
Red Bull 
Snowthrill Monterosa

! Celes Piedrabuena Redbull!
Després que el passat hivern no es
pogués dur a terme aquesta especta-
cular competició a causa del mal temps,
per fi els esquiadors amb més pebrots
es van desplaçar fins als Alps italians
per prendre part en l’espectacular i
arriscat Red Bull Snowthrill Monterosa.

Núvols de sucre als Alps italians

20 va ser els atletes escollits de tota Europa. 15
riders de reconeguts prestigi i cinc 'rookies' que
van tenir el privilegi de lluitar al costat dels millors
especialistes. La tria la va fer un jurat en funció de
la tècnica de cadascú i a l’hora de la veritat els fre-
eskiers van haver de treballar dur en el decurs de
cinc esgotadores jornades, que al final van ser
tres. Els mateixos riders eren els qui feien de jut-
ges, valorant el ritme, el control, la tècnica, la
canal escollida…, ajudats pel vídeo. Els mateixos
que el primer dia van situar a Óscar Sosa en la
setena posició. L’argentí, més content que un gín-
jol –ja que es va convertir en el primer sud-americà
en fer-se amb la victòria al Red Bull Snowthrill–, i
amb 4.000 euros a la butxaca, declarava com a
guanyador que els seus col·legues havien valorat la
seva netedat d’estil i la perillositat de les seves
maniobres. Una explosiva combinació que ha fet
que ara tothom el conegui com a Òscar ‘Ensucrat’.

Com si volgués entrar-li a un brau, Robin Kaleta, que va finalitzar
vuitè, en una arriscada acció, baixant sense contemplacions. 
Foto: Bernhard Spöttel/www.redbull-photofiles.com
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Glups! Hi ha moment en tota sessió d’esquí d’estil lliure
que cal aturar-se uns instants per decidir quina és la millor
trajectòria que cal seguir, si és que n’hi ha alguna de bona.
Foto: Damiano Levati/www.redbull-photofiles.com
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Tot i que s’hi va deixar la pell, Sebastien De Sainte
Marie no va aconseguir una de les primeres posicions. 
Foto: Bernhard Spöttel/www.redbull-photofiles.com
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Amb accions com aquesta no és estrany que Andrew
‘Noddy’ Gowans estigués a punt de fer-se amb la victòria.
Foto: Damiano Levati/www.redbull-photofiles.com
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Qui és Óscar Sosa
Conegut per uns i desconegut per uns altres, l’argentí
Óscar Sosa es va ficar a la butxaca l’Snowthrill de
Monterosa. Per tal que el coneguis una mica, aquí tens
aquest test:

Nom i cognom: Óscar Sosa
Àpode: Oski
Nacionalitat: Argentina
Data de naixement: 02/04/1976
Professió: no en té
Rider des de: l’any 1980, tot i que va ser uns anys més
tras quan va començar en el freeskiing
Spot predilecte: San Martín dels Andes
Truc favorit: línies fluides
Hobbies: tocar la guitarra i anar de festa en festa
Altres esports: futbol, bicicleta de muntanya i natació
Millor resultat fins a l’Snowthrill: segon al Red Bull
White Rush de 2005
El que més li agrada del que fa: esquiar amb els amics i
passar-ho bé després amb ells
Filosofia de vida: gaudeix de la vida
Model d’inspiració: Diego Armando Maradona
Virtuts i defectes: és molt treballador i molt exigent
amb si mateix, però tant sols quan vol, ja que es defi-
neix com a mandrós.
A qui consideres el pioner del freeriding: a Hannes Schneider

A sac!!!! Sense pensar-s’ho dos cops. Així és com
va desafiar Florian Edenberger aquest pendent.
Foto: Vitek Ludvik/www.redbull-photofiles.com
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Robin Kaleta ho va fer realment bé, i va acabar
tercer el primer dia de la competi. !
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El neozelandés ‘Noddy’ es va quedar a menys de 200 punts del líder. 
Foto: Bernhard Spöttel/www.redbull-photofiles.com
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Classificació final
1. Òscar Sosa (ARG), 1.415 punts. 2. Andrew
‘Noddy’ Gowans (NZL), 1.281 punts. 3. Martin
‘Mc Fly’ Winkler (AUT), 1.230 punts. 4. Bast
Blasy (AUT), 1.224 punts. 5. Jacopo Bufacchi
(ITA), 1.195 punts. 6. Alois Bickel (AUT),
1.142 punts. 7. Sascha Schmid (CH), 1.136
punts. 8. Robin Kaleta (CZE), 1.104 punts. 
9. Jani Pogacar (SLO), 1.060 punts. 10. William
Kocher (FRA), 1.038 punts.

Powder action de Robin Kaleta, qui finalment va quedar vuitè
Foto: Bernhard Spöttel/www.redbull-photofiles.com !

L’estat de la neu no sempre és el desitjable, com tam-
poc sempre es tria la baixada més adient. Per això i per
la pròpia dificultat d’aquesta especialitat cal anar amb
els cinc sentits, tal com fa Andrew ‘Noddy’ Gowans.
Foto: Vitek Ludvik/www.redbull-photofiles.com
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