
Celes Piedrabuena

el va fer baixar fins a la 13a posició final. Els surfistes
no ho van posar gens fàcil als jutges, però aquests van
decidir que el local Nicolas Pasquier havia de ser ter-
cer i que el suec Kaj Zackrisson havia de conformar-se
amb la segona plaça, després que s’endugués la victò-
ria la passada edició. Arribats a aquest punt, el
francès Olivier Meynet sabia que si volia millorar el ter-
cer lloc del 2006 i sortir de Verbier per la porta gran
havia de fer alguna cosa especial, una cosa especta-
cular, arriscada i perfecta. I això és el que va fer
aquest forapista de 25 anys. La seva tenacitat i con-
vicció el van dur al capdamunt del podi –“aquesta victò-
ria és un somni per a mi”–, i fins al volant del Nissan
Navara que s’enduia el guanyador. Tan perfecte com
Olivier ho va fer la sueca Marja Persson. Es va arris-
car més que ningú, va saltar més alt que cap altra i va
esquiar tan bé que aquest any els jutges li van conce-
dir la victòria, després del seu tercer lloc del 2006. En
la modalitat de surf de neu, va destacar el primer lloc

Tot i que les previsions meteorològiques no eren gaire
bones, tots els participants de l’Oneill Xtreme van
començar l‘ascensió a peu fins al cim Bec de Rosses,
un tram de 90 minuts, a les 06.10 hores, una dura
pujada que va posar a prova la resistència dels freeri-
ders. A les 10.00 hores el cel encara era blau damunt
Verbier, mentre que a l’estació el públic estava expec-
tant.

Estanislao Vasiuk inaugura la festa
Els primers a baixar-ne van ser els freeskiers. L’honor
d’inaugurar la competició va recaure en Estanislao
Vasiuk. L’argentí va deixar constància ràpidament del
seu estil i de la seva fluïdesa a l’hora d’esquiar i va
meravellar els assistents amb un primer frontflip que
va deixar tothom bocabadat. També va arrencar força
aplaudiments el backflip d’una llegenda viva del freeski
com Seb Michaud. Maluradament, no el va clavar i la
seva caiguda no va ser neta. Va perdre un esquí i això

Altre cop, sobrehumà

del francès Xavier de le Rue, una fita que perseguia
des de feia cinc anys.

Neix el Freeride World Tour
Tot i que Nicolas Hale-Woods, l’organitzador de la
prova, no ho va dir en el seu moment, ja podem anun-
ciar que acaba de néixer el Freeride World Tour
(FWT), amb un total de cinc proves amb visites a
Europa i els Estats Units. La festa comença amb el
Nissan Mammoth Challenge (EUA) del 22 al 26 de
gener, que és seguit pel Nissan Caucasus Classic, a
Sochi, Rússia, del 31 de gener al 5 de febrer; el
Swatch O’Neill Big Mountain Pro, als Alps, del 24 de
febrer al 2 de març; el Nissan Freeride de Tignes, a
França, del 9 al 12 de març, i el Nissan O’Neill
Extreme de Verbier, del 14 al 23 de març. Aquest
darrer esdeveniment tindrà l’honor de tancar aquesta
espectacular i arriscada competició, que tots espe-
rem amb candeletes. 

La 12a edició del l legendari O’Neil l Xtreme by
Powerade va tornar a reunir els millors freeriders
d’esquí del snowboard a finals del passat mes de
març al vessant nord del pic Bec de Rosses, el sos-
tre del centre suís d’esquí de Verbier.

O’Neill Extreme
Verbier 07

01. El suís Nicolas Pasquier va apurar massa la jugada en aquesta ocasió.
02. Ruth Leisibach va ser la millor snowboarder.
03. Tot i el frontflip que es va marcar Estanislao Vasiuk no va quedar entre els millors.
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04. Sembla mentida que els esquiadors no es trenquin per tot arreu amb salts com aquest.
05. De vegades la visibilitat no és gaire bona i les condicions de neu sempre són una 
incògnita. Esquiador: Ted Davenport.
06. La sensació de buit que tenen els esquiadors en alguns moments és espectacular. 
En acció, Bruno Compagnet.

07. Nicolas Pasquier no va guanyar, però es mereixia repetir al report amb un salt com
aquest, oi?
08. En una baixada d’aquestes característiques no és fàcil encertar la traçada. En imatge,
Estanislao Vasiuk.
09. Tot i ser la millor freekier, Marja Persson va passar algun que altre moment complicat.
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Resultats 2007
Snowboard Dones: 1.Ruth Leisibach (SUI) 2.Birgit Pekarek (AUT) 3.Géraldine Fasnacht (SUI)
4.Elisabeth Pahl (RUS). Homes: 1.Xavier de le Rue (FRA) 2.Serge Cornillat (FRA) 
3.Cyril Neri (SUI) 4.Flo Oerley (AUT) 5.Xavier Jordan (SUI).
Esquí Dones: 1.Marja Persson (SWE) 2.Laura Bohleber (SUI) 3.Caroline Meynet (FRA) 
4.Jen Ashton (CAN) 5.Jannifer Farde (SWE). Homes: 1.Olivier Meynet (FRA) 
2.Kaj Zackrisson (SWE) 3.Nicolas Pasquier (SUI) 4.Raphy Gillioz (SUI) 5.Ted Davenport (USA).

10. La porta de sortida l’havien de pujar dalt de tot en helicòpter.
11. Loris Flaquet va saltar probablement més que ningú, però no va quedar dels primers.
12. Un expert com Enak Cavaggio va quedar lluny de les primeres places.
13. El francès Olivier Meynet va ser el just guanyador.
14. Els primers metres posen la pell de gallina a qualsevol.
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