
ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L’ ESQUÍ DE FONS 

En les nostres latituds, la neu és un fenomen meteorològic reduït a regions muntanyoses durant la època 
hivernal. En canvi a les regions nòrdiques la presència de la neu durant llargs mesos i en extensos territoris fins 
i tot a nivell de mar ha originat cultures que s’han adaptat a aquests freds climes i que han hagut de crear 
mitjans per desplaçar-se per la neu. 
Es creu que els primers esquís que es crearen foren exclusivament per no enfonsar-se en la neu i d’aquí 
derivaren les actuals raquetes de neu. Al cap de poc 
temps fabricaren els primers esquís que a demés de no 
enfonsar-se en la neu permetien lliscar lleugerament 
sobre ella. 
La referència més antiga de l’ esquí que es coneix s'ha 
trobat en pintures rupestres del centre d’Europa i Àsia 
que tenen una antiguitat de més de 4.000 anys el qual 
ens dona una idea de la importància de l’ esquí per 
aquests poblats, i que el què avui considerem un esport 
en aquell temps era considerat un mitjà de transport. 
Més endavant l’esquí no era només un mitjà de transport 
sinó que també es feien carreres d’esquí i apostes o jocs 
sobre qui era el més hàbil o el més ràpid. 
Les formes dels esquís han estat diverses al llarg del 
temps, des de petits esquís no molt més llargs que les 
sabates fins a esquís llarguíssims de més de tres metres; 
amples, estrets, amb o sense canal, asimètrics,… es a dir 
hi ha una gran varietat de models que l’home a utilitzat 
en el passat, essent casi sempre de fusta. 
Després doncs del passat, com hem pogut veure, més aviat utilitari de l’ esquí, en el segle XIX la evolució de l’ 
esquí en els països escandinaus estava ja molt orientada cap a la pràctica esportiva celebrant competicions i 
jocs en els que a més a més de les proves de velocitat valoraven també l'habilitat en sortejar obstacles o bé la 
distància aconseguida en els salts. 
Els noruecs semblen ser doncs els protagonistes de l'evolució de l’ esquí cap a les seves formes actuals, ja que 
van començar a diferenciar les pràctiques de descens, les de salt i les de fons. L’any 1883 es creà el primer club 
d’esquí i al 1887 naixé la federació Noruega d’esquí que reglamentà i impulsà la pràctica d’aquest esport. 
A partir d’aquí és per mitjançant els viatgers que s’expandeix definitivament l’esquí. Els nòrdics el divulguen per 
tot el món , des de Amèrica del Nord fins Austràlia i Nova Zelanda. 

La difusió de l’esquí i les seves varietats 

Es sap que en el centre d’Europa es tenen notícies de la utilització de l´esquí des de 1689 però la divulgació 
generalitzada no es produeix fins a finals del segle passat. 
Degut al caràcter més muntanyós dels Alps, el descens de pendents que ja es practicava al Nord d’Europa, 
tingué més èxit que l’ esquí de fons més propi en zones planes. Això feu que es posés de moda l’esquí entre 
l’alta societat europea que anà als Alps i altres indrets convertint petits pobles de muntanya en centres d’ 
esport d’hivern. 
Al principi la gent pujava a les muntanyes amb els esquís als peus o al coll però aviat començaren a construir 
medis mecànics d’ascens; amb la utilització d’aquests medis podem considerar que començà el què en la 
actualitat es considera l'esquí alpí. 
Així doncs la forma original de l’esquí com a medi de desplaçament en un terreny nevat quedava transformada i 
donava peu a l’esquí alpí i a les altres formes que han anat apareixent posteriorment ja clarament com a oci o 
esport. 
Tenim diferenciades clarament tres especialitats o tipus d’esquí: 
Les especialitats de l’esquí alpí tenen com característica comú gaudir exclusivament per descendre i utilitzar 
mitjans mecànics per remuntar les pendents. 

 

 
L’esquí de travessa o alpinisme és propi de recorreguts d’alta muntanya. Per ascendir es col·loquen pells de 
foca sintètiques a la sola de l’esquí que permeten avançar per pendents pronunciats sense recular; per 
descendre es treuen les pells de l’esquí i la tècnica utilitzada és molt semblant a la de l’ esquí alpí. Aquests 



esquís de travessa a diferència dels d’esquí alpí permeten aixecar el taló de l’ esquí cosa que permet pujar 
millor; aquest tipus de fixació és el mateix que el de l’esquí de fons és per això que l’esquí de travessa és un 
punt intermedi entre l’esquí nòrdic i l’alpí. 
L’esquí nòrdic agrupa les especialitats de salts i esquí de fons.  
L ’especialitat de salts d’esquí és sense dubte la més espectacular però també la menys practicada doncs 
requereix molta tècnica i és la més “ perillosa “ per altra banda es necessiten unes instal·lacions molt 
importants i costoses; tot i això és una especialitat molt popular a la Península Escandinava on en ocasions el 
públic arriba a més de 100.000 persones. 
L’esquí de fons ens permet desplaçar-nos per la neu en terrenys plans o variats amb suaus ondulacions; el 
material és molt lleuger sobretot si el comparem amb el de l’ esquí alpí i les fixacions donen al peu llibertat de 
moviment ja que el taló no queda fixat a l’esquí. Aquest esport és molt popular als països nòrdics i fins fa poc 
tots els grans campions eren exclusivament noruecs, suecs, finlandesos o russos doncs en aquestos països 
aquest esport té una importància semblant a la que pot tenir el futbol per als països de l’Europa central i 
meridional. 
Últimament s’han popularitzat altres esports dintre de l’esquí nòrdic com l’ esquí remolcat amb un gos o els 
trineus tirats per un grup de gossos. 

L’esquí de fons a l’Estat Espanyol 

La tradició de l’ esquí de fons a l’Estat Espanyol és antiga tot i que la seva situació geogràfica no l’afavoreix 
gaire i l’impedeix arribar als nivells de neu que hi ha en altres països. 
Sembla que a finals del segle passat l’esquí i altres esports d’hivern en general eren practicats per noruecs que 
vivien a Madrid; però la primera expansió començà en la primera dècada d’aquest segle. 
Les tres zones on es començà a practicar foren Madrid, Barcelona i Tolosa ja que allà hi vivien escandinaus o bé 
ho practicava gent que havia viatjat a aquests països i ho havia vist allí. També fou introduït pels francesos que 
hi havia a la zona del Pirineu nord-aragonès. Així doncs veiem que en un principi l’esquí era practicat únicament 
per la gent de ciutat. 
Al cap de poc temps començaren les primeres competicions on els participants practicaven les tres modalitats: 
descens, salts i esquí de fons. Cal recordar que en aquella època la gent passava “ aventures “ fins poder 
arribar a les muntanyes doncs hi anaven a peu o bé amb tartana.  

Al cap d’uns anys ja començaren les competicions més 
serioses on es repartien premis en metàl·lic i on 
participava gent de la muntanya. 
Els primers campionats d’espanya es celebraren el 1920 i 
només hi havia corredors castellans, fou posteriorment 
quan competiren catalans, bascos, aragonesos i 
granadins.  
El que va contribuir a l’existència de l’esquí de fons de 
forma competitiva han estat les ciutats de: Jaca, la Seu 
d’Urgell i Granada.  
Cap als anys setanta augmentà el nombre de practicants 
notablement però l’augment més considerable a Catalunya 
fou a la dècada dels vuitanta degut a la millora de les 
comunicacions, la construcció de centres específics per 
l’esquí de fons i la utilització de maquinària per preparar 
les pistes. 
La creació de pistes exclusives d’esquí de fons es va anar 
estenent per tot el Pirineu així com també el marcatge en 

algunes estacions d’esquí alpí. 
Les competicions populars són un reflex de la divulgació actual de l’esquí de fons; entre elles cal destacar la 
Marxa Beret que amb 23 edicions ha superat amb escreix la xifra dels 1.000 participants. En aquestes 
competicions on es fa una sortida en massa hi ha des de corredors olímpics a principiants que només busquen 
la diversió i la bellesa del paisatge. 
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