensada per matar les vibracions i  aconseguir així
una fluïdesa major en la pràctica esportiva, la qual també
es veu afavorida amb un nucli de fusta propi, amb l’espà-

tula i la cua més toves que el patí, per entrar i sortir millor
dels viratges i mossegar millor en la negociació de les
corbes. 
Hybrid Tech2 és com a Fischer han anomenat la seva
nova construcció de dona, la qual reuneix tots els requi-
sits d’un esquí esportiu femení: poc pes, grip perfecte i
alta dinàmica. El secret es troba en el fet d’incloure
nuclis de fusta amb perfils de fibra de carboni. Així es
combinen les característiques positives del nucli de
fusta, com ara la vivacitat i el dinamisme, amb el que
realment aporten els perfils de carboni: rigidesa i reduc-
ció de pes. Un seguit de prestacions que queden resu-
mides en la plaqueta que hi ha a la cara dels esquís, i en
què es poden llegir les paraules My turn. 
La paraula dona també està molt present a Elan, amb el
W Studio, que ha desenvolupat uns productes que reu-
neix en tres grups: Free Series, Magic Series i Spice
Series, que es beneficien de la millor tecnologia com el
Reflex Sidecut, que permet fer girs sense esforç, així com

ARW
Armada
El model exclusiu d’Armada per a les noies que volen tirar-se de cap al park o al pipe. Un esquí
força lleuger gràcies al nucli AR Core 2, però que té la mateixa sola i tall lateral que l’AR6 d’ho-
me, amb una mica menys de pes. El seu nucli lleuger i la seva construcció lateral el fan idoni
pels salts, rails o el wallride. Dimensions: 114/82/104. Radi de gir: -. Talles: 161 a 166.

Madonna
4Frnt
Molta versatilitat per dominar tota la muntanya, això és el que garanteix el Madonna de 4Frnt.
Amb els gràfics en rosa rock, nucli de fusta megablock i una construcció sàndwitx que et con-
vertiran en la reina del ball. En tres talles i cadascuna d’elles ha estat dissenyada amb un tall
lateral similar. Dimensions: 121/90/111. Radi de gir: 19 metres en 165 cm. Talles: 155 a 175.

Raisin’ Hell
Atomic
Velocitat sense límits. El model de gamma més alta de la col·lecció d’Atomic. Un perfecte all
rounder que gràcies al seu gran control farà tot el que li diguis, fins i tot a altes velocitats.
Construcció Double Torsion Bar i reforços de titani. Disseny luxós i elegant, amb detalls en or
i el nou InDesign 4tix binding. Dimensions: 113/68/96,5. Radi de gir: 15 metres en 162 cm. Talles:
155 a 176.

Viva Sonic IQ
Blizzard
Aquest model calça la mateixa tecnologia que el seu homònim masculí, amb la idea d’oferir el
millor material a les esquiadores expertes i ambicioses. Un all mountain que incorpora el sis-
tema IQ i la tecnologia Powerframe. Un esquí que ofereix un perfecte equilibri entre rapidesa,
velocitat i energia, i amb el qual no coneixeràs els límits donada la seva facilitat de conducció.
Dimensions: 119/68/103. Radi de gir: 12 metres en 160 cm. Talles: 153 a 167.

Exclusive Course Pro
Dynastar
Dotat del New Balance
System. Un esquí que garanteix una excel·lent adherència en neu dura, una trajectòria preci-
sa i, gràcies a la tecnologia Autodrive, un òptim confort, flexibilitat i rellançament. Per a les
noies que no dubten i van a per totes. Dimensions: 104/66/90. Radi de gir: 20 metres en 172 cm.
Talles: 156 a 178.

Speed Magic
Elan
Gaudeix de les millors sensacions del càrving amb l’Speed Magic Fusion CS. Integra el siste-
ma de fixació Fusion, amb el que tindràs una millor resposta. Un esquí adreçat a les noies que
ja tinguin hores d’esquí a les cames, que es beneficiaran de la tecnologia d’ones WaweFlex la
qual permet una flexió de l’esquí més suau, sent més rígid en torsió i guanyant en estabilitat.
Dimensions: 116/65/104. Radi de gir: 11,7 metres en 160 cm. Talles: 150 a 165.

Vision Exhale
Fischer
Per a les noies que els agrada esquiar de forma més relaxada. En construcció Composite
Frame i Hydrid Tech, per esquiar de manera precisa i controlada. Lleuger, directe i dinàmic.
Dimensions: 118/72/103. Radi de gir: 15 metres en 160 cm. Talles: 140 a 160.

Power One
Head
Esquí àgil i modern, d’estil càrving per a les dones que cerquen els girs exactes i dinàmics a
qualsevol velocitat. Un esquí d’alt rendiment per a dones atlètiques que baixen a tota velocitat
i que es pengen del càrving, amb Intelligence Technology i Liquidmetal Technology. Dimensions:
111/67/97. Radi de gir: 14,2 metres en 163 cm. Talles: 156 a 177.

Burnin Love
K2
Amb la seva nova làmina de metall i la seva nova construcció, aquest all mountain ha millorat
la seva estabilitat i comportament en neu dura. El sistema de fixació M1 garanteix la precisió
i control que tota esquiadora experta necessita. Cal destacar també la tecnologia Mod i la
peça Mod Monic. Dimensions: 117/71/101. Radi de gir: 13 metres en 163 cm. Talles: 149 a 170.

Chicka
Movement
L’esquí perfecte de freeride/freeski per a la noia que ja domina, amb un bon nivell d’esquí i que
vol unes taules que li permetin gaudir de la llibertat, però que demana unes bones prestacions
davant totes les condicions de neu que es pugui trobar. Un allround de primera. Dimensions:
117/77/107. Radi de gir: 15/17 metres. Talles: 148 a 168.

Olympia Firefox
Nordica
Última tecnologia. Precisió. Bona transmissió. Navega amb un esquí pensat per a aquelles de
nosaltres que tenen un bon nivell i necessiten uns esquís d’alt nivell. El seu tall ofereix la màxi-
ma versatilitat i, gràcies al sistema X-Balance, la distribució dels pesos és millor i atorga un
major control. Dimensions: 122/70/105. Radi de gir: 14 metres en 170 cm. Talles: 154 a 178.

Attraxion XI Mutix
Rossignol
Per a les esquiadores expertes. Un esquí que porta els Regular Power Arms, que donen un
doble comportament als esquís. En funció de si vols un comportament de gegant o d’eslàlom
li hauràs de canviar aquests braços. Un esquí que combina el blanc i el bronze, amb un gra-
fisme amb reminiscències japoneses. L’equilibri perfecte per a esquiadores de gran qualitat
tècnica. Dimensions: 128/76/106. Radi de gir: 13 metres en 162 cm. Talles: 154 a 162.

Origins Jade
Salomon
Un dels nous models de la línia Origins de Salomon. Un all mountain –84 de patí– que va
adreçat a les esquiadores amb bon nivell i que porta tota la tecnologia de Salomon, amb el
nucli de fusta o un elastòmer a l’espàtula que esmorteeix les vibracions per facilitar l’esquia-
bilitat, i una cosmètica molt treballada. Dimensions: 124/84/110. Radi de gir: 16,6 metres en 170
cm. Talles: 163 a 177.

Maya
Scott
Un esquí que va adreçat a les esquiadores de nivell intermedi fins a les expertes. Ideal per a
les noies que busquin un esquí fàcil, estable i lleuger. Un all mountain molt valorat per les
dones, amb detalls tècnics com el Dual Radius –el qual és més o menys agressiu en l’entra-
da i sortida dels viratges– o el Pre Track, que li dóna una major versatilitat. Dimensions:
116/76/106. Radi de gir: 13 metres en 165 cm. Talles: 155 a 175.

Spirit Edition
Stockli
Un dels models de dona que menys cedeix als paràmetres femenins. L’Spirit no busca conque-
rir per la seva imatge suau, sinó per les seves prestacions. Les que l’han provat diuen que és
un canó. Un esquí potent, que va molt bé, més tou en torsió que un d’home, amb menys força
perquè doni les prestacions que se n’esperen. Un esquí de pista que admet les incursions fora-
pista   –patí de 68–, estable i noble. Dimensions: 115/68/98. Radi de gir: 15 metres en 165 cm.
Talles: 149 a 165.

Spirit Edition
Völkl
Pensat per a les esquiadores que no vulguin perdre’s cap pendent. L’Aurora és l’esquí amb el
patí més ample de la col·lecció Viva, 85. Calça el nou sistema de fixació iPT Wideride, el qual
combina el millor de l’esquí alpí i de l’esquí forapista. L’Aurora, un esquí all mountain d’espàtu-
la a cua, per a les noies que els agrada esquiar ràpid, per tot arreu i que no miren tant el con-
fort. Dimensions: 128/85/112. Radi de gir: 16,3 metres en 170 cm. Talles: 156 a 170.

Quin t’agrada més?
Per no fer etern aquest article hem triat, en consens amb les marques, el model de noia més destacable de la seva col·lecció. A veure què us semblen.
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una posició de muntatge central de la fixació que distri-
bueix la potència per igual en iniciar i executar els gris; o
el sistema Fusion, un sistema de fixació lleuger que s’a-
vança per acomodar la forma i la posició de la dona i faci-
lita enormement els girs. 
Una declaració d’intencions que també mantenen els res-
ponsables de Head. Com en gairebé la resta de referèn-

cies del mercat, el pes de l’espàtula i de la cua és major
que el del patí per facilitar els girs i l’esquiabilitat però, a
diferència de la resta, incorporen les seves dues millors
armes tecnològiques. Mentre l’Intelligence Tecnhnology
permet adaptar la tecnologia dels esquís a les necessi-
tats de les esquiadores, el Liquidmetal és el material que
fa possible una gran elasticitat i capacitat de rebot, que
atorga el màxim de dinamisme en uns esquís en què pre-
val la lleugeresa i la reactivitat. 

Si l’Intelligence Tecnhnology i la Liquidmetal són pròpies
de Head, el sistema IQ ho és de Blizzard. La línia de dona,
batejada com a Viva, el porta, i gràcies a aquest sistema
l’esquí és més lleuger, perquè permet integrar esquí i
fixació i de dues peces fer-ne una, amb una gran facilitat
de muntatge i una òptima transmissió de forces.
La intuïció femenina és present en totes les marques, i
prova d’això és el Feminine Intuitive Technology, de
Rossignol. Desenvolupada en col·laboració amb les noies
del programa True Colors, aquesta tecnologia es basa en
dos conceptes. Primer, la construcció FIT permet reduir
el pes dels nuclis en un 15%, mentre que gràcies al FIT
Integral System –les plaques de la part superior dels
esquís han estat dissenyades perquè s’adaptin a les
noies– es reparteixen millor els recolzament al taló i a
l’espàtula i es facilita la sortida dels viratges  perquè
genera una conducció més precisa.  Cal no oblidar-nos
del Women Waist Concept, que presenta una línia de
cotes en el taló original i revolucionària. Just darrere de
la fixació fan com una corba, són més estrets,  i s’engran-
deixen a mesura que avancen cap a la cua. Aquesta forma
facilita l’entrada i sortida dels viratges, a més de trans-
metre una gran seguretat, que agraeixen molt les esquia-
dores que volen progressar. 
Paral·lelament hi ha marques que confien el seu secret
femení al forn. És el cas d’Stockli. El seu model femení,
Spirit Edition, passa més minuts al forn que no pas el
d’home, de manera que s’aconsegueix que l’esquí sigui
més dòcil, menys brusc en sensacions i que quan es posi
al límit doni, tal com passa en tots els models d’aquesta
marca, el millor de si mateix. 
A l’extrem contrari trobaríem els Salomon de noia, en els
quals la cosmètica és força important, la qual cosa no vol
dir que abandonin la tecnologia, que en tenen, i molta.
Confiem en el doble monocoque –màxima resposta i
excel·lent adherència–, o en l’afegit de fusta al nucli per a
una major estabilitat i rebot més suau. Treballen dues
línies, l’all mountain i la de pista. Treballen amb la matei-
xa tecnologia que els esquís d’home, però amb detalls
exclusius, com ara unes fixacions que utilitzen titani. Un
material que té un cost més elevat que altres, però que
és més lleuger. Uns esquís que cobreixen al cent per cent

les necessitats femenines. Uns objectius que també
assoleixen els dos models de noia d’Scott, Maya i Sheela,
amb la clàssica construcció SSC, diferents làmines
superposades, o el Dual Radius, que afavoreix la versati-
litat dels models i l’adaptació a les exigències del terreny
i de la pròpia esquiadora. 
Per la seva banda, Völkl sí que té una bona alineació feme-
nina, l’Attiva. Els models han estat desenvolupats pel seu
equip de corredores, i aquestes han aconseguit que les
seves paraules es facin realitat, amb uns esquís de cons-
trucció més lleugera, divertits en el gir i una arrancada
d’impuls més suau. En funció del lloc per on es moguin,
els Attiva fan servir una tecnologia o l’altra, però els
millors opten per la construcció XTD Sensor Wood Core
Light –l’estructura de l’esquí amb la màxima proporció de
fusta, la qual dóna una flexibilitat harmònica a l’hora d’es-
quiar–, o el Double Grip, amb els cantells més aixecats i,
a major alçada, major adherència i precisió. 
En l’alçada es van fixar també els d’Atomic. Ells aixequen
el taló de l’esquí i faciliten l’esquiabilitat del model en
qüestió i aconsegueixen que la posició de la noia sigui la
més adient. Una finalitat que es veu afavorida per les dife-
rents Flex Zones que duen integrades els esquís, des de
l’espàtula a la cua. Cada model porta més o menys Flex
Zones en funció del nivell de l’esquiadora, de manera que
es garanteix de totes maneres una bona maniobrabilitat,
suavitat i confort. Qualitats que han estat ben presents
en la ment de l’equip de professionals femenines i amb
gran experiència a la Copa del Món que han estat pre-
sents en tot el procés de creació.

Confort i estètica
Com manen els gurus del màrqueting, un producte no
només ha de ser bo sinó que ho ha de semblar. Dit d’una
altra manera, que s’ha de vendre també per la seva imat-
ge, que és en el que realment ens fixem, i en els petits
detallets que el fan diferent. Ja podem tenir davant l’es-
quí més revolucionari del mercat, el més bo amb diferèn-
cia, que si no el vestim bé i li incorporem els accessoris
adients no tindrà sortida. Aquesta és una raó per la qual
els esquís de noia acostumen a tenir una cosmètica tan
treballada, tan maca, amb els detallets més variats. 

Una filosofia que segueixen, per exemple, a Atomic, amb
uns acabats brillants, amb la tecnologia InDesign –com el
programa de maquetació–, la qual fa que l’esquí estigui
òpticament coordinat amb la fixació. Mitjançant un pro-
grama d’estampació s’aconsegueix que la fixació tingui el
mateix color que l’esquí, de manera progressiva, de
manera que aquest va canviant de tonalitat en funció del
motiu que tingui. I després o abans, quan l’hagis de carre-
gar, una goma que hi ha a l’espàtula t’ajudarà en el trans-

port, detall que també té Dynastar, amb una peça anti-
lliscant que ha situat entre l’espàtula i la fixació, amb la
qual és molt més fàcil portar els esquís.
Bé, espero i desitjo que us hagin quedat les coses cla-
res, però pot ser que siguis d’aquelles noies que només
creu en allò que veu, i que per tant tot el descrit fins aquí
t’hagi fet veure la llum però no pas el camí a seguir. Així
que per triar el corriol correcte i no perdre’t en la fron-
dositat de la vegetació, res com anar a una botiga espe-
cialitzada, caure en mans d’un venedor com cal i
assabentar-te dels tests que fan les marques a la neu.
Aquest és el moment clau, ja que podràs viure en perso-
na les veritables diferències entre l’all i la ceba. I t’asse-
guro que n’hi ha. !

Els esquís de dona 
tenen característiques
diferents als d’home

Els esquís de noia 
responen a la 

morfologia femenina


