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A vegades ens omplim la boca amb el nivell de les
competicions d’esquí forapista que tenen lloc més
enllà dels Pirineus i se’ns cau la bava amb les espec-
taculars imatges que ens arriben, però a casa nostra
també tenim competicions d’esquí forapista que no
tenen res a envejar a cap altra. Dos bons exemples
són El Dorado i la competició d’esquí forapista
Andreu Sanàbria (FAS).
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Ambdues tenen un poder mediàtic molt fort, ambdues
compten sempre amb un marc natural de primer nivell i
ambdues tenen l’atractiu suficient com per reunir els
millors esquiadors forapista, tant de taula de surf com
d’esquí. La més antiga, la que té més tradició, és El
Dorado. És una de les competicions d’esquí forapista
més importants del sud d’Europa. Va néixer el 1997,
seguint el model de l’esquí de muntanya impulsat per l’a-
rribada del surf de neu, però “va ser a la vall de Chamonix
on, després de realitzar un fascinant descens al Mont
Blanc, se’m va ocórrer desenvolupar la primera edició
d’una competició d’esquí forapista a El Dorado”, comen-
ta Joan Masferrer i Moral, director d’El Dorado esquí
forapista. 

El Dorado esquí forapista
El nom de la competició que dirigeix amb mà ferma Joan
Masferrer prové d’un model que la firma K2 Snowboard
va treure al mercat el 1995, marca de la qual en Joan
era representant en aquell moment. Les tres primeres
edicions van ser per parelles i barrejaven altres esports,
com ara tirolina o ràpel, i no va ser fins el 2003 que El
Dorado va passar a ser esquí forapista en estat pur,
obert als millors especialistes d’esquí i surf de neu
seguint una filosofia que el mateix Joan defineix de la
següent manera: “L’esquí forapista consisteix a baixar
des dels cims amb taula de surf o esquís pendents de
gran dificultat amb inclinacions de fins a 55º. Els surfis-
tes han d’estudiar detingudament els sectors escollits
per l’organització per determinar-ne el descens, entre
tallats, roques i corredors, els quals obliguen a forçar la
imaginació per decidir-ne les línies”.
L’onzena edició d’aquesta competició d’esquí forapista
amb reminiscències cinematogràfiques va tenir lloc el
passat mes de febrer, al sector Arcalís de Vallnord. Hi
van prendre part un total de 40 surfistes procedents
d’Espanya, Europa i Amèrica del Sud. D’aquests 40
amants de l’aventura només 16 van superar les classifi-
catòries i van entrar per la porta gran a la final, dada que
ja dóna una idea del nivell d’aquest competició. Els
millors van ser David Sanàbria en esquís –un autèntic
especialista i a qui molts ja veuen en el certamen de
referència, el Freeride World Tour– i David Pujol en surf
de neu, el primer surfista estatal que  participa i obté
podi en una competició internacional a Nova Zelanda.
Juliana González va ser l’única dona que va participar en
la final i va assolir l’11a posició de la general.

FAScinant
Bona part d’aquests surfistes també es van veure les
cares a l’esquí forapista Andreu Sanàbria (FAS), prova
que va tenir lloc a l’estació de Tavascan i que va estar
organitzada per l’Associació dels Pirineus Doctor X. La
segona edició d’aquesta especial competició –que no
deixa de ser un sentit i actiu homenatge als amics que
descansen a la muntanya– va comptar amb la presència

de 42 participants, repartits en les modalitats d’esquí,
surf de neu i telemarc, entre els quals hi havia els pri-
mers espases catalans, que van haver de serrar les
dents davant de surfistes de renom internacional.
La FAS és una prova diferent, molt completa, ja que
consta de dos descensos d’esquí forapista, un descens
xinès i una sessió d’estil lliure nocturn. No es pot dema-
nar res més. El primer dia de la prova els competidors
van caminar i escalar per accedir al primer sector triat
per l’organització i es van trobar una neu pols que es va
convertir en el terreny de joc ideal perquè els esquiadors
forapista dibuixessin línies espectaculars i salts de ver-
tigen. Cal destacar la plasticitat del telemarc i la força
del jove Pol Queralt, de només tretze anys.

La següent partida del joc va ser un descens xinès: una
vertiginosa baixada forapista en què tots els surfistes
surten al mateix temps fins arribar a la línia de meta,
situada al refugi Pleta del Prat. A la tarda es van projec-
tar les imatges dels descensos i els corredors van pun-
tuar les línies dels participants en funció del control, la
fluïdesa i la impressió general de la baixada; i en una
mostra de la puresa i originalitat d’aquesta cursa, els
surfistes puntuaven als esquiadors i telemarc, i vicever-
sa. A la nit va arribar l’hora del millor estil lliure, i el dia
següent es va repetir el millor esquí forapista, que va ser
tant o més espectacular que la jornada inaugural.
Aquesta hivern ambdues cites tornen a la càrrega. No us
les perdeu. !
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Classificacions finals ‘08

EL DORADO
Esquí masculí: 1. David Sanàbria. 

2. Suso Folgar. 3. David Alzieu.

Snowboard masculí: 1. David Pujol. 

2. Bruno de la Barrera. 3. Sergio Arjona.

Esquí femení: 1. Juliana González.
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FAS
Esquí forapista homes: 1. David Sanàbria. 

2. Paul Siljama. 3. Suso Folgar.

Esquí forapista dones: 1. Anna Prat. 

2. Laura Ariza. 3. Maria Catalán.

Esquí telemarc: 1. Iñaki Gobero. 

2. Fèlix Queipo. 3. Ferry Cano.

Surf de neu forapista homes: 1. Will

Brommelsiek. 2. Pau Gómez. 3. Ramon Barbé.

Surf de neu forapista dones: 1. Mònica Font.

2. Elena Rivas. 3. Yasmina Francesch.

Premi especial al millor rookie: Pol Queralt.

Premi Andreu Sanàbria al surfista 

més complet: Anna Prat.
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