
La localitat sueca d’Are es va vestir
amb els seus millors vestits per aco-
llir una nova edició dels Campionats
del Món, que es disputaven del 3 al
18 de febrer. Els dos grans noms
d’aquests sorprenents mundials van
ser Anja Paerson i Aksel Lund
Svindal, però nosaltres també hem
de destacar la presència de quatre
esquiadors catalans.
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Svindal mostra les seves cartes
El noruec Aksel Lund Svindal va ser el millor i amb
diferència a la prova de descens, que va guanyar per
davant del canadenc Jan Hudec -va fer història, ja que
fins ara cap esquiador canadenc havia arribat tant amunt
en uns Mundials, i mai havia trepitjat un podi de la Copa

del Món- i el suec Patrik Jaerbyn. Svindal es feia amb la
primera de les dues medalles d’or que aconseguiria a
Are, convertint-se en el primer esquiador del seu país a
pujar al més alt del podi. En dones, Anja Paerson seguia
en estat de gràcia i va fer una cursa supèrbia, ja que va
ser l’única a baixar del minut i vint-i-set segons. De nou,

Com a tota gran competició, aquests Mundials d’Are han
estat sorprenents, estranys i un xic esbojarrats.
Sorprenents perquè alguns dels grans noms del circ
blanc internacional han tingut una actuació més aviat
discreta, perquè alguns altres noms gairebé descone-
guts han tingut molt més protagonisme del que espera-
va tothom i perquè la Reial Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern (RFEDI) va decidir a última hora selec-
cionar cinc esquiadors de l’equip B, quatre d’ells corre-
dors de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH),
per a disputar els mundials. Els seleccionats de la FCEH
van ser Mireia Clemente (GNA) en noies, i Ferran Terra
(PEC), Guillem Capdevila (CET) i Paul de la Cuesta (CAEI)
en homes -en Paul és basc però porta tota la vida
esquiant pel Club Aranés d’Esports d’Iuern-, als quals se
sumava l’aragonesa Leyre Morlans.

Obre el supergegant
La disciplina encarregada d’obrir el mundial va ser el
supergegant, on ja es van començar a veure que aquests
seguirien el deixant de les grans competicions, en què
els grans noms no tenen una actuació molt destacada i
on sempre surten esquiadors que donen la campanada.

La victòria en el Súper G masculí va ser per a l’italià
Patrick Staudacher. Segon va ser l’austríac Fritz Strobl i
tercer el suís Bruno Kernen. Maier va ser setè, Svindal
13è i Miller 24è, per posar uns exemples. On no va
haver-hi sorpreses va ser en el Súper G femení. La sueca
Anja Paerson va penjar-se al coll la seva primera meda-

! Celes Piedrabuena
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Mundial d’esquí alpí
(Are, Suècia)

lla d’or a Are, seguida de l’americana Kildow i de l’austrí-
aca Goetschl. Carolina Ruiz Castillo va ser la 25a. Dos
dies després es disputava la supercombinada. En
homes, el millor va ser el suís Daniel Albrecht, que no
havia pujat mai a un podi de la Copa del Món. La meda-
lla de plata va ser per Benjamin Raich, amb què a la fi

seria el seu únic metall, i Marc Berthod es feia amb el
bronze. Miller milloraria, va ser sisè, però es va quedar
a gairebé un segon del primer. Paerson va repetir en la
categoria femenina, i la medalla va ser per a la campio-
na olímpica Julia Mancuso -l’única que aconseguiria-.
Tercera va ser l’austríaca Marlies Shild. 

va estar acompanyada al podi per l’americana Kildow, i
tercera en aquesta ocasió va ser Nicole Hosp, en la pri-
mera de les dues medalles que es penjaria al coll. En
aquesta disciplina Carolina Ruiz va obtenir la posició més
destacada, 20ª, un molt bon resultat en un Estat com el
nostre, que no té gaire experiència en aquest camp.
Quedava el gegant i l’eslàlom, i el dubte estava a saber
si Paerson seria capaç de guanyar el seu quart or con-
secutiu, però la sueca va caure en la segona mànega, tot
i que la pista de la primera mànega la va marcar el seu
pare, que també fa les funcions d’entrenador. De totes
formes, aquest resultat no és tan sorprenent, ja que si
mirem el bagatge de l’esquiadora de Salomon a la Copa
del Món veurem que el seu millor resultat és un sisè i
que ha sortit de la pista en quatre ocasions. Una llàsti-
ma per a una gran esquiadora que a punt va estar de
convertir-se en la primera dona capaç de guanyar qua-
tre ors en un mateix mundial, fita que tant sols va acon-
seguir l’austríac Toni Sailer el 1956. La medalla de plata
va ser per a la compatriota de Paerson  Maria Pietilae,
i el bronze per a la italiana Denise Karbon. Mireia
Clemente va ser la 60a en la primera mànega, i en la
segona va sortir de la pista.

L’hora de Terra i Capdevila
La prova del gegant va veure de nou el domini d’Svindal
que es feia amb el seu segon or. La plata va ser per
Daniel Albrecht, el seu segon metall, i el bronze per
Didier Cuche. Dos suïssos al podi. Altres favorits com
Kalle Palander i Bode Miller no van passar de la setena i
quinzena places respectivament. Però, el gegant mas-
culí era important per a nosaltres pel concurs de Ferran
Terra i Guillem Capdevila. Terra, corredor del PEC, va
estar fantàstic. Va sortir amb el dorsal 60 i va aconse-
guir quedar el 33è, en la que era una gran actuació per
a un noi de tant sols 19 anys. Guillem Capdevila va ser
el 43è -el seu millor resultat havia d’arribar- i Paul de la
Cuesta va caure a les classificatòries.

L’eslàlom tancava els mundials -tot i que després que-
dava la prova per equips- i era l'última oportunitat per
aquells qui havien de demostrar alguna cosa o per
aquells qui volien arrodonir la seva feina. Paerson ho va
intentar, però només va poder ser tercera, davant una
sorprenent txeca Sarka Zahrobska, que es va fer amb la
victòria. Però, tot i aquesta decepció, ningú li pot treure
a la sueca les set medalles d’or que ha guanyat en els
mundials en què ha pres part.
Segona va ser Marlies Schild. I aquests mundials d’Are
no podien acabar sense una gran notícia per a l’esquí alpí
català, com així va ser en la figura de Guillem Capdevila.
El corredor del CET va finalitzar el 23, sortia amb el dor-

El vintè lloc de Carolina Ruiz 
en el descens és molt meritori

Anja Paerson va estar a punt de fer història

Bode Miller va tonar a decebre, 
tal com li va passar a les Olimpíades

Amb dues medalles d’or, Svindal va
fer història per a Noruega. Foto: Are.

!

Paerson va estar a punt de convertir-se en la primera dona
que guanya quatre ors en un Mundial. Foto: Salomon.!
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sal 71, en una cursa molt difícil, donades les caracterís-
tiques de la pista, tal com ho acreditava les sortides
d’especialistes com Rocca, Kostelic, Larsson o
Palander. Primer va ser el veterà Mario Matt -que va sal-
var l’honor d’Àustria en homes-, segon l’italià Manfred
Moelgg i tercer Jean-Baptiste Grange.
Finalitzen així uns magnífics Mundials de setze dies de
competició, en els quals van prendre part 62 nacions
-xifra rècord, a l’espera del febrer de 2009, quan l’esta-
ció francesa de Val d’Isère acollirà la 40a edició del
Campionat del Món. Després del vist en aquests
Mundials, qui sap si alguns dels nostres corredors
poden estar lluitant per estar entre els millors. Ells tre-
ballen amb aquesta il·lusió i a Are han demostrat que
poden fer-ho bé, que no estan tant lluny com ells matei-
xos es pensaven i que somiar és possible. "

Classificacions
Súper G homes. 1.Patrick Staudacher (ITA/Head),
1:14.30. 2.Fritz Strobl (AUT/Salomon), 1:14.62.
3.Bruno Kerner (SUI/Rossignol), 1:14.92. 4.Christoph
Gruber (AUT/Fischer), 1:14.93. 4.Didier Cuche
(SUI/Head), 1:14.93
Súper G dames. 1.Anja Paerson (ITA/Salomon), 1:18.85
2.Lindsey C.Kildow (USA/Rossignol), 1:19.17. 3.Renate
Goetschl (AUT/Atomic), 1:19.38. 4.Nicole Hosp
(AUT/Völkl), 1:19.44. 4.Britt Janyk (CAN/Völkl),
1:19.44...25.Carolina Ruiz del Castillo (ESP/Salomon),
1:21.86.
Supercombinada homes. 1.Daniel Albrecht (SUI/Atomic),
1:14.30. 2.Benjamin Raich (AUT/Atomic), 1:14.62.
3.Marc Berthod (SUI/Atomic), 1:14.92. 4.Didier Defago
(SUI/Rossignol), 1:14.93. 5.Aksel Lund Svindal
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(NOR/Atomic), 1:14.93.
Supercombinada dames. 1.Anja Paerson (SWE/Salomon),
1:57.69. 2.Julia Mancuso (USA/Rossignol), 1:58.50.
3.Marlies Schild (AUT/Atomic), 1:58.54. 4.Sarka
Zahrobska (CZE/Head), 1:58.74. 5.Kathrin Zettel
(AUT/Atomic), 1:59.60... DNF.Carolina Ruiz del Castillo
(ESP/Salomon).
Descens dames. 1.Anja Paerson (SWE/Salomon),
1:26.89. 2.C Lindsey KIldow (USA/Rossignol), 1:27.29.
3.Nicole Hosp (AUT/Völkl), 1:27.37. 4.Nadia Styger (SUI/
Völkl), 1:27.82. 5.Dominique Gisin (SUI/ Völkl), 1:27.88...
20.Carolina Ruiz del Castillo (ESP/Salomon), 1:28.94
Descens homes. 1.Aksel Lund Svindal (NOR/Atomic),
1:26.89. 2.Jan Hudec (CAN/Rossignol), 1:27.29.
3.Patrik Jaerbyn (SWE/Atomic), 1:27.37. 4.Erik Guay
(CAN/ Atomic), 1:27.82. 5.Ambrosi Hoffmann Gisin (SUI/
Head), 1:27.88.
Eslàlom gegant dames. 1.Nicole Hosp (AUT/Völkl),
1:23.80/1:17.92/2:31.72. 2.Maria Pietilae
(SWE/Rossignol), 1:13.84/1:18.73/2:32.57. 3.Denise
Karbon (ITA/Fischer), 1:14.54/1:18.15/2:32/69.
4.Michaela Kirchgasser (AUT/ Atomic),
1:14.94/1:17.93/2:32.87. 5.Julia Mancuso (USA/
Rossignol), 1:13.55/1:19.41/2:32.96... 34.Carolina Ruiz
del Castillo (ESP/Salomon), 1:16.04/1:22.12/2:38.16.
Eslàlom gegant homes. 1.Aksel Lund Svindal
(NOR/Atomic), 1:09.67/1:09.97/2:19.64. 2.Daniel
Albrecht (SUI/Atomic), 1:09.44/1:10.68/2:20.12.
3.Didier Cuche (SUI/Head), 1:09.98/1:10.58/2:20/56.
4.Ted Ligety (USA/ Rossignol),
1:10.09/1:10.54/2:20.63. 5.Alberto Schippatu (ITA/
Salomon), 1:09.91/1:10.81/2:20.72... 33.Ferran Terra
(ESP/Rossignol), 1:13.10/1:13.46/2:26.56... 43.Guillem
Capdevila (ESP/Völkl), 1:14.53/1:14.30/2:28.83.
Eslàlom dames. 1.Sarka Zahrobska (CZE/Head),
52.77/51.14/1:43.91. 2.Marlies Schild (AUT/Atomic),
53.00/51.02/1:44.02. 3.Anja Paerson (SWE/Salomon),
52.89/51.18/1:44.07. 4.Ana Jesulic (CRO/ Atomic),
53.44/50.97/1:44.41. 5.Kathrin Zettel (AUT/ Atomic),
53.25/51.48/1:44.73.
Eslàlom homes. 1.Mario Matt (AUT/Fischer),
59.22/58.11/1:57.33. 2.Manfred Moelgg (ITA/Fischer),
1.00.55/58.59/1:59.14. 3.Jean-Baptiste Grange
(FRA/Rossignol), 1.00.49/59.05/1:59.54. 4.Benjamin
Raich (AUT/ Atomic), 1.00.45/59.12/1:59.57.
5.Manfred Pranger (AUT/ Völkl),
1.00.41/59.41/1:59.82... 23.Guillem Capdevila
(ESP/Völkl), 1:06.55/1:03.98/2:10.53.

Medaller general
Àustria: 9 medalles (3 d’or, 3 de plata i 3 de bronze)
Suècia: 7 medalles (3 d’or, 2 de plata i 2 de bronze)
Noruega: 2 medalles (dues d’or)
Suïssa: 6 medalles (1 d’or, 1 de plata i 4 de bronze)
Itàlia: 3 medalles (1 d’or, 1 de plata i 1 de bronze)
República Txeca: 1 medalla (1 d’or)
EUA: 3 medalles (3 de plata)
Canadà: 1 medalla (1 de plata)
França: 1 medalla (1 de bronze)

L’experiència 
de Guillem Capdevila
“La neu semblava marbre, gel pur”

Quina valoració fas de la teva primera participació en un
Mundial absolut?
La veritat és que estic molt content. És una oportunitat
que es dóna molt poques vegades i crec que l’he sabuda
aprofitar. Jo personalment ho veia com una fantasia, com
el somni que tens sempre, poder estar en una cursa amb
corredors com Bode Miller. Per tot plegat, crec que ha
estat una experiència boníssima de cara al futur, als pro-
pers Mundials i Olimpíades, tant en el meu cas com en el
dels meus companys.
Què és el que més t’ha sorprès?
Que no ho hem fet tant malament, la veritat, jo em pen-
sava que quedaria entre els 40 primers. Que estem
entrenant i pujant el nivell, que a poc a poc anem millorant
el nostre nivell. 
I els resultats aconseguits en eslàlom i gegant eren els
previstos?
M’esperava fer-ho millor en eslàlom, però també content
pel gegant. Llàstima que els dos dies vaig tenir alguns
problemes, però vaig poder arribar a baix.
A nivell de pista, vas trobar moltes diferències en la teva
primera participació en uns Mundials absoluts?
Tant a la Copa d’Europa com a la Copa del Món les pistes
es cuiden molt. La neu semblava marbre, gel pur, i això
s’agraeix, sobretot quan has de baixar amb el dorsal 70,
ja que no sempre es pot tenir la pista gairebé com els pri-
mers. La infraestructa de la pista d’Are era una passada,
baixar en una pista que surts i sembla que no hi hagi bai-
xat ningú. No es pot demanar més.

I a nivell d’esquiadors, qui et va sorprendre més?
Sobretot els dos suïssos -es refereix a Daniel Albrecht i
Didier Cuche-, els que fan podi, em van sorprendre, ja que
sortien amb el 22 i 15, i van fer segon i tercer. Això vol
dir que el treball es paga. Són un any més grans que jo,
però tots tres som joves, i el seu resultat ve a dir que si
lluites ho pots aconseguir. Jo d’aquí poc m’hi veig, per
això estem aquí.
I, finalment, vas treballar de manera especial amb els
esquís?
Simplement vaig fer incidència en què es fes molt de can-
tell, per agafar-te molt a la pista.

L’experiència 
de Ferran Terra
“Semblava la final de la Champions”

Quina valoració fas de la teva primera participació en un
Mundial absolut?
D’entrada diria que no m’esperava pas anar-hi. Sóc jove i
encara no em tocava. Em van dur com a un regal pels
resultats de la temporada. Primer vam haver de fer les
classificatòries, i ja era difícil passar-les. Hi havia molts
nervis i pressió. A l’hora de la veritat la classificatòria va
anar normal, i em vaig classificar, que era el meu objec-
tiu. Després, el dia de la cursa em vaig dir que surti el que
vulgui.
Què és el que més t’ha sorprés?
L’ambient que hi ha en aquests països amb l’esquí. És
l’esport número 1. Cada cursa semblava una final de la
Champions, pel nombre de les persones que la seguien i
per l’organització. Era impressionant. Tampoc m’espera-
va fer-ho tant bé. Jo pensava que em traurien cinc
segons, i a la primera em van treure tres i mig, la qual
cosa em vaig sorprendre.
I els resultats aconseguits en gegant eren els previstos?
No era el que estava previst. L’objectiu era classificar-se
i després intentar estar entre els 30 i els 40. Que un
Maier em tregui dos segons en una baixada està molt bé.
A nivell de pista, vas trobar moltes diferències en la teva
primera participació en uns Mundials absoluts?
Moltes. El primer que més sobte és com cuiden la pista
en un Mundial. És bestial. A cada corredor hi baixen dos
derrapadors. La neu estava el més dura possible, i la
pista era llarga, un minut i deu segons de gegant és bas-
tant. Com que estàvem a Suècia i allà estan a -20º, la neu

està molt freda, i per això la poden fer molt dura, hi posen
una mica d’aigua i es queda com gel ràpid. Després,
també sorprenen les moltes mesures de seguretat. 
I a nivell d’esquiadors, qui et va sorprendre més?
El que més em va sorprendre va ser Bode Miller. És dife-
rent de tothom. És ell i va a la seva, i té la seva forma
d’actuar, diferent a tothom. Per exemple, arriba a la sor-
tida i pren una Coca-Cola quan tots estem allà molt con-
centrats. Nosaltres treballem molt amb el vídeo i ja els
veiem, però la realitat supera el vídeo.
I, finalment, vas treballar de manera especial amb els
esquís?
El meu preparador d’esquís (skiman), Stefano, em prepa-
ra els esquís, i s’ho treballa molt. Vaig fer la primera bai-
xada, i se’ls duia al taller a tornar-los a fer, ja que el
cantell amb el gel no t’aguanta dues baixades. L’esquí
estava perfecte. El dolent és que amb la neu tant freda la
sola es crema molt, però sort que tenim el preparador
d’esquís que tenim, que col·loca les ceres dures, perquè
la sola aguanti.

D’esquerra a dreta: Paul de la Cuesta, Guillem Capdevila i Ferran Terra, 
tres dels quatre corredors catalans, juntament amb Mireia Clemente, a Are.

Julia Mancuso, plata a la súper combinada,
va per figura, sinó ho és ja. Foto: Rossignol.!

Mario Matt va salvar l’honor d’Àustria
a la darrera cursa. Foto: Briko.
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L’experiència dels nostres esquiadors els ha de servir en el futur

Espectacular imatge del
traçat d’Are. Foto: Are.!


