
Més de 64.000 visitants professionals internacionals
de 117 països no es van voler perdre la 70a edició
d’Ispo, la fira líder dels esports d’hivern, en la que
s’avancen les novetats de material dur i tou per a la
propera temporada. Nosaltres vam ser-hi un cop
més. Vam treballar més que mai per oferir-vos un
petit avanç del que trobareu el proper hivern.

Celes Piedrabuena
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Entrem a l’era dels cambers
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No serà per caminar. Renoi! el que caminem a Ispo.
Sempre dic que m’haig de dur un podòmetre per veure
els quilòmetres que fem cada dia i mai hi penso, però
de ben segur que intervenen uns quants. Són quatre
dies de no parar. D’anar a munt i avall dels pavellons a
la recerca de la millor informació, de parlar amb totes
les marques que podem per veure com els estan anant
les coses, perquè ens expliquin amb deteniment les
principals novetats de les seves col·leccions. Després
de prendre notes i més notes, de gastar dues cintes de
gravadora i d’omplir dues maletes de catàlegs, dos-
siers de premsa i cedès, creiem que estem en disposi-
ció de dir-vos per on aniran els trets no ja la propera
temporada, sinó en el futur més immediat. 

Allau de rockers
Sempre he sentit una devoció especial pel rock’n’roll,
tant pel que fa a la música com pel que a la cultura que
d’aquest estil de música es desprén. I no és que a
Munic hi hagués un allau de grups de rock disposats a
fer-nos entrar en calor, sinó que les marques, gairebé
totes, sembla ser que s’han posa’t d’acord en oferir
diferents tipus de camber en les seves col·leccions.
Fins ara quan parlàvem, quan voliem fer una radiogra-
fia dels esquís, ens centràvem en el radi de gir i en
l’amplada del patí, dos conceptes que els hem de
seguir tenint presents, però que queden una mica en
un segon pla amb l’eclosió del camber. De camber els
esquís sempre n’han tingut. Fins ara en els esquís es
parlava de camber tradicional, de la panxa clàssica que
feien els esquís, però és que a partir d’ara s’haurà de
parlar d’una gran varietat de cambers. Hi ha marques
que en tenen un o dos tipus de camber, però hi ha

d’altres que de la barreja del rocker amb el camber en
fan tota una religió, oferint una gran varietat de cam-
bers. Amb aquesta diversificació el que es busca és
oferir a l’esquiador un producte que s’ajusti més que
mai al que de veritat el fa gaudir a la neu, oferint-li uns
esquís més fàcils, més divertits i més polivalents. Una
paraula que sé que no agrada gaire, però que per a mi
resumeix molt bé l’essència del camber. De fet, dóna la
impressió que no ets ningú si en la teva col·lecció
d’esquís no apostes o no introdueixes una gran varietat
de cambers o, com a mínim, un rocker diferent.
Sembla també que el segment dels esquís de competi-
ció està una mica estancat, aturat. Les marques saben
que tenen aquí el seu públic, però no destinen els
esforços comercials que per exemple dediquen als
esquís prestacionals. Es segueix intentant fer uns
esquís gairebé a mida, que l’esquiador pugui persona-
litzar-los al seu gust en un tres i no res, que els senti
com a seus, i que quan llisqui per la neu cregui que gai-
rebé estan fets a mida. Uns esquís que redueixin les
vibracions negatives, que siguin estables a altes veloci-
tats, àgils , que tracin bé els viratges llargs i curts i que
estiguin dotats d’un marcat caràcter all mountain. En
certa mesura el que sí sorprén és el contingut creixe-
ment de les línies de muntanya o de travessa, com si es
cerqués assolir una puresa que igual s’havia perdut pel
camí. Dóna la impressió que cada cop hi ha més afec-
cionats que volen trobar-se a si mateixos, tenir un con-
tacte més natural i directe amb a neu. Es segueixen
mimant les col·leccions de dones i en botes l’aposta
per la comoditat és clara. Facilitat de calçat, d’ajusta-
ment, tot garantint el màxim confort i la millor de les
sensacions per gaudir al màxim de la jornada d’esquí.
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4FRNT
Freeski en estat pur. Aquest segueix sent el senyal
d’indetitat de la marca 4FRNT. Si el camber i els tipus
de camber era el punt sobre el que giraven totes les
converses als passadissos de la Ispo, en el cas de la
marca de Salt Lake City ho era per partida doble. No
tenen un tipus de camber en el catàleg, sinó que en
tenen cinc: el camber tradicional, el camber rocker, el
zero camber, el reverse camber i el camber early rise.
Cadascun d’ells ha nascut per oferir unes sensacions
diferents, aplicant-se de forma diferent en la compac-
ta col·lecció de 4FRNT. Dividida en dos grans grups,
les Signature Series i les Identity Series, els esquís que

calcen els pro Matt Sterbenz, Eric Hjorleifson, CR
Johnson i Niklas Karlström han patit una forta renova-
ció en tots els seus models, incorporant-se com a gran
novetat el model Renegade. Un esquí que està dotat
amb el Reverse Camber i que tant sols te’l hauries de
calçar quan vulguis notar com la neu verge t’arriba
fins els genolls, donada la seva amplada, la seva cons-
trucció i les seves característiques. Els altres dos
models que més podríem dir que s’adapten a les nos-
tres neus serien el versàtil CRJ –han estilitzat el lleó i
si juntes els esquís tens el logo de la marca–, i el
Pique, amb una estètica i unes cotes noves, per a
.l’esquí més ‘pistero’–90 de patí– de 4FRNT.

ARMADA
Els d’Armada segueixen fent uns esquís molt enfocats
cap el freeride i el freestyle, i cada cop els acosten més
al gran públic. D’aquí que com a gran novetat tinguin
el model Triumph, una de les noves entrades per a la
propera temporada, al costat de l’Halo. El DNI del
Triumph és fàcil d’establir, un esquí polivalent, més de
pista que cap altra de la col·lecció. Però, segueix sent
un twin tip, amb la cua més baixa, amb titanal dins del
nucli. Un esquí que es pot fer servir tant per pista com
per fora pista, i que segons podem seguir al catàleg
d’Armada arriba després de set anys d’investigació.
Doncs, benvingut sigui. Ara bé, no et pensis que per

tenir el sobri Triumph els d’Armada han perdut pisto-
nada, ja que segueixen tenint uns esquís que són tot un
referent en el seu terreny. Aquest seria el cas del JJ,
que ja funciona des de fa un parell de temporades,
però que hivern rere hivern sedueix a més amants del
freeride donada la seva facilitat de conducció, en la
que té molt a veure l’aplicació de l’EST freeride rocker.
La punta de llança segueix sent l’AR7. L’antic AR6
combina la construcció sàndvitx amb la cap. El sànd-
vitx és a sota de la bota i el cap a la resta de l’esquí,
això ens dóna molta més resistència, guanyant en pes
i en maniobrabilitat. Destacar també l’aposta per la
línia de roba, amb jaquetes i pantalons a un bon preu.

ATOMIC
Els d’Altenmarkt han segmentat la col·lecció d’esquís
perquè aquesta sigui més clara de cara al consumidor.
Compten amb esquís per a tot el públic, amb un total
de 18 nous models, que es diu aviat. Es segueix apos-
tant per la tecnologia D2 –un esquí damunt de l’altre,
variant la flexió de l’esquí–, pensada per a la pista i la
competi, i que tant bé representen els D2 Race o el D2
VC 75. L’altra gran novetat és l’aplicació de l’anomenat
camber adaptatiu, el qual s’aplica als esquís Nomad i
els All Mountain. A  primera vista l’esquí sembla que
tingui el camber de tota la vida, però quan es pressio-
na l’espàtula s’aixeca, fent que l’esquí entri molt més

fàcil a les corbes i dotant-lo d’una major flotabilitat en
neu verge . El Nomad Blackeye seria un bon exponent.
També s’ha renovat i força la col·lecció de botes.  La
línia Race i les Hawx segueixen sent tant potents com
sempre, arriben les noves Burner i Tracker, però la
gran novetat és la línia Live Fit. Destinades al públic
que cerca confort, les botes LF destaquen perquè a la
zona del metatars –la més delicada– llueixen uns
plàstics nous que s’expandeixen segons la mida i les
necessitats dels peus.  Destacar els nous Punx de fre-
estyle –sumen ja importants victòries–, la línia de pro-
teccions o la gran novetat en esquí de muntanya,
l’Ultimate, que ja calça en Kilian Jornet.

BLIZZARD
La col·lecció segueix la progressió que va iniciar fa
tres temporades. Consolidat el sistema IQ, després va
aparèixer el sistema IQ Max, que segueix en els patins
més amples de 80 mm, i ara arriba l’IQ Power.
Consisteix en un Power Booster de fibra de carboni
que es superposa a l’esquí. El que fa és donar-li una
major reactivitat i reduir les vibracions negatives que
es produeixen a la sola. L’IQ Power arriba en dues ver-
sions: la Full Suspension –amb un pistó d’oli a la part
central del Booster i que potencia encara més l’efecte
de la placa– i el Suspension, que seria la ‘barra’ de
carboni. Han creat una línia pròpia d’esquís Power

Line, que estaria representada en la seva màxima
expressió per l’R Power Full Suspension IQ, un esquí
per córrer, per traçar girs amplis, un esquí per treure
el màxim rendiment damunt la neu trepitjada. A la línia
G-Force, speed carving, entra el G-Force Supersonic
IQ, un esquí amb patí de 72, un polivalent de pista
d’altes prestacions. Destacar el race SL Magnesium
que tant bons resultats està donant en mans de
Reinfried Herbst –a qui vam veure a l’estand de
Blizzard– i l’aposta per la dona. Els esquís lady són un
reflex dels d’home, però amb la diferència que fan ser-
vir una fusta anomenada paulina –la que es fa servir en
esquís de muntanya– que sobresurt per la lleugeresa.
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DYNASTAR-LANGE
Les grans novetats de Dynastar es concentren en la
línia Booster, l’esquí de pista de gamma mitja.
Enguany entra en escena el Booster 12, novetat per la
tecnologia que aplica –Dual Sidewalls– i per la línia de
cotes. La Dual Sidewalls ve a ser una combinació de
dos materials als cantells laterals rectes de l’esquí,
amb el que s’aconsegueix una transició més progres-
siva. Amb el Booster 12 als peus gaudirem de control,
versatilitat i estabilitat. La línia Race segueix sent tant
atractivament gèlida com sempre. La continuïtat es
manté en el freestyle, on entren models més amples i
exagerats de cotes, i en la col·lecció de dones. Novetat

important en la línia Legend, la gamma més all moun-
tain de Dynastar, sobretot en esquís amb patins de 80,
85 i 94. Esquís amb radis de gir més curts, amb cons-
trucció sàndvitx, i que per pista funcionen força bé,
sense perdre el nervi que els caracteritza sobre neu
verge. Lange ha rebut una forta injecció de diners. S’ha
renovat gairebé el 90% de la col·lecció. En el segment
de competi i altes prestacions arriba l’Speed Blue –97
mm d’amplada nous botins, nous ganxos…–, es
segueix apostant per les Blaster de noi –una all moun-
tain força còmode–, la qual ha general la nova Delight
de dona: màxim confort en la gamma mitja, amb
horma de 102 mm, bons acabats, transparències…

ELAN-DALBELLO
La col·lecció d’Elan va cada cop més enfocada als
esquís de pista. Esquís amb patins i geometries
amples, però pensats per pista, per a tots els nivells i
condicions de neu. Dos dels models a tenir presents
són l’Speedwave 14 –un esquí de gamma alta, poliva-
lent, ràpid i amb nervi– i l’SLX Waveflex seguiria sent
un esquí emblemàtic per a la marca eslovena. Les
famílies Speedwave i Magfire s’han fusionat –totes
dues portaven la tecnologia waveflex– i ara es presen-
ten sota el nom d’E/Flex. Els fidels seguidors del gran
Ingemar Stenmark podran seguir calçant-se els
esquís amb la seva signatura, i destaca l’encertada

feina feta en la línia de muntanya, amb una unitat de
699 grams. A Dalbello –la marca italiana coneguda per
la comoditat de les seves botes– dues novetats. Entra
en el mercat race amb l’Scorpion. Veu la llum després
de quatre anys de treball. S’han tingut en compte els
quatre punts més delicats dels peus per fer la carcas-
sa del botí. Altes prestacions i un look força encertat
per a una bota race, que també destaca per oferir un
balanç positiu. L’altre gran novetat és la V.I.R.U.S.
Premiada a la Ispo, consta de tres models –Lite, Tour
i Free–, i la seva gran particularitat és que són botes
50% de pista i 50% touring. Excel·lents prestacions a
ambdós terrenys amb un look força encertat.

FISCHER
A Fischer volen personalitzar el teu esquí, i per això
aposten per la tecnologia Tune Up, un sistema que
varia la flexió de l’esquí. S’acciona manualment –hi ha
tres posicions, definides per colors–, fent que l’esquí
sigui més rígid o més tou, en funció del tipus de neu i
de l’esquí que es vulgui tenir. Evidentment, es contínua
apostant pel soprenent forat a l’espàtula, que tant
bons rendiments ha donat en competi. Es trasllada als
esquís de gamma alta, però tapant el forat, lògica-
ment. La línia Race, RC4, s’ha renovat amb noves tec-
nologies i cosmètiques, aplicant el Full Carbon
Jacquet, que no és més que una llàmina de carboni a

sobre l’esquí. Els Progressor, amb el Dual Radius
System, segueixen forts i amb estètiques més agres-
sives. Dues novetats: nous Motive de freeride –esquís
polivalents– i nou RCX –esquí de muntanya adreçat a
la competició–, sense oblidar la noia, a la que oferei-
xen dues noves línies. A l’igual que en esquís, les botes
RC4 s’han renovat en la seva totalitat. El groc predo-
mina a la gamma alta, però es llença una línia RC4
més comercial, amb una nova horma, més còmodes.
La línia Viron i de noia també s’han renovat en la seva
totalitat, així com les Progressor, on el model 130 seria
un dels més remarcables. Bota còmode, que es calça
fàcil, per a un esquiador de cert nivell.

HAGAN-FRITSCHI
Marca austríaca tradicional on les hi hagi pel que fa als
esquís de travessa, d’un temps a aquesta part Hagan
va sent més generosa en la cota dels seus esquís. Una
tendència que ja es va apreciar en el model Dragon. Un
esquí que, sense tenir cotes de freeride, sí que pel
mercat de travessa igual tenia unes cotes massa
amples; però que s’ha destacat com un model amb
una sortida excel·lent; ideal per esquiar sobre qualse-
vol tipus de neu, donada la seva lleugeresa i polivalèn-
cia. El Dragon és l’estrella en la línia Tour All
Mountain, i el nou Daemon ho és en la de Tour
Freeride. Amb una amplada de patí de 93, el Daemon

passa per ser un esquí de freeride per a travesses, que
s’ajusta a cada situació. Ve a ser un nou concepte dins
de Hagan, i en el que es vol fer incidència, tot i que
molts dels seus fidels els trobem en els models X-
Race i X-Lite. El primer és un dels models més lleu-
gers del mercat, amb 790 grams en els 160 cm. Ofereix
una nova geometria, amb un innovador disseny més
ample de l’espàtula. Compte amb cantells acabats al
disc per a l’absorció dels impactes i carboni al seu
interior. I si a Fritschi van deixar tothom bocabadat
amb la fixació Diamir, ara tornen a jugar-se-la amb
l’Eagle. Amb un DIN que va de l’1 al 12, l’Eagle és una
fixata polivalent, bona per pista i per a les travesses.
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HEAD
Potenciació de la col·lecció. A destacar el nou
Supershape Titan, un all mountain racing bestial. Un
esquí amb un patí de 78, molt polivalent i molt estable.
S’ha reestructurat la línia all mountain freeride, la
Peak. Ara hi ha els Peak 72 i 74, amb el que s’aconse-
gueix una diferenciació més gran. Noves cosmètiques
als Icon all mountain-pista, potenciació de les línies de
dona i la júnior, aquesta última amb una nova cons-
trucció de fusta, i apareix la nova línia de camber
invertit Rocka. Una línia de patins de 95, 98, 103, 195 i
108 amb camber invertit, i amb la que es vol donar res-
posta a una línia ascendent al mercat. A nivell de tec-

nologia, arriba el Kinetic Recouvering System, la
mateixa que aplicava Ferrari als alerons dels cotxes,
L’apliquen a la cua dels esquís, i l’han fet visible, i el
que fa és que si, per exemple,  l’energia acumulada en
el decurs dels viratges l’alliberar a la sortida. En botes,
es potencia la família Vector. Ara la 110 és una bota de
triinjecció, és a dir, que s’ha li apliquen tres tipus de
duresa de plàstic. També es millora l’entrada de la
bota i ara és un plaer calçar-se-la. També s’ha millo-
rat la línia Edge, sobretot a nivell de botins i a nivell de
ganxos, dotant-la d’un atractiu major. I a nivell de dona
es mantenen les Dream, amb botins més calents,
jugant amb transparències.

K2
Bàsicament, la col·lecció de K2 va cap a la implantació
del rocker o camber invertit. La barreja del rocker amb
el camber ens donarà el tipus d’esquí que necessitem
per a cada públic. A K2 en saben un tros de camber, i,
com molt bé remaquen al seu catàleg, n’ofereixen sis:
tradicional, speed,  catch free, jib, all terrain i powder;
la diferència dels quals estaria per la quantitat de
camber invertit o rocker que porta cada esquí. Aquests
diferents tipus de camber o rocker els trobarem a dins
de les diferets col·leccions de la marca. Com ens
tenen acostumats els de K2, gairebé tot el gruix de la
col·lecció ofereix  un munt de nous esquís. Novetats

que s’aprecien en totes les seves línies. Alguns dels
models referents que podriem assenyalar en cadas-
cuna de les diferents famílies serien el Wayback en
freeride, el Revival en el camp dels twin tips, el Burnin
Luw –molt més calent ara que abans– en noies –seg-
ment que segueix sent un dels punts forts de K2–, i en
all mountain destacariem el Riptor. Un esquí que des-
taca per la seva versatilitat i alt rendiment que dóna i
que, a banda de l’all terrain rocker, també compta
amb una altra de les joies tecnològuiques de K2, la
Mod technology, una espècie de suspensió que el fa és
esmorteir perfectament les vibracions que es generen
a sota l’esquí, guanyant així en estabilitat.

MOVEMENT
Movement en els seus origens era una empresa de
freeski, i actualment vol mantenir aquesta autenticitat.
Són les seves arrels i les volen mantenir i potenciar, ja
que ens alguns sectors s’ha la identificava massa com
una marca de freestyle. Així, de cara al proper hivern,
la marca de la poma ha posat el seu punt de mira en
l’esquí de muntanya, i també han desenvolupat una
nova línia de freeski que es diu Adventure, la qual
reflecteix en bona forma l’esperit que caracteritza a
Movement, la seva forma d’entendre la muntanya.
Aquesta línia –formada pels models Spark, Coulour,
Black Rose i Jackal– es pot  muntar amb fixacions de

pista, de muntanya  o de telemarc: tres tipus de fixa-
cions per a una mateixa col·lecció, de forma que
l’esquiador pot definir quin és el contacte que vol tenir
amb la neu. Tots les esquís són de fusta, i en l’apartat
dels esquís de  muntanya s’ha desenvolupat una nova
tecnologia de trenat de fibres, amb la que s’aconse-
gueix alleugerir el pes d’una forma brutal, tot mante-
nint la rigidesa i la torsió. El Yaka, el Zip –nova
entrada– i el Source, tots tres dins de la línia freeski,
serien tres dels models més importants de la col·lec-
ció, sense oblidar-nos de la incorporació de Paul
Parker a la factoria de Movement, una de les veus més
importants pel que fa al telemarc.

NORDICA
Renovació total en la col·lecció d’esquís i botes a
Nordica. Els que sempre havien considerat a la firma
italiana com una marca seriosa i clàssica, que no tenia
gaires colors, al·lucinaran amb la nova col·lecció. Una
renovació estètica que es recolça en l’argument de
venda número 1 de Nordica: la tecnologia. Aposten per
l’all mountain, entenen aquest concepte en la seva
versió més àmplia, i fora dels esquís tot terreny englo-
ben els esquís de gegant i els d’acrobàcies. Creuen
que la tendència és l’all mountain i aposten per ella.
Models a destacar, el Fire Arrow 74 –bon representant
de la línia Aggressive Frontside, models més amples

de patins, per donar-lis un concepte tot terreny; esquís
twin tip funcionals–, els Hot Rod –all moutain funcio-
nals basats en la construcció I-Core per reduir el pes,
millorar la conducció i la flotabilitat– o el Dobermann
Spitfire Pro EDT, que sobresurt per la capa superpo-
sada de carboni a sobre de l’esquí, un elastomer que
afavoreix la flexibilitat, impedint la torsió, i millorant la
conducció. Un esquí pistero que respondrà a tot el que
li demanis. La passió per l’all mountain es trasllada
també a les botes, amb les noves Enforcer de freeride,
les noves Cruiser per a un públic mig avançat que
busca confort o l’evolució de l’Ace of Spades de fre-
estyle amb les models Dead Money i Double Six.
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ROSSIGNOL
La col·lecció de la firma d’Artés per al proper hivern
gairebé és nova en la seva totalitat, amb novetats
importants en la línia all mountain, alguna novetat en
la línia race, ampliació de la gama race carver espor-
tiva, tot enfortint les col·leccions de pista, de noia –on
es refocen les cosmètiques amb Echo, on el material
és recicable– i el naixement d’una nova família de fre-
eski, a la que apliquen tota la tecnologia Amptek, here-
tada del snowboard. L’Amptek de Rossignol és una
barreja de camber positiu a la zona central de l’esquí
amb un camber invertit a l’espàtula o la cua. Un dels
models que incorpora aquesta tecnologia és l’Alias, un

all mountain pistero, fàcil, en el que s’introdueix el
concepte rocker, i amb el que la negociació del viratge
és molt bona. Destacarien també l’Strato 80 o 70, els
esquís TroyLee de Rossignol o el Radical 9SL, el qual
recupera l’antiga ungla, desplaçant una mica el centre
de gravetat de l’espàtula, fent que l’entrada a la corba
sigui molt més ràpida. Pel que fa a les botes parlaríem
de l’aplicació del sistema de transmissió de recolça-
ment Sensor, de la completa línia júnior, dels models
Synergy Sensor com a bons representants all moun-
tain, amb 102 mm d’horma,  o la línia Vita de noia, on
l’entrada del peu és fàcil i on la puntera de la bota està
recoberta de plomes per a un major confort.

SALOMON
Simplificació de la col·lecció d’esquí amb tres línies
molt clares. Una, la dels esquís de pista, on el màxim
exponent són els esquís de competi, i on es busca
donar molta resonància al concepte 24 hores, on tots
els models incorporen la tecnologia Powerline. Una
altra línia són els X-Wind, la col·lecció all mountain.
L’esquí Tornado ha estat el seu gran exponent, apareix
el Tornado Powerline i neix el nou Enduro: un Tornado
bèstia, amb les cotes més amples, doble Powerline
per fer l’esquí més reactiu i estable, permetent un fora
pista més còmode. I la tercera línia seria la de freeski,
dividida en freestyle i freeride. Dos bons esquís de

freeride pur i dur serien el Dictator i el Sentinel, sent
el primer un esquí de powder i el Sentinel un model
més polivalent. En freestyle, el Dumont i el Suspect
segueixent agradant els joves, i surt el Twenty Bell, el
qual porta twin rocker, amb l’espàtula i la cua força
aixecats, afavorint la realització dels trucs, però
garantint també un bon comportament a la pista. En
botes es segueix la mateixa segmentació que en
esquís, amb la bota tradicional, la de competició, la
d’altes prestacions, com l’Impact; la de nivell intermig
esportiu amb les Mission; les específiques de freesty-
le, com les SPK, o la gran novetat, la primera bota all
mountain: la família Quest.

SCOTT
Els ‘highlights’ del dossier de premsa d’Scott a la Ispo
destacava els següents titulars: precisió òptica amb
unes màscares de primera, on sobresurt el model
Hustle; potenciació de la gamma de cascos amb els
nous Scott Roam, els quals incorporen l’Scott G-Vent
System; aposta pel freeride de muntanya amb uns
exquisits esquís Powd’Air i Cruss’Air; dos esquís d’una
imatge sòbria, en construcció de carboni, pensats un
20% per a la pista i un 80% fora d’ella. A aquests dos
models també es suma l’Xplor’Air, un esquí per foque-
jar i esquiar amb seguretat i amb el segell del nucli de
carboni com a senyal d’identitat. La línia de muntanya

es completa amb les motxilles Air 25 o Air 35. Una
altra de les col·leccions que treballen bé a Scott és la
de Freestyle Backcountry, on sobresurt l’Scott Mega
Dozer, un esquí 10%  de park i un 90% de backcountry;
un twin tip dual rocker, que vindria a representar a la
nova generació dels esquís rocker, pensat pels
esquiadors que vulguin ser els reis del jib. Al costat del
Mega Dozer hi ha el Dozer –pels freeskiers que cer-
quen un esquí de freestyle backcountry versàtil– i el
Lola, un esquí freestyle all condition adreçat als joves
i a les noies. I parlant de noies, al Lola l’acompanyen
en la col·lecció lady els models Rosa, Real i Maya,
abastant axí totes les exigències de les esquiadores.

STÖCKLI
Dues són les novetats importants a Stöckli. Una faria
menció a l’aposta que fan pels esquís de dona. No ens
estem referint a un argument més de venda, sinó a
esquís lady específics, pensats per noies i adreçat a les
noies, amb les característiques que els són pròpies.  I
l’altra faria esment a l’aparició de dos models nous
dins de la seva línia més característica, la Laser, amb
els models CX i SX, aquest darrer ha estat un dels
grans triomfadors a les curses d’esquicròs dels Jocs
Olímpics de Vancouver.  També és nou l’Spirit Motion,
un esquí específic de noia, que té la particularitat
d’incorporar la tecnologia SoftFlex, la qual es tradueix

en que la part del patí és una mica més tova, més
agradable i menys agressiva pel que fa a les reaccions
de l’esquí. L’aposta pel públic femení arriba també a la
família Rotor, amb el Rotor 74 com a clar exponent, el
qual està dotat de la tecnologia SoftFlex, pensada en
exclusivitat per a les noies. La SoftFlex és una de les
apostes tecnològuiques d’Stöckli, camp en el que
també destaca el Torsion Tech System que per exem-
ple calça el Laser SX. Un esquí implacable, amb nervi,
el qual ha estat alleugerit de material a la part que hi
ha abans del patí i abans de la cua, on es buida una
mica la fibra perquè la torsió sigui més homogènia. És
el  Torsion Tech System.
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VOLANT
En una marca de prestigi com Volant no estan per gai-
res canvis cridaners i innovadors, la continuïtat és la
seva millor targeta de presentació. A la petita i com-
pacte col·lecció de Volant segueix destacant el nou
model de la temporada passada, el Cooper, un esquí
Volant una mica més ampla que la resta, amb l’interior
fet amb nucli de fusta i la coberta de l’esquí realitzada
amb acer i fusta. Aquest model amb sonoritats mod
haurà de compartir protagonisme amb el nou Loop: un
esquí de noia, amb un disseny lady, amb un acabat de
coure i que a la part de l’espàtula incorpora un mate-
rial més tou perquè a l’hora d’agafar-lo l’esquí tingui

un major grip. A Volant els detalls es cuiden de forma
especial, donat al públic pel que van adreçats. Els
esquís Silver, Gold i Platinium segueixent sent el gruix
de la col·lecció, i on sí que hi ha hagut un canvi en
aquesta marca d’esquís senyorials és en el tema de
les fixacions. Ara s’aposta per la nova Ztl, la qual des-
taca per la seva facilitat de funcionament. Es pot mun-
tar, desmuntar i regular amb els mans, sense la
necessitat de recórrer a cap tipus d’eina. Aquesta faci-
litat d’ús ve acompanyada d’una relació de pes força
interessant, dues de les qualitats que més aprecien
els usuaris de Volant, que cerquen uns esquís que
donin un bon rendiment, amb un look de luxe.

VÖLKL-TECNICA-MARKER
La col·lecció de Völk prioritza les innovacions tecnolò-
guiques. En la col·lecció Racetiger apareix la tecnolo-
gia Speedwall, el secret de la qual rau en què el cantell
de l’esquí també intervé en el lliscament. En els race
carving i els esquí d’eslàlom neix la tecnologia Psi, que
no és més que un programa d’adaptació de l’esquí a
les exigències de l’esquiador. Segueixen pensant que
cada amplada de patí necessita d’una fixació específi-
ca, i en noia mantenen el  concepte Bio-Logic i apos-
ten per la Progressive Technology. Aquesta s’aplica
als esquís més comercials, i consisteix en un alleuge-
rement de materials de l’esquí del centre fins a la

cua –guanyant en tolerància i en una millor conduc-
ció–, i en aixecar una mica l’espàtula. Li han introduit
un rocker shape perquè quan l’esquí estigui inclinat,
negociant els viratges, s’ha li avançi el punt de contac-
te, fent-lo més tou i permissiu.  I en freestyle-freeride
segueixen amb la tecnologia rocker shape. Tres
models a tenir en compte: Racetiger Speedwall,
Tigershark 10 Feet i el Kendo. En Tecnica, dos grans
novetats: la nova Diablo Inferno –dotata d’una placa
metàl·lica a la sola, el Power Chassis, reduint la torsió
a altes velocitats–,  i  l’Air Shell Technology. Funciona
amb uns polsadors, amb els que omples al teu gust els
espais buits que es generen entre la carcassa i el botí.

  


