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‘The Continum’ va ser el seu primer treball, al qual

van seguir títols com ‘Harvest’, ‘Uprising’, ‘The

Realm’, ‘Area 51’, ‘Mind the Addiction’ i ‘Subject to

change’. Cada nova pel·lícula semblava insuperable,

però, arriba novembre, comença una nova temporada

i comencem a sentir a l’estómac els nervis que pro-

voca l’espera de la primera nevada.

Aleshores és quan sorgeixen els nous vídeos perquè

anem escalfant motors. Inexplicablement, aconse-

gueixen superar-se any rere any i, a més, ser origi-

nals, la qual cosa no és fàcil. Atrapar les imatges

més boniques, sosprende’ns amb nous escenaris i

amanit tot amb una gran dosi d’adrenalina en estat

pur. De tant en tant sembla sorprenent que totes les

meves il·lusions càpiguen en un rotllo de cel·luloide

que tant sols dura uns minuts.

‘The Profhecy’, rumb a Andorra
El títol del vídeo que la gent de TGR ens ofereix per a

aquesta temporada és el de ‘The Profhecy’. Com de

costum, han recorregut moltes muntanyes:

Eslovàquia, Alaska, Bella Coola, Island Lake, Jackson

Hole, Tahoe, Utah, Mammoth, Mt Hood… i Andorra!

Així, el mes de febrer de l’any passat els de TGR van

decidir arribar-se fins al petit país dels Pirineus. Al

vídeo, durant el viatge d’anada en avió, Micah Black

comentava: “aquest petit punt del mapa és

Andorra!”. Aquesta era una frase del tot il·lustrativa,

ja que venia a dir que els seus coneixements

d’Andorra es reduïen a saber que el Principat era un

petit gra al mapa. Van arribar a Barcelona a mitjan

mes de febrer, carregats amb l’equipatge, maletes,

càmeres de vídeo, càmeres de fotos, objectius, i infi-

nitat de parells d’esquís. I, per si no n’hi havia prou,

Ja fa temps que l’equip de TGR va començar a filmar les seves aventu-

res. Des de 1996 han anat transmetent-nos l’evolució del món de

l’esquí d’estil lliure (freeskiing) i del surf de neu a través de la pantalla

mentre nosaltres, còmodament asseguts al sofà, somniàvem i ens

carregàvem d’emocions fortes davant les seves imatges.

✒

Marc André va venir amb la seva guitarra. L’única

preparació del viatge va ser confeccionar una llista

amb els números de telèfon de les estacions. La sort

estava al seu costat, ja que a la primera trucada van

donar amb la persona indicada, Marta Rotés.

L’actual directora d’Ski Andorra els va oferir tota la

seva col·laboració per a què poguessin gaudir de les

meravelles que envolten  Andorra. I, tot sigui dit, s’ho

van passar “teta”. Estaven en el país del tabac, però

no va poder trobar el seu tabac de mastegar. Bonics

paisatges, llargues cues de cotxes, art romànic, innu-

merables botigues d’electrònica, la pau dels petits

pobles, onades de turistes amb la síndrome consu-

mista… Van tenir prou amb una setmana per ficar-se

de ple en la vida d’aquest país.

1, 2, 3 i acció
Tres surfistes (riders) –Micah Black, Marc André

Belliveau i Clint Fiala–, dos filmadors i dos fotògrafs.

Desplaçar-se per la muntanya amb tanta gent no és

gens fàcil, i menys encara quan no es coneix ben bé el

terreny. Potser, després de l’experiència d’haver tre-

ballat en algunes de les muntanyes més impressio-

nants del Planeta, filmar als Pirineus va ser com un
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joc de nens… Això sí, no els va faltar tranquil·litat, ja

que van trobar sense cap problema els millors llocs

per filmar.

Aquí no existeix la figura del cap. Tots observen la

muntanya i donen la seva opinió. Els surfistes no tan

sols esquien, també estudien i escullen les línies per

aconseguir les millors imatges. Aquest sistema de

treball en equip els permet millorar cada any, aprofi-

tant els coneixement i les idees de tots. 

Tot i que ells estan acostumats a aquelles enormes

muntanyes amb pols, als llocs més desitjats, no va

semblar que les nostres muntanyes els decebessin.

El primer dia no hi havia molta neu, així que, demos-

trant un cop més que tenen recursos per a tot, van

optar per muntar un salt a Arcalís. Salt que, un cop

acabat, feia uns 20 metres de llarg. Ser el primer a

provar un salt és tot un repte i Marc André va ser

qui va assumir el risc.

Un cop van saltar tots un parell de cops, la cosa va

començar a escalfar-se i es van animar a ensenyar-

nos els seus trucs. Val a dir que ni els nostres sur-

fistes van poder resistir la temptació, i Guy Díaz,

David Riera i Marc Gómez van compartir amb l’equip

la sensació de volar des d’aquell salt. Guy va planxar

un finíssim tres seixanta, demostrant-nos un cop

més la seva potència.

Semblava que havien contractat  els serveis de la

senyora Sort, ja que va caure una nevada i van poder

gaudir dels fora pista d’Arcalís, una estació plena de

possibilitats. Tot i així, no van marxar sense patir un

altre revés: accidents, allaus, esquís trencats, res

d’importància.

Una altra estació que van visitar va ser la de Soldeu

el Tarter. Allí van gaudir del parc de neu i de les pos-Seqüència tova de

Marc-André Belliveau
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sibilitats pel jibbing que ofereix aquesta zona. Si us

fixeu en la portada de ‘Salad Days’, un altre dels víde-

os llançats pels de TGR aquesta temporada, us ado-

nareu que la barana que apareix és la de l’aparca-

ment de Soldeu.

‘After ski’
A Alaska, després d’un dia dur d’esquí, es relaxaven

remullant-se en les banyeres instal·lades la coberta

d’un vaixell. Així, flotant en el llac, gaudien de la belle-

sa de la natura, envoltats de grans muntanyes. I a

Andorra van trobar un perfecte after ski a Caldea. Tot

un luxe: banys indoromans, jardí japonès, llits d’aigua,

sauna, vaporitzador,  bany turc, pati de gel, jacuzzis,

llums de wood…

A Andorra s’ho van passar la mar de bé, sobretot

Keith, l’editor de la revista Powder, que va gaudir tant

dels bars d’Arinsal que fins i tot un dia va desaparèi-

xer del mapa. Després d’aquesta aventura, van voler

continuar el seu viatge per Espanya, però, malaurada-

ment, no van tenir tanta sort en la recerca del seu

amfitrió. Al final, i després de moltes trucades,

Eslovàquia els va obrir les portes. Van decidir iniciar

de nou el viatge cap al nord, carregats d’equipatge.

No sabem quina serà la seva propera parada, però,

mentre ells existeixin, seguiran donant forma i sentit

als nostres somnis.

Més informació
w w w . x - t r e m e v i d e o . c o m
w w w . t e t o n g r a v i t y . c o m

Uffff! Per a Micah

Black no hi ha límits
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