
Els esquís sempre han tingut pont; sense pont no
tindrien raó de ser. Però mai no hi havia hagut tanta
oferta de ponts diferents al mercat. Entrem a l’era
del pont, l’era dels càmbers, en què cada marca pre-
senta diferents tipus de perfil per als seus esquís per
tal de dotar-los d’una major polivalència.
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Sembla que arriben nous temps per a l’esquí. Fins avui,
quan volíem saber algunes de les dades més destaca-
des d’un esquí ens fixàvem en les seves cotes, en el seu
patí i en el seu radi de gir. Aquestes dades sempre
seguiran sent bàsiques, importants, però un nou con-
cepte entra a escena: el tipus de pont. Entenem per
pont el perfil, la silueta, la panxa de l’esquí. Des de
sempre els esquís han lluït el pont, que ja s’ha batejat
com a tradicional, però ja fa algunes temporades que
algunes de les marques més innovadores han anat
incorporant als seus catàlegs diferents tipus de pont
fins a arribar a la situació actual, on fa la sensació que,
si no té diferents tipus de pont, una marca no és ningú,
ja que no pot satisfer les exigències del mercat, la
demanda dels esquiadors. Sense cap mena de dubte,
aquest va ser un dels grans titulars de la passada edi-
ció de la Ispo de Munic, la fira d’esports d’hivern més
important.

Esquís a mida
Estem, doncs, a les portes d’una nova era al món de
l’esquí, o com a mínim això és el que sembla. Fa la sen-
sació que aquell que vulgui seguir sent una de les prin-
cipals opcions a la neu haurà d’apostar per les
diferents opcions de pont i treballar-les. L’immobilis-
me no ha estat mai bo, i avui més que mai sembla que
s’imposa estar ben despert. Emperò amb aquest dina-
misme no es pretén res més que el que s’ha intentat
tota la vida, oferir a l’esquiador l’esquí que més s’ajus-
ti a les seves necessitats, amb la diferència que d’un
temps ençà s’aposta més per la polivalència. I per
aconseguir aquesta cal dotar els esquís d’una tecnolo-
gia i construcció adients. Per aquesta raó hi ha mar-
ques que tenen diferents ponts al seu catàleg. N’hi ha
que en tenen dos o tres, però hi ha referències que fins
i tot en tenen cinc, de manera que s’abraça la més
àmplia demanda del mercat. Del que es tracta és
d’anar variant la panxa de l’esquí d’acord amb el
terreny o terrenys que es vulguin conquerir. 
Al costat de l’aposta pel pont, les marques segueixen
fent esforços importants per mirar que els seus pro-
ductes siguin els que més destaquin en l’àmplia oferta
de marques i models que hi ha al mercat. Per això el
primer que intenten és dotar els esquís d’una imatge
moderna i bonica quan calgui, o bé mantenir-se fidels
als seus principis, i després conquerir els esquiadors
amb les prestacions que els poden oferir. Hi ha mar-
ques que aposten més per l’esquí alpí de competició,
d’altres es decanten més per ser a tot arreu i d’altres
miren més cap a l’esquí artístic i acrobàtic, l’esquí fora-
pista i l’esquí de muntanya; la muntanya en la seva
totalitat, en definitiva. Ha d’haver-hi de tot, i com més
varietat millor; però sí que s’aprecia una tendència a
seguir apostant per les noies, pels joves i per l’esquí de
travessa o de muntanya, com si es volgués tornar als
orígens, a l’essència de l’esquí. 

Celes Piedrabuena

Foto Obertura: Völkl
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4FRNT
PIQUE
La marca de Salt Lake City (Utah) és coneguda sobretot
pels seus grans esquís de forapista i per a la categoria
artística i acrobàtica, però també fan esquís que es
mouen com a peix a l’aigua en pista, tot i que a alguns
fanàtics de la neu els pugui sorprendre. És el cas del
Pique, que per aquest hivern ve totalment renovat. És
l’esquí més pensat per a la pista de 4FRNT, amb 90 de
patí; un esquí que flota molt bé però que en pista,
damunt la neu trepitjada, va perfecte. Vindria a ser com
un esquí de gegant, però una mica més ample. El tro-
baràs amb una estètica i cotes noves, i també li han
ampliat l’espàtula i la cua per donar-li un aire més de
polivalència. Dotat amb el pont tradicional –l’esquí de
tota la vida amb l’arc al centre–, el Pique és un esquí
que sorprèn per la seva agilitat quan s’esquia entre
arbres per la seva flotabilitat damunt els núvols de neu
i per la seva agilitat en pista. Et sorprendrà. 
Talles: 159 a 186 (01).

RENEGADE
Si el que busques és un esquí per gaudir del millor
esquí forapista els dies de paquet, pensa en el
Renegade, nova incorporació al catàleg de 4FRNT.
Gaudiràs com un nen amb sabates noves gràcies a la
seva construcció i a l’aposta pel Reverse Camber. El
pont invertit vindria a ser el pont tradicional, però al
revés, i confereix a l’esquí una gran flotabilitat. Una de
les particularitats del Renegade, que llueix un patí de
122, és que no llueix un cantell lateral en ús; és direc-
tament fusta d’auró, que està hidrofugada i no agafa
aigua. L’acabat del Renegade és esplèndid i, com diu el
professional Eric Hjoleifson, “on la neu pols predomina,
allà hi ha el Renegade”. Talles: 186 (02).

MSP
A veure què et sembla aquesta presentació de l’MSP.
És l’esquí més complet del catàleg de 4FRNT, en pista
va com un avió, fora pista no va gens malament; amb
aquest esquí pots saltar sense cap problema, dibuixar
tants trucs com siguis capaç; i a més és un model pro-
fessional, un esquí de taller. No sé si calen més parau-
les, però et diré que aquest model de pont tradicional
ha estat dissenyat i redissenyat per Matt SterbeNz. En
Matt ha desenvolupat aquesta creació per esquiar des
que surt el sol fins que es pon, i dóna resposta a totes
les situacions que pots trobar al llarg d’una jornada
d’esquí: incursions entre arbres, girs amples en pista,
lliscades damunt un mòdul... Un esquí àgil, estable,
segur i d’un marcat accent polivalent, que trobaràs en
quatre talles, amb un grafisme força encertat. El seu
dibuix ja el delata: del bosc a la muntanya; del cim de la
muntanya, passant pel bosc, fins a la base de l’estació.
Talles: 161 a 187 (03).

ARMADA
AR7
El referent del catàleg d’Armada. L’antic AR6 aquest
any ha variat, de manera que ofereix una nova cosmèti-
ca en blanc i negre i una concepció diferent. Enguany
introdueix la novetat de combinar la construcció sand-
vitx amb la construcció cap. Sandvitx a sota de la bota,
al patí i cap a la resta de l’esquí. Aquesta manera de fer,
que ja es va començar a introduir la temporada passa-
da amb els Alpha, ha funcionat molt bé, i per això s’apli-
ca en aquest model i al Thall. Integrat dins de l’AR
Series, l’AR7 respon al concepte de la seva família: un
esquí per dominar tota la muntanya. Un esquí de parc
tot terreny, que combina en el seu interior kevlar i car-
boni per dotar-lo d’una major estabilitat, que li donen
un major pop i un accentuat caràcter artístic i acrobàtic
quan se’l necessita. És el que s’anomena CK Stringer
que, al costat del Made in Armada, fa de l’AR7 un esquí
impressionant. Talles: 161 a 181 (04).

TRIUMPH
Els integrants en les LTD Series són esquís que pertan-
yen al parc, que es mouen també per la pista i que no
fan lletjos a unes bones sessions d’excursió nòrdica. Un
marcat caràcter multidisciplinari que s’aprecia, de
l’espàtula a la cua, d’una de les grans novetats
d’Armada per a aquest hivern, el Triumph. Diuen que és
el resultat de set anys, que ja és temps, de dura inves-
tigació, i el cert és que el Triumph promet. Està pensat
més per a pista, novetat a Armada, amb titanal dins del
nucli. Una planxa simètrica que es pot fer servir per a
pista, tot i que ha de quedar clar que no és un esquí
d’eslàlom, però sí que és un bon twin tip tovet. Diuen
que és el primer esquí direccional tot terreny nascut de
la competició, però tenint sempre com a referència el
parc i el migtub i les seves parets. Per molts, el
Triumph pot ser el primer esquí Armada. 
Talles: 164 a 185 (05).

JJ
El líder de les Sig Series ja funciona fa un parell de tem-
porades, però nevada rere nevada els afortunats que
se’l calcen s’adonen que és un esquí força fàcil de con-
duir fora pista. L’origen d’Armava beu molt de la filoso-
fia del JJ, de quan un grupet de fanàtics de la neu feien
de les seves fins que van fer els seus somnis realitat.
Dotat d’un caràcter neu pols indiscutible, incorpora
tres tecnologies cabdals per entendre el seu bon rendi-
ment: la construcció FR50 –combinació de la lleugere-
sa de la construcció a l’espàtula i cua amb l’ABS dels
laterals per donar-li una major lleugeresa–, l’esmenta-
da CK Stringer i l’EST Freeride Rocker. L’enlairament
de les puntes dels esquís, espàtula i cua, es combina
amb un aixecament del pont clàssic de l’esquí, al patí, a
sota de la fixació,  de manera que s’augmenta la flota-
bilitat en neus molt toves i profundes i se’l dota també
d’un gran control en neus dures, a banda de lluir uns
dibuixos força encertats. Talles: 175 a 185 (06).

ATOMIC
D2 RACE GS
Un esquí d’altes prestacions per als amants de la pista,
el qual incorpora el darrer crit tecnològic de la factoria
d’Altenmarkt. Estem parlant de la tecnologia D2
Doubledeck, que va sorprendre tothom pel seu bon
comportament la temporada passada i que segueix
sent tan bona com abans. La principal virtut d’aquest
avenç tecnològic –el principi del qual rau a col·locar un
esquí damunt de l’altre– és que permet que variï la fle-
xió de l’esquí d’acord amb la pressió, la força que exer-
ceix l’esquiador. A les primeres esquiades, als primers
metres, l’esquí té un comportament dòcil, suau, però a
mesura que l’esquiador s’escalfa i el pressiona, li
demana acció i l’esquí respon a les exigències que se li
requereixen. Esquí de pista per excel·lència, el D2 Race
GS llueix una inconfusible estètica de cursa, té un mar-
cat caràcter alpí i calça, ara que tant es parla de ponts,
el pont tradicional, el de tota la vida, el qual confereix a
l’esquí la màxima estabilitat i el màxim control, fins i tot
en la neu més dura i els pendents més pronunciats. Per
sota d’aquest model es troba el Race Ti GS i el Race Lt,
i existeixen, en bona lògica, els seus homòlegs en eslà-
lom. Talles: 164 a 184 (07).

D2 VC 75
Nova incorporació a la línia Vario; i quina incorporació!
Dotat d’una imatge molt elegant, el D2 VC 75 és un
esquí de primera. Un esquí de pista però perfumat amb
una flaire de polivalència que enamora. Enguany,
aquesta gamma d’esquís han estat redissenyats, però
segueixen fidels als seus principis, al fet diferencial que
els fa únics: la goma central, força visible a l’espàtula i
a la cua de l’esquí, tant a la base de l’esquí com a la
sola. La tecnologia Double Deck permet variar tant la
flexió de l’esquí com el radi de gir, de forma que quan
l’esquiador pressiona l’esquí aquest s’obre i retalla
d’aquesta forma el radi de gir. Esquí versàtil des del
primer moment; aquest hivern encara ho serà més, ja

que l’han fet una mica més ample, de manera que llueix
un patí de 75 mil·límetres. Dotat del pont tradicional, el
qual li confereix una estabilitat a prova de bomba, el
radi de gir del D2 VC 75 és molt més entallat perquè
sigui més fàcil d’esquiar. I no serà perquè no pots triar,
ja que al costat del D2 VC 75 seuen fins a cinc models
més amb ganes de menjar-s’ho tot. 
Talles: 157 a 177 (08).

BLACKEYE TI
Són uns dels esquís que més bones sensacions han
generat dins del catàleg d’Atomic. Aquests esquís ja
eren al catàleg del passat hivern, però si busques al
passat segur que no trobes el flamant Blackeye Ti, ja
que és una nova i flamant incorporació. Esquí tot
terreny de l’espàtula a la cua, llueix un patí de 82, el
qual li confereix un caràcter polivalent inconfusible.
Que es volen escalfar motors damunt la pista... Cap
problema. Que un cop carregades les piles es volen fer
incursions fora pista que mai s’oblidin... Cap problema.
El nou Blackeye Ti passa per ser un dels reis de la mun-
tanya gràcies, en bona part, al pont adaptatiu, el qual
dota l’esquí d’una gran versatilitat. El pont adaptatiu
facilita enormement l’entrada als viratges, i el nucli de
fusta reforçat amb titani encara accentua més el seu
comportament 4x4. Al costat del Blackeye Ti trobem
l’homònim Blackeye sense titani al nucli, i la família es
completa amb models més amples per als amants de
l’esquí forapista i models per als esquiadors més
amants de les pistes. Tu tries. Talles: 160 a 181 (09).

BLIZZARD
R-POWER Full Suspension IQ 
Element estrella de la línia Power Line i un dels esquís
estrella de Blizzard per a aquest hivern. Premiat a la
Ispo dins de la categoria Hardware Ski, l’R-Power Full
Suspension IQ és un esquí que calça el nou sistema IQ
Power, en el qual una tira de fibra de carboni se super-
posa a l’esquí per donar-li una major reactivitat i per
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reduir les vibracions negatives. Hi ha dues versions
d’aquest sistema, i la més impactant és la que fa servir
aquest esquí, la qual destaca per fer servir un pistó d’oli
a la part central de l’amplificador, que potencia encara
més l’efecte de la placa. Tot plegat, fa que aquest esquí
preciós i tecnològicament avançat sigui molt indicat
per als esquiadors que volen córrer, que volen dibuixar
girs amples a la pista. Estem davant un esquí àgil, de 68
de patí, un esquí per gaudir, fins i tot en neu dures i
ràpides, el qual pots muntar amb la fixació IQ Power 14
o IQ Power 12. Talles: 167 a 181 (10).

G-FORCE SUPERSONIC IQ 
Aquest és un senyor esquí, el mestre de la seva classe,
el qual combina i reuneix la millor tecnologia de
Blizzard. La tecnologia Powerframe en garanteix
l’energia, el nervi, la rapidesa i l’estabilitat. Estem
davant un esquí potent, que demana que l’apressis; un
esquí amb titani i que fa gal·la d’un caràcter força poli-
valent. La construcció del seu patí de 72 el dota d’un
marcat accent tot terreny, però a la vegada li confereix
unes grans connotacions de comoditat i diversió. Amb
aquest esquí als peus, t’ho passaràs d’allò més bé
traçant viratges curts i llargs i, tot i el seu caràcter mul-
tidisciplinari, on es mou millor és a les pistes traçades,
sigui quin sigui l’estat de la neu. I, en cas de no voler un
esquí tan “exigent”, sempre es pot triar el G-Force
Sonic IQ. Talles: 160 a 181 (11).

CROSS RIDE IQ
L’esquí ideal per als esquiadors ambiciosos que neces-
siten la complicitat d’un element sota els peus que
destaqui per la seva fiabilitat i per facilitar la progres-
sió. La concepció del sistema IQ dota aquest esquí
d’una versatilitat sense límits i d’una gran agilitat per
moure’s amb eficàcia en qualsevol terreny, i a la vega-
da ofereix una negociació dels viratges fàcil i efectiva. A
més, el Cross Ride IQ garanteix una òptima adherència
en tota mena de terrenys i en tota mena de neus, espe-
cialment en la neu dura. Polivalent i còmode, aquest
esquí pot donar moltes satisfaccions als esquiadors i, a
més, ofereix una bona relació qualitat-preu. 
Talles: 145 a 175 (12).
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DYNASTAR
EXCLUSIVE FLUID
A Dynastar les noies sempre han estat ben cuidades, i
una mostra d’aquestes paraules és l’Exclusive Fluid.
Nascut a Chamonix –tal com es pot llegir a l’alçada del
patí–, aquest seria un esquí de dona d’altes presta-
cions. Un esquí de pista, del qual enguany s’ha renovat
la cosmètica mantenint-ne les prestacions. Dissenyat
per noies i pensat per a les noies, l’Exclusive Fluid es
beneficia de l’Exclusive Balance System i de la tecnolo-
gia Fluid, la qual es tradueix en una major confortabili-
tat. Amb el nucli de fusta, el Fluid és un esquí estable,
té un marcat caràcter de pista i està pensat per a les
esquiadores de nivell mig, que cerquen un esquí amb el
qual s’ho passin bé, sense complicar-se la vida, i pro-
gressin. Talles: 148 a 168 (13).

BOOSTER 12
A la gamma Booster li ha sortit un germanet gran, el
Booster 12. Estem davant un esquí de gamma mitja,
que destaca per ser tota una novetat pel que fa tant a la
línia de cotes com a la tecnologia. Es beneficia de la
Dual Sidewalls: una combinació de dos materials al
cantell lateral recte per buscar una transició més pro-
gressiva des de l’estructura fins al cantell lateral recte.
El Booster 12 tindria un accentuat caràcter polivalent,
tot i que es mou millor dins de les pistes que no pas per
fora. Però sobre neu no trepitjada se’n surt força bé.
Als peus, transmet control i estabilitat, i ho fa amb una
bona relació qualitat-preu. Talles: 152 a 178 (14).

SULTAN 85
La gamma més tot terreny de Dynastar, la Legend,
també ofereix esquís un xic domesticats, com el Sultan
85. Amb el nucli de fusta i insercions en titanal, el
Sultan 85 es comporta molt bé en pista i excel·lentment
fora pista. Una dualitat que és possible gràcies al seu
radi de gir i a la construcció de sandvitx. El Sultan 85
seria el terme mig dels Sultan, ja que per sota trobem
el 80 i per dalt el 94. Pesa 1.900 grams, i amb aquest
esquí als peus esquiar és un plaer, ja que transmet
molta confiança i seguretat. El control i l’estabilitat
estan garantits. Unes prestacions que en bona mesura
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li vénen donades per la 3D Construction, específica per
a l’esquí forapista, la qual té com a punts forts la lleu-
geresa, l’adherència i el contacte amb la neu. 
Talles: 158 a 184 (15).

ELAN
WAVEFLEX 14
El líder de les Waveflex Series d’Elan. Aquesta joia
d’esquí destaca per ser un dels més versàtils del mer-
cat. Una bona part d’aquesta versatilitat ve donada per
la seva concepció i perquè incorpora la millor tecnolo-
gia d’Elan, com ara la WaveFlex. Amb aquesta tecnolo-
gia, que va néixer el 2005, i de la qual avui se’n mostra
públicament la darrera versió, el que es busca és que
l’esquiador tingui a sota de les botes una flexió més
harmònica dels esquís i un retorn de l’esquí molt més
ràpid. La presència del nucli de fusta de l’espàtula a la
cua de l’esquí li confereix una major rigidesa torsional i
un menor pes, de forma que l’esquí és molt més àgil i
manejable. Després, l’aplicació de la tecnologia Dual
Titanium als cantells atorga un major control en totes
les condicions de neu, així com una flexió més harmò-
nica i una capacitat de resposta superior. I, si a totes
aquestes destacables característiques, afegim un aca-
bat tridimensional, ja obtenim un esquí que sobresurt
per la seva estètica, per la seva imatge i per la seva res-
posta en tot tipus de neu. És el líder d’una família, la
Waveflex, que consta de cinc integrants més. 
Talles: 152 a 176 (16).

SLX WAVEFLEX
Estem davant d’un dels models ja emblemàtics de la
marca eslovena, al qual per a aquest hivern s’ha
modernitzat l’aspecte, de manera que ofereix una imat-
ge molt més actual però mantenint les seves presta-
cions i el que l’han convertit en una referència per als
amants de la competició alpina o per als esquiadors als
quals agrada anar a tot gas per la neu trepitjada. L’SLX
Waveflex segueix calçant la tecnologia Fusion –de la

qual se’l va dotar el passat hivern–, així com la Fusion
System, sistema integrat fixació-esquí per a un major
poder de transmissió. L’SLX Wavefelx, que deriva de les
Waveflex Race FIS Series, té un nucli amb diferents
tipus de fusta, i de l’encertada combinació de les dues
neix un major poder de transmissió, una transició òpti-
ma i una major estabilitat. És a dir que, quan l’esquia-
dor l’apressa, l’esquí respon fàcilment, i permeten als
esquiadors amb nervi gaudir d’una excel·lent joguina
entre les cames. Un esquí que en 165 centímetres dóna
un radi de gir de 12,9 metres, de forma que els que vul-
gueu dibuixar àmplies esses a la neu, millor que opteu
pel GSX, amb 17,2 en 170 centímetres. 
Talles: 155 a 170 (17).

E/FLEX 6
Aquest hivern, a Elan han considerat oportú fusionar
les gammes Speewdwave i Magfire per donar llum a
una família nova, l’E/Flex Series, la qual consta de tres
representants, els models E/Flex 6 i dos E/Flex 4. El
model que ara ens ocupa és el que té el patí una mique-
ta més ample, i això li confereix una major versatilitat.
Aquesta família d’esquís va adreçada als esquiadors
mitjans i avançats, als esquiadors que volen gaudir de
l’esquí, que no volen complicar-se la vida i que cerquen
un esquí que també els permeti divertir-se sense més
ni més i, a la vegada, forçar per mirar de créixer.
L’E/Flex 6, com els altres dos integrants de les E/Flex
Series, és un esquí fàcil de conduir gràcies en bona part
a l’ús de la tecnologia Express, la qual ha estat pensa-
da per optimitzar la transferència d’energia de
l’esquiador vers l’esquí, i que confereix a l’esquí unes
majors dosis d’estabilitat i una major harmonia i ritme;
d’altra banda, la combinació de la fibra de vidre amb la
fusta del nucli optimitza la flexió de l’esquí i n’augmen-
ta la rigidesa de la torsió. Un esquí que, als peus de qui
en sàpiga una mica, farà el que vulguem i que, en peus
dels que no en saben tant, els permetrà anar a més.
Talles: 144 a 168 (18).
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FISCHER
RC4 WORLDCUP SC PRO
Lleugers i importants retocs en aquest esquí de cursa
de Fischer. L’RC4 Worldcup SC Pro llueix un nou forat
a l’espàtula. Se li ha canviat el recobriment i l’estètica
de l’esquí és totalment nova. Aquest és un esquí per als
eslalomistes purs i durs. Un esquí que fascina per la
seva perfecta geometria en els girs curts i llargs, per la
tecnologia Lochski i el seu acabat de cantells i revesti-
ment de la Copa del Món. Altres característiques són:
construcció sandvitx amb doble làmina de titanal 0.8,
nucli de fusta per a una major flexió i adherència dels
cantells també en pistes gelades. És un esquí que ofe-
reix un radi de gir de 12 metres en 165 centímetres, i
gràcies a la tecnologia Flowflex 2.0 se’n facilita enor-
mement el muntatge. Aquells de vosaltres que cerqueu
un esquí més de gegant i no tant d’eslàlom, podreu
decantar-vos pel model RC4 Worldcup RC PRO, men-
tre que si el model que ens ocupa ja us va bé, però
noteu que és massa exigent, sempre podreu baixar un
esglaó i calçar-vos l’RC4 Superrace SC. 
Talles: 150 a 170 (19).

PROGRESSOR 8+
El Progressor 9 seria el màxim de la línia High
Performance, però ara en destaquem el 8 per la seva
qualitat, el seu preu i les seves prestacions. Va adreçat
a un bon esquiador. El Progressor 8 és un esquí còmo-
de, fàcil d’usar, amb patí de 74, de forma que, tot i que
es mou molt millor en pista, de tant en tant permet sor-
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tir-ne una miqueta. El Dual Radius System –un radi
molt curt d’entrada per entrar ràpid a la corba, i un radi
molt ample al darrere per sortir-ne ràpidament; és a
dir, la combinació de la geometria d’eslàlom i la de
gegant– proporciona un òptim control a l’hora de nego-
ciar els viratges en corbes llargues o curtes. De cons-
trucció de sandvitx sidewall i nucli de fusta, per sobre té
el model 9 –aquest amb Flowflex 2.0– i per sota el
Progressor 7; i tots tres llueixen unes cosmètiques
noves, més agressives que en anteriors campanyes.
Talles: 150 a 175 (20).

MOTIVE 80
La família Motive va adreçada a un esquiador a qui
agrada tenir sota els peus unes cotes més amples; per
tant, tant aquest esquí com la resta de Motive són rela-
tivament amples. Dotat d’una estètica molt tot terreny
–de fet, aquesta és la concepció d’aquests esquís–,
aquest Motive, amb 80 mil·límetres de patí, ofereix una
alta dosi de diversió extrema a qualsevol velocitat.
Altres característiques són: construcció sandwich
sidewall amb nucli de fusta –màxim fluid de força i
major tranquil·litat de lliscament–, control antiretrocés
dinàmic –el qual possibilita una adherència òptima en
qualsevol superfície– i Powerrail, més ample i baix per
a una millor transmissió de la força en esquís amples.
La família Motive es completa amb el Motive de 76 de
patí i el Motive 74. Talles: 161 a 182 (21).

HAGAN
DRAGON
El millor representant de la línia Tour All Mountain. Les
raons de la seva tria rauen en la seva polivalència, en la
bona resposta que ha tingut entre els esquiadors i pro-
fessionals i en el fet que és un esquí molt fàcil de mane-
jar en tot tipus de neu. Model més venut en la seva
categoria, ara el Dragon arriba en construcció semicap.
De construcció laminada, amb lateral ABS, nucli de
fusta lleugera i base molecular de gran lliscament, el

Dragon és un esquí que, sense tenir cotes d’esquí fora-
pista, sí que per al mercat de travessa és un esquí
ample de cotes (114-74-104 en 165 centímetres), i des-
taca també pel seu disseny, per la seva lleugeresa i
prestacions i perquè és molt fàcil de manejar. En defi-
nitiva, un esquí de travessa que serveix per a tot. 
Talles: 150 a 175 (22).

SKYRAIDER
Tot i que al catàleg de Hagan l’han inclòs com un esquí
de Tour Freeride, diríem que l’Skyraider és un esquí
que es queda a mig camí entre les característiques
d’un esquí de travessa i les d’un esquí de forapista.
Segueix la moda dels esquís de cotes més amples i,
amb el Daemon, obra una nova manera de fer dins de
la marca austríaca, tot i que el Daemon té una ampla-
da de patí de 93, el més ampla de tota la col·lecció, i el
model que ara ens ocupa 82. La seva construcció, en
semicap, ha assolit una òptima solució per aconseguir
l’equilibri entre la lleugeresa que es requereix en els
ascensos i l’estabilitat i dinamisme que es demanen a
l’hora de baixar fora de les pistes trepitjades. 
Talles: 154 a 178 (23).

X-RACE
Un dels esquís més lleugers del mercat gràcies a la
seva construcció Cap Air Carbon: els materials d’alta
tecnologia que es fan servir permeten obtenir esquís
d’un pes força reduït amb el màxim de rendiment. Avui
es presenta amb una nova geometria i amb un innova-
dor disseny, més ample de l’espàtula (73 mil·límetres),
la segona més ampla de tota la col·lecció, i això fa de
l’X-Race un gran representant en neu verge i terrenys
difícils. Dotat amb els cantells acabats al disc per
esmorteir millor les vibracions del terreny, l’X-Race es
mostra com un pes lleuger –només pesa 790 grams, el
més lleuger de tot el catàleg– per a les rutes d’ascens
i descens més curtes. Un gran esquí de competició, que
té en l’X-Lite un bon alumne. Talles: 150 a 160 (24).
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HEAD
i.SUPERSHAPE TITAN
La família de competició de Head s’amplia amb un
esquí electritzant, l’i.Supershape Titan, model amb un
patí de 78 i amb un radi de gir de 13,5 metres en 170
centímetres. Se’l pot definir com un esquí de competi-
ció tot terreny bestial. Un esquí molt polivalent i molt
estable, adreçat als esquiadors amb un bon nivell, que
permet lleugeres incursions fora pista i que a altes
velocitats fa gal·la d’una molt bona estabilitat. Dotat
amb la millor tecnologia, com la ja tradicional
Intelligence Technology o la nova Kers. Aquesta darre-
ra, inspirada en la Fórmula 1, funciona com un turboa-
limentador, conferint potència i acceleració
addicionals. S’aplica l’energia a la cua de l’esquí, i
l’efecte és el mateix que el que Kers provoca als ale-
rons dels cotxes de Fórmula 1. El seu funcionament és,
en teoria, senzill: quan l’esquí inicia la fase del gir,
comença a acumular energia i al final del viratge l’alli-
bera. Aquesta tecnologia és permissiva, és a dir, que si
l’esquiador es retarda l’ajuda a rectificar, i en cas
d’estar avançat pot prémer més la cua i sortir més
ràpid del gir. Si t’acostes l’esquí als ulls veuràs els inte-
riors que porten Didier Cuche o Bode Miller a ser dos
dels esquiadors més ràpids del planeta neu. 
Talles: 156 a 177 (25).

i.PEAK 78
Van entrar a la galàxia Head la passada temporada i
enguany s’apunten a la festa amb una imatge nova,
més bonica. Aquest esquí destaca per la seva poli-
valència –no en va al catàleg de Head l’han batejat com
forapista tot terreny–, amb un radi de gir de 14,1 metres
en 170 centímetres i un patí de 74. L’i.Peak 78 enamo-
rarà els esquiadors que saben el que es fan, a qui agra-
da anar a totes però no volen un esquí amb unes
marcades connotacions de cursa. Pensat per conferir
velocitat i control dins i fora de les pistes, aquest model,
així com la resta d’unitats i.Peak, incorporen la tecno-

logia Flow Ride. Una part del nucli de fusta de l’espàtu-
la s’ha substituït per un elastòmer per optimitzar la
versatilitat de l’esquí. Als girs curts l’element flexible i
intel·ligent redueix el contacte de la superfície per faci-
litar l’inici del gir, de manera que es conserva una línia
convexa regular i es dota l’esquí de l’estabilitat
necessària per girar a alta velocitat. A la vegada, també
es guanya molt en confort. En resum, hi ha cinc benefi-
cis de la tecnologia Flow Ride: una major versatilitat, un
esquí més fàcil i fluid, un millor inici del gir, la màxima
agilitat i una bona flotació. Talles: 149 a 177 (26).

EVERY ONE
Dotat d’una encertada cosmètica, l’Every One, que ja
figurava en el catàleg del passat hivern, ha perdut
alguns gramets pel camí. Avui, aquest model femení de
Head és més lleuger. Amb 72 de patí i un radi de gir d’11
metres en 156 centímetres, l’Every One és un esquí de
confort, que premia la comoditat però que té un marcat
accent polivalent. Va adreçat a una noia d’un nivell
avançat, amb hores d’esquí a les cames, i a qui és indi-
ferent esquiar damunt la neu trepitjada o fer tota mena
d’incursions fora pista. En ambdues situacions, l’Every
One surt victoriós. Inclòs dins de la gamma d’esquí
forapista per a dones de Head, l’Every One és el tercer
de la família i és el que ofereix un radi de gir més curt i
un patí més estret, que el dota d’un accent o d’un
caràcter més de pista que no pas el Wild One o el Great
One. Talles: 149 a 163 (27).

K2
RICTOR
Energia per ser consumida en qualsevol condició.
Aquesta podria ser la targeta de presentació del nou
Rictor de K2, un dels esquís més interessants de la línia
d’execució forapista. La combinació de les diferents
tecnologies el fan un esquí que destaca per la seva ver-
satilitat i alt rendiment, i ofereix una gran resposta
sobre neu dura i tova; en part gràcies a la tecnologia
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Mod Monic –una espècie de suspensió que absorbeix
totes les vibracions i permet guanyar en estabilitat– i
rocker tot terreny, de forma que l’esquí té un 70 per
cent de pont i un 30 per cent de rocker a l’espàtula. Això
confereix a l’esquí una versatilitat única. Amb un radi
de gir de 16 metres en 174 centímetres, el Rictor repre-
senta molt bé l’estereotip dels esquís cent per cent
polivalents: 50 per cent pista i 50 per cent  forapista.
Talles: 160 a 181 (28).

BURNIN LUW
Un dels punts forts de K2 sempre han estat els esquís
de dona, i veient el Burnin Luw s’entén per què. Aquest
esquí va adreçat a les esquiadores amb força hores
d’esquí a les seves cames, que volen un esquí exigent i
que respongui quan l’apressin. Les dues noves làmines
de titanal al llarg de l’esquí, combinades amb la fibra
de vidre i el nucli de fusta, confereixen a aquest esquí
una major lleugeresa i tot el que necessita una bona
esquiadora; i no oblidem l’speed rocker: 90 per cent de
pont amb el 10 per cent de rocker a l’espàtula, que
aprofita al màxim el cantell efectiu de l’esquí, de forma
que amb el Burnin Luw als peus la precisió a l’hora
d’esquiar i els canvis de cantell a cantell són molt més
ràpids. Talles: 146 a 160 (29).

WAYBACK
Un nucli de fusta molt lleuger amb força presència de
fibra de vidre fan del Wayback un dels mid-fats més
lleugers del mercat. Aquesta temporada l’han dotat de
la construcció rocker tot terreny i, si li sumem la com-
binació de dues diferents línies de cotes o radis –l’ano-
menada línia de cotes progressiva–, obtenim un esquí
que, atesa la seva grandària, guanya en versatilitat i
ofereix una bona resposta en les diferents condicions
de neu. L’ús de la línia de cotes progressiva en els
esquís amples com el Wayback –88 de patí– fa que la
negociació dels girs sigui molt més fàcil, i en calçar la
tecnologia all terrain rocker –el 70 per cent de pont i el
30 per cent de rocker– l’esquí guanya en versatilitat, en
la qual també intervé, i molt, la caixa de torsió del nucli.
La fibra de vidre que envolta el nucli de fusta fa que
aquest sigui més lleuger –1.475 grams en 174 centí-
metres– i, mentre que la flexió i la torsió varien, la
Torsion Box fa que els Wayback siguin molt més fàcils
de conduir i permissius, però sense restar-los el nervi
que caracteritza aquests esquís, nascuts per conquerir
la muntanya. Talles: 160 a 181 (30).
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MOVEMENT
YAKA
Pot ser que a alguns els sorprengui, però a Movement
també fan esquís amb un marcat accent de pista, com
el Yaka. Inclòs en la línia d’estil lliure, el Yaka és un
esquí que en 166 centímetres dóna un radi de gir de 14
metres. Dotat amb un patí de 75, aquest és un esquí que
veu una mica dels conceptes d’un esquí d’eslàlom, la
qual cosa ens diu que quan ens el calcem ens trobem
amb un esquí àgil, dinàmic, ràpid en el canvi de cantell
a cantell, amb el qual dóna gust treballar la conducció.
Ara bé, tampoc no ens enganyem, aquest model, que
com tota la resta d’unitats Movement amaga un nucli
de fusta, és un excel·lent esquí d’estil lliure, amb el
qual dóna gust fer tota mena d’incursions en neu verge
i, quan tornem a la pista, veurem com la seva resposta
segueix sent igual de bona. Talles: 157 a 175 (31).

SOURCE
El Source representa el més modern disseny d’esquí
forapista. Un esquí d’un patí de 94 que està pensat per
a les apassionants sessions de fora pista, però que, tot
i la seva amplada, es mou força bé en pista. Inclòs en la
gamma d’estil lliure, el Source té un comportament
excel·lent en qualsevol terreny. La seva flexió i el seu
radi de gir –no dóna tants metres com altres models,
per exemple l’Sluff– inspiren confiança per sortir victo-
riós de totes les situacions, dins i fora de la pista, per la
qual cosa no sorprèn que molts el considerin una bona
elecció per als puristes i per als esquiadors més tèc-
nics, que cerquen un esquí pur, amb el nucli de fusta,
noble, que representi de l’espàtula a la cua el que
s’entén pel modern esquí d’estil lliure. 
Talles: 169 a 193 (32).

FISH
Nou model dins de les Touring X-Series de Movement.
El Fish passa per ésser el model més evolucionat
d’aquesta categoria, en bona part per incorporar una

revolucionària construcció que han batejat com a cons-
trucció X-Mltech. Darrera d’aquest nom s’amaga un
nou trenat de fibres, amb el qual s’aconsegueix alleu-
gerir força el pes de l’esquí, sense perdre rigidesa ni
torsió ni el nervi que ha de caracteritzar l’esquí, i això el
dota d’una gran estabilitat tant quan es baixa a deu per
hora com quan es baixa a tota velocitat per guanyar
temps. Per tot plegat, el Fish representa una nova
generació d’esquís per als esquiadors de muntanya
més puristes i, per als que no ho siguin tant, sempre els
quedarà el Random i el Logic. Talles: 156 a 162 (33).

NORDICA
DOBERMANN SPITFIRE EDT XBI
Gran esquí. El Dobermann Spitfire EDT XBI farà les
delícies dels esquiadors experts que cerquin uns
esquís que els donin grans prestacions en qualsevol
terreny. El nou Spitfire incorpora la nova tecnologia
EDT (Efficient Dynamic Technology), que proporciona
una gran flexibilitat i, al mateix temps, menys torsió i
una gran precisió, pròpia de la Copa del Món. Aquest
innovador avenç tecnològic, desenvolupat en col·labo-
ració amb la Universitat Mecànica de Pàdua, estalvia
una quantitat substancial de l’energia de l’esquiador i
fa que l’esquí sigui més fàcil de manejar, incrementant
la transmissió de l’energia. En dues paraules: menys
torsió i més potència. I una millor conducció, a la qual
contribueix, i força, la capa superposada de carboni i
l’elastòmer que amaga al seu interior.  Un esquí per a
qui vulgui menjar-se la pista, amant de la velocitat i de
tota mena de girs. Talles: 154 a 178 (34).

FIRE ARROW 80 XBI CT
Fes-te la idea: l’argument d’aquest esquí és el d’un
marcat caràcter tot terreny, amb un disseny atractiu i
dotat d’un concepte de planxa simètrica per a una
major funcionalitat. És el model estrella de la línia
Aggressive Frontside. Esquí que ofereix un aspecte
força treballat i permet rendiment versàtil. Un nou con-
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cepte per als esquiadors que volen obtenir el màxim
rendiment en pista però que sempre que poden s’aven-
turen per la neu sense trepitjar. Aquest Fire Arrow, que
té un patí de 80, no deixa de ser una planxa simètrica,
amb una forma àmplia de l’espàtula, lleugerament
aixecat per donar més joc i més diversió a qui el calça.
I si veus que et queda gran, sempre pots inclinar-te per
l’opció del patí de 74. Si ets monitor d’esquí, tens un 40
per cent de descompte en la compra d’un esquí
Aggressive Frontside, i si recomanes a tres persones
que el comprin, el teu et sortirà gratis. 
Talles: 156 a 180 (35).

HR-PRO HELLDIVER I-CORE XBI CT
La clau del bon rendiment d’aquest esquí la trobem en
el seu nucli I-core, ja que el dota d’una major funciona-
litat. Han eliminat les construccions en titanal per tenir
una major flotabilitat, i per això han apostat per la
construcció I-core. Estem davant una nova estructura
interna de l’esquí. Nordica ha inserit una secció de
fusta sintètica entre dues tires de fusta natural.
D’aquesta forma aconsegueix reduir el pes de l’esquí
en el 30 per cent –com que és més lleuger no demana
tantes cames ni tanta força– i en millora la flotabilitat i
el funcionament, així com la conducció en neu pols,
sense perdre prestacions en pista. 
Talles: 170 a 186 (36).
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ROSSIGNOL
ALIAS
El primer esquí de pista que s’adapta instantàniament
a totes les condicions de neu i a totes les condicions del
terreny. Un nou concepte d’esquí per als bons esquia-
dors i esquiadors de nivell mig, que cerquen un plus de
llibertat. Esquí fàcil i còmode, l’Alias –del qual existeix
una versió superior amb carboni– és el primer esquí de
pista que introdueix el concepte tocker, que a
Rossignol té el nom d’Amptek. Aquest és una barreja
del pont positiu a la zona central de l’esquí amb el pont
invertit a la part de l’espàtula o de la cua; amb això el
que s’aconsegueix en aquest esquí és facilitar enorme-
ment l’entrada i la sortida de la corba, i aprofitar tot el
cantell efectiu. Amb una estructura 100 per cent en
fibra de vidre, l’Alias és un bon tot terreny, que trans-
met unes grans sensacions d’equilibri i seguretat.
Talles: 136 a 176 (37).

RADICAL 9 SL
El que més crida l’atenció d’aquest esquí de competi-
ció –del qual hi ha el model superior, el Radical
Worldcup SL– és que recupera l’antiga ungla a l’espà-
tula. La presència de l’ungla permet desplaçar una
mica el centre de gravetat de l’espàtula, de la part
davantera de l’esquí, i aconsegueix  així que l’entrada
en corba sigui molt més ràpida. Adreçat als corredors i
als esquiadors excel·lents, el Radical 9S és concebut
per als esquiadors que cerquin un esquí àgil, que
transmeti un gran contacte amb la neu en els viratges
curts, propis de les millors curses d’eslàlom. Després,
ja per sota, tindríem la versió més comercial, el Radical
8SL. Talles: 155 a 175 (38).

STRATO 80
De construcció idèntica als esquís de cursa, l’Strato 80
és el model més avantatjat de la línia Frontside de

SCOTT
CRUS’AIR
Va ser una de les grans novetats de Scott la passada
temporada; enguany torna i ho fa amb força, amb una
línia FR Mountaineering formada per tres unitats: Scott
Xplor’air, Scott Powd’air i Scott Crus’Air, que és la que
ara ens ocupa. El concepte d’aquest esquí és clar: està
pensat per fer el 20 per cent de pista i el 80 per cent de
fora pista. Va adreçat a esquiadors amb un nivell mig a
alt, i ofereix un perfecte equilibri entre l’esquí forapista
i l’esquí de muntanya. Segueix apostant per la tecnolo-
gia Venturi –la neu entra per l’espàtula, aquesta la
comprimeix i després l’esquí l’expulsa per la cua, acce-
lerant el pas de l’esquí gràcies a aquesta compressió.
El xassís segueix sent en carboni 3D per garantir una
perfecta torsió, amb la lleugera construcció de sandvitx
de fusta amb teixit de carboni, que li confereix una lleu-
geresa suprema, important a l’hora de carregar i
moure’t amb l’esquí, i una gran maniobrabilitat. 
Talles: 166 a 176 (43).

LOLA
“Lola és una noia d’agència i d’hotel que fa molt bé el
seu paper; no n’hi ha cap altra que es mogui millor…”,
cantava fa uns anyets la gran Orquesta Mondragon,
però Lola també és una de les noves propostes de Scott
per a les noies que fugen de les pistes, de la neu trepit-
jada. El concepte del Lola és clar:  esquí artístic i
acrobàtic per a qualsevol requeriment, amb el 40 per
cent de parc i el 60 per cent de fora pista. Disponible en
dues talles, 165 i 175, a Scott diuen que aquest és un
esquí que ho té tot. Ha estat dissenyat per donar el
millor de si mateix en una gran varietat de situacions.
Aquest twin tip rocker s’ha fet pensant molt bé en qui el
calçarà, i per això s’ha dotat el Lola d’un nucli laminat
de noia, perquè sigui un esquí lleuger i molt fàcil de
manejar pel parc mentre es fan les rotacions o els salts
amb neu pols. I les que tireu més cap a l’excursió nòr-
dica lliure teniu l’Scott Dozer. 
Talles: 165 a 175 (44).

MEGA DOZER
Concepte: esquí d’excursió nòrdica lliure. Proporcions:
10 per cent de parc i 90 per cent d’excursió nòrdica. I
encara no està tot dit. El germà gran del Dozer es bene-
ficia del treball que a Scott defineixen com “The
Rockn’powder”: una planxa simètrica de cap a peus
dotada del concepte d’excursió nòrdica rocker, que
representa força bé la nova generació d’esquís rocker,
amb un tall mig del morro a la cua. Va adreçat als
esquiadors artístics i acrobàtics que vulguin flotar
arreu de la muntanya i que també busquin ser dels
millors a les sessions del jibbing. El Mega Dozer és un
esquí multidisciplinari, que triomfa flotant a les neus
profundes i lliscant per una barana, gràcies en bona
part al concepte 3 Dimensional: el twin tip rocker per-
met flotar amb suavitat i fer ràpides transicions al parc,
mentre que el 3-D Sidecut ve definit per dos radis de gir
–espàtula i patí– i una línia recta sota els peus. Els
avantatges són clars: millor direccionalitat, més antire-
trocés, major estabilitat i major control. 
Talles: 175 a 185 (45).

STÖCKLI
LASER CX
Una de les incorporacions més encertades al catàleg
de Stöckli. Un esquí que, si parlem de la talla 1,70
metres, disposa d’un radi de gir de 15,1, i que presenta
una gran novetat, que és l’aplicació del Torsio Tech
System. Aquest no deixa de ser una lleugeresa de
materials just darrere de la fixació, on es buida una
mica la fibra de vidre perquè la torsió sigui més
homogènia. Aquesta tecnologia, més la construcció
sandvitx i la seva concepció, li donen un caràcter força
versàtil, tot i que el Laser CX és un bon esquí d’eslàlom
de cap a peus, d’espàtula a cua, que permet a qui el
calça negociar de forma molt eficaç els viratges.
Talles: 149 a 170 (46).
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Rossignol, la qual cridarà força l’atenció a les pistes pel
seu cridaner aspecte Troy Lee. Esquí destinat als
esquiadors experts, l’Strato 80 farà les delícies de tots
aquells a qui us agradi traçar grans corbes damunt la
neu trepitjada. Està dotat d’una línia de cotes una mica
sobredimensionada –barreja una part de les construc-
cions pròpies dels esquís de fora pista amb una part de
la dels esquís de càrving– per donar-li un millor com-
portament i una major maniobrabilitat i control. La
família Strato consta de tres models més, que donen
resposta als esquiadors a qui agrada esquiar única-
ment damunt les pistes balisades i preparades. 
Talles: 160a 180 (39).

SALOMON
XW ENDURO + Z12 SPEED
L’Enduro és tot un esquí. Vindria a ser una barreja entre
el Tornado i l’X-Wing, dos esquís que defineixen
Salomon dins del concepte tot terreny, però una mica
exagerat. Gran novetat dins del catàleg de Salomon per
a aquesta temporada, l’Enduro és un esquí sobri, que
fuig de les estridències i parla damunt la neu. Permet
esquiar damunt la pista trepitjada amb les màximes
prestacions, i també fora d’aquesta, damunt la neu
verge i no trepitjada, gràcies en bona part al patí de 84 i
a la seva gran concepció, com ara el rocker tot terreny.
A l’interior amaga un nucli de fusta i incorpora una de
les tecnologies estrella de Salomon, la Powerline, la
qual dóna molta reactivitat i molt més antiretrocés, i fa
que l’esquí a pista sigui una màquina, tot i que serà
damunt la neu verge, la neu acabada de caure, sobre la
qual gaudirem més i sobre la qual direm que van d’allò
més bé; una sensació que es mantindrà en la pista,
atesa la seva sorprenent agilitat i la seva facilitat a
l’hora de girar. Talles: 163 a 184 (40).

24 X + Z12
Els 24 Hours van ser una de les sensacions de la pas-
sada temporada, als quals enguany s’ha afegit un bri-

llant seguidor, el 24 X. Les armes d’aquest gran esquí
són la construcció sandvitx, el nucli de fusta, la doble
làmina de titani i l’ús de la tecnologia Powerline. Un
concepte molt de pista, amb el qual Powerline garan-
teix més control i més confort, i una disminució consi-
derable de les vibracions que es generen a la sola dels
esquís per un efectiu càrving en totes les condicions de
neu. El 24 X, que només es troba en aquest negre ele-
gant, va adreçat als experts esquiadors de càrving, i el
terreny al qual va destinat el podríem definir com all-
round high performance. Amb 72 de patí, va reforçat
amb una doble làmina de titanal i, si us hi fixeu, veureu
com una petita finestra a l’alçada de l’espàtula deixa
entreveure en un cert grau una part de la tecnologia
que fa servir, i a l’alçada de la cua s’aprecia la noble
fusta que dóna sentit a aquest interessant esquí.
Talles: 154 a 178 (41).

TWENTY TWELVE
Novetat d’esquí artístic i acrobàtic a Salomon; millor
dit, a la categoria d’estil lliure, definida com a park &
pipe. Aquest preciós esquí incorpora la construcció
twin rocker: es manté el pont, però tant l’espàtula com
la cua s’aixequen força i minoritzen el contacte de la
part del patí amb la neu, de forma que l’esquiador
d’estil lliure ho té molt més fàcil a l’hora de pivotar, ja
que les extremitats de l’esquí no se li enganxen.
Tanmateix, i atesa precisament la seva concepció, és
un esquí molt versàtil, apte tant per a l’esquí artístic i
acrobàtic com per a l’esquí forapista. Un esquí de 91 de
patí, la major amplada de la línia Park & Pipe de
Salomon, de filosofia artística i acrobàtica, però apte
per a l’esquí forapista, amb el nucli de fusta de punta a
punta de l’esquí per a una major estabilitat i una
cosmètica força rockera, en la qual es poden llegir
declaracions a l’estil de ”rock it before”, i on amb les
tecles de piano de l’espàtula tindràs la música que més
t’agradi a l’hora de fer els teus trucs i transicions.
Talles: 163 a 179 (42).

SPIRIT MOTION
Tolerant i confortable. Aquestes són dues de les màxi-
mes de l’Spirit Motion, un esquí tot terreny de Stöckli
adreçat a les noies que cerquen un esquí que es pugui
controlar en tot moment, en tot tipus de neu, tant si es
baixa amb el fre posat com si es baixa a la recerca del
millor cronometratge. Amb la lleugera construcció
sandvitx, l’Spirit Motion és un esquí lúdic, que no sacri-
fica l’esportivitat i el dinamisme, i que a més incorpora
també la construcció Soft Flex, la qual es tradueix a
tenir més tova la part del patí, la qual cosa confereix un
caràcter més agradable i no tant agressiu a l’esquí.
Talles: 149 a 165 (47).

ROTOR 74
Amb un perfil més prim i la construcció Soft Flex, el
Rotor 74 és un esquí tot terreny de dona molt fàcil de
portar, amb el qual és tot un plaer lliscar per la neu i
negociar els viratges. La comoditat és la seva principal
qualitat, de forma que quan es cometen petites errades
de traçada és molt fàcil de rectificar. No és un esquí per
córrer, sinó per gaudir de la neu, un esquí adreçat a les
noies a qui agrada esquiar i esquiar sobretot en pista,
sigui en la neu que sigui i sigui quin sigui l’estat del
terreny. Talles: 149 a 159 (48).
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ZAI
CLASSIC
Perquè ens entenguem ràpid. Els esquís Zai pertanyen
al segment de luxe, i el que es busca amb aquests
esquís és oferir el màxim confort a l’hora d’esquiar,
amb unes altíssimes prestacions. No els busquis a
totes les botigues, que no els trobaràs; només a les
més exclusives, tot i que el model Classic sigui el més
econòmic de la col·lecció: 2.300 euros. Els tens? Doncs
segueix llegint. El Classic, del qual es deriven els
models Vieneu i Siegiu, els trobaràs únicament en les
talles 160 i 170 centímetres, respectivament, i és un
fidel exemple de la manera de fer tradicional de Zai.
Aquests esquís són el resultat d’una sàvia combinació
de fusta de freixe i titanal, i aliatge de titani-alumini per
protegir el cantell superior. El Classic, que ofereix una
gran sensació de seguretat a altes velocitats, pot ser

per alguns de vosaltres la porta d’entrada a una marca
que té entre els seus fidels personalitats com l’actor
Antonio Banderas, el príncep Albert de Mònaco, l’actor
Bruce Willis i l’actriu Scarlet Johansson. 
Talles: 160 a 170 (55).

SPADA
Els Spada ja són una mica més cars, 3.990 euros, i el
motiu d’aquesta cotització a l’alça la trobem en el fet
que aquests esquís utilitzen en exclusiva, i com a nove-
tat mundial, la fibra CBS. Es tracta d’un material com-
post de fibra de carboni i pedra de granit. Aquest
material, descobert i desenvolupat per l’empresa
TechnoCarbon Technologies of München, ha estat des-
cobert per Zai, que ha creat el primer esquí del món
amb el nucli Gneis de Graubünden, i atorga als esquís
unes propietats úniques: gran resistència a la pressió,

Informe novetats esquís 2010-2011

VOLANT
LOOP
La temporada passada a Volant innovaven amb el
Copper, un esquí una mica més ample del que fins ara
ens tenien acostumats en aquesta firma de luxe i que
enguany es manté orgullós al catàleg. I avui aquests
austríacs tornen a demostrar la seva agilitat en  llençar
un model exclusiu de noia. El Loop és un esquí que
només podia ser Volant: un esquí luxós. Un esquí
impressionant, amb un acabat de coure que l’enno-
bleix, que a la part de l’espàtula llueix un material una
mica més tou perquè a l’hora de carregar-lo la noia tin-
gui una major adherència. Dotat d’un disseny molt
potent, el Loop ofereix una encertada combinació entre
estil, baix pes i alta maniobrabilitat. En bona mesura, la
seva excel·lent resposta li ve conferida per la combina-
ció de l’Steel Cap Tecnhnology i l’Steel Loop Technology
que, com molt bé indica el nom, té com a secret
l’encertada combinació de l’acer al llarg de l’esquí. El
resultat és un esquí suau en flexió, noble, amb nervi i
que en la transició dels viratges ofereix un gran tacte, i
s’agafa a la neu tal com cal. En resum, un esquí que
recorda el Copper, però en dona. Talles: 150 a 160 (49).

WHITE GOLD
Una de les joies de Volant, adreçada a un públic que
cerca un esquí lleuger, el qual ofereix moltes presta-
cions per garantir una jornada d’esquí sense complica-
cions, mentre condueix uns esquís que tenen el nervi
suficient però que no generen cap mena de problemes.
El White Gold de Volant és un esquí dòcil de pista, amb
patí de 66, i que en 170 centímetres dóna 15 metres de
radi de gir. Aquesta docilitat li ve donada en certa forma
per la seva definició i per la noblesa de materials que
calça, com ara la presència de l’acer inoxidable, que li
dóna una gran estabilitat. La novetat, respecte a la tem-
porada anterior, a l’igual que en tota la gamma Volant,
està en calçar la nova fixació Volant Xto 12/10, la qual
presenta dos grans arguments: facilitat de muntatge i

desmuntatge i una notable reducció de pes, i aquesta
última és una de les màximes entre els fidels de la
luxosa Volant. Talles: 150 a 175 (50).

COPPER
Va ser la gran sorpresa la temporada passada al catà-
leg de Volant, i enguany torna per acabar de seduir els
fidels de la marca, els volantmaníacs, que cerquen uns
esquís una mica més amples, de 79 mil·límetres de
patí, noves sensacions i nous territoris. La presència
del coure li dóna una discreció de forma, ja que des-
prés, quan ha de passar a l’acció, el Copper no és gens
discret. Dóna tot el que té, no enganya i satisfà totes les
expectatives. De línies pures, en la seva construcció
s’ha combinat acer i roure austríac, i al nucli l’encerta-
da combinació de fusta i cotó li confereix una agradable
docilitat. Disponible en quatre talles, ofereix un radi de
gir de 15 metres en 174 centímetres i, com la resta
d’esquís Volant, per aquest hivern confia en la resposta
de la nova fixació Volant Xto 12/10. En definitiva, el
Copper és l’esquí tot terreny de Volant, caracteritzat
per la seva exclusivitat i per un ús en tot tipus de
terrenys i condicions. Talles: 160 a 181 (51).

VÖLKL
RACETIGER SPEEDWALL GS
Més velocitat, més individualitat i més Copa del Món.
Calen més paraules per al nou Racetiger Speedwall de
Völkl? Aquest model –també hi ha el d’eslàlom– és per-
fecte per als esquiadors que busquen negociar corbes
amples i ràpides. Amb un radi de gir de 17,5 en 175 cen-
tímetres, aquest esquí va adreçat als esquiador atlètics
que busquen anar ràpid i necessiten un esquí que els
garanteixi la màxima velocitat però que a la vegada
aquest impuls es pugui controlar. I per això compten
amb la tecnologia Speewall, gràcies a la qual el cantell
també actua en el lliscament. Talles: 165 a 185 (52).

TIGERSHARK 10 Feet
Estem davant d’un dels esquí més clàssics en el catà-
leg de Völkl, però no per això menys interessants.
Aquest Tigershark combina la destresa més de compe-
tició amb la versatilitat i l’elegància, és estable a altes
velocitats i precís en totes les condicions de neu. Per a
aquest hivern, a Völkl han dissenyat un 10 peus total-
ment nou: nou en construcció, en geometries i en dis-
seny, que confereix una gran imatge i una esquiabilitat
bestial. Se li ha reduït la secció transversal en 3D, i el
resultat és el d’un esquí molt àgil, amb el qual fer el
canvi de cantell a cantell és una delícia. El Tigershark
10 Feet és per a tu, lector, si tens un bon nivell d’esquí
a pista. Talles: 161 a 175 (53).

KENDO
Nova incorporació al vessant d’esquí forapista de Völkl.
El Kendo és un esquí de fora pista, amb patí de 88, amb
construcció de sandvitx i placa de titanal. De la línia
d’esquí forapista de Völkl, el Kendo és el més domesti-
cat i per tant perfecte per a aquells de vosaltres que feu
les vostres primeres incursions a la neu verge i, amb el
patí que té, demostra una agilitat inesperada en neus
trepitjades. El Kendo ve amb el nucli de fusta per acon-
seguir un sentiment més pur, i amb la combinació
d’uns inserts de titani s’obté un esquí molt estable a les
velocitats i se’l dota d’un bon caràcter. No és un esquí
rebel i incontrolable. Talles: 163 a 191 (54).
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increïble elasticitat dinàmica, sense perdre l’estabilitat
i garantint el millor sistema antiretrocés. Així, aquest
model, a més d’oferir un disseny únic, força sobri i
espectacular, és de producció limitada, i només se’n
fabriquen onze unitats numerades. Seràs tu un dels
onze afortunats? Talles: 160 a 174 (56).

HUBLOT
Dos-cents cinquanta parells a 5.750 euros cadascun.
Aquesta és la targeta de presentació d’aquests esquís,
que neix fruit de la col·laboració entre Zai i la prestigio-
sa marca de rellotges Hublot. Aquest model, com la
resta d’unitats Zai, és construït a mà a Disentis, petit
poble situat al cor dels Alps suïssos, i és realment únic.
Al seu cor s’hi amaga una combinació de pedra i fibra
de carboni, i també es fan servir altres materials, com
la fusta de cedre, l’acer, el carboni o el mateix cautxú
que Hublot fa servir per a les corretges dels seus
rellotges, millorant així l’esmorteïment de la peça cen-
tral. Amb aquesta estudiada i encertada combinació, el
que aconseguim és una extraordinària fluïdesa quan
esquiem, i dotem l’esquí d’una gran vivesa, ritme i agi-
litat. I si t’agrada aquesta manera de fer, també hi ha el
model Bentley, en 174 centímetres. Val 6.600 euros, i és
el model més car de la col·lecció. Talla: 172 (57). T


