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Els cinc mosqueters eren els freestylers Alessandro
Boyens i Florent Cuviller, l’únic esquiador que prenia
part en aquest repte, i els freeriders Stéphane
Routin,L udovic Strohl i Igor Domínguez. Tant bon punt
van arribar a Kiruna, van ser rebuts pel promotor
d’aquest viatge, el suec Oskar Norberg. I quin millor
punt de partida d’aquesta expedició que l’Hotel Gelat,
un dels llocs més exòtics i singulars del planeta Terra,
l’únic que ofereix unes habitacions a una temperatura
constant de menys cinc graus; però que podríem con-
siderar com a molt bona si pensem en les extremes
condicions que regnaven a l’exterior, amb temperatu-
res de –40º. Curiosament, la proximitat de l’estiu feia

que l’hotel s’anés de mica en mica desfent, però, per
sort, sense arribar a la seva totalitat, de manera que
les 1.500 tones de gel que s’havien fet servir en la seva
construcció no corrien un perill massa gran. Però, més
enllà d’aquests fets, la realitat és que per dins l’hotel
és una autèntica obra d’art.

‘Back country’ paradís
El primer lloc, que aquests aventurers van explorar va
ser la frontera entre Suècia i Noruega, a prop de
Kiruna. El problema principal que es van trobar va ser
el del desplaçament, ja que acostar-se fins als llocs
escollits per surfejar no era gaire fàcil, ja que els

remuntadors no existeixen i l’heliesquí és gairebé des-
conegut en aquest punt del nord d’Europa. Per sort, les
motos de neu van fer una feina inestimable, tot i que no
va quedar més remei que camina força estona per
explorar les muntanyes.
La primera gran sorpresa se la van endur el primer dia,
amb unes condicions per a fer esquí i surf de neu de
primera. Amb fred, llum, molta neu i un cel molt blau
com a testimoni silenciós. La caravana de l’expedició
es va aturar al mig de la vall, i les dues motos de neu
van dur els riders cap el cim del turó, experimentant
una de les més grans sensacions que havien sentit fins
aleshores. Tenien davant seu, la que anava a ser la pri-
mera gran experiència del viatge. Després d’uns molt
bons moments de forapista, arribava l’hora de l’estil
lliure. Alessandro, Florent i Igor es van posar a prepa-
rar un trampolí (kicker) per a una magnífica sessió.
Per l’Alessandro, un dels millors freestylers, la sessió
va ser un veritable festí, ja que feia temps que no tenia
l’oportunitat de practicar el millor back country fre-
estyle. Però, quan  millor s’ho estava passant, va patir
una mala jugada. En els darrers instants es va tòrcer
el turmell. Glups!

Cap a Kebnekaise
La propera destinació era la més desitjada pels riders.
Les excel.lents condicions meteorològiques que gau-
dien des de l’inici del viatge s’havien apoderat dels seus
cors, fent que cadascun dels seus bàtecs els acostes-
sin més cap els seu objectiu: ser al millor lloc en el
moment oportú. A Lapònia, el lloc correcte era i és
Kebnekaise.
Curiosament, els cims de Suècia no superen els 2.100
metres, però la seva ubicació, latitud nord, afavoreix la
presència d’impressionants glaceres.  La neu és pre-
sent tot l’hivern i la sorprenent topografia de la regió
garanteix unes molt bones condicions per gaudir dels
esports d’hivern.
A més a més, els riders es van beneficiar d’un afegit
que no s’esperaven, com era el cridaner, modern i
fantàstic helicòpter Colibri EC 120, que els hauria de
conduir cap al paradís. El primer cim, el Tuolpagorni.
En certa manera, la seva cara recordava un descomu-
nal cràter, i fins aquell moment cap rider s’havia aven-
turat per les seves entranyes. De manera, que aquests
aventurers anaven a fer història.
Mirant-ho des de dalt, e lloc era realment impressio-
nant. Uns enormes blocs presidien els primers metres
de la baixada. La situació requeria ser analitzada amb
deteniment.  Finalment, els riders van decidir baixar
uns primers vint metres amb molta precaució a veure
com anaven les coses. Steph i Ludo van optar per bai-
xar per les pales més estretes, mentre que Florent,
Oskar i Igor es van decantar pel vessant nord. El
Kebnekaise estava fent honor a la seva fama, des del
primer metre fins al final, tant que a l’acabar la jorna-
da, els riders tenien la sensació d’haver viscut una
experiència única, en total llibertat. Sensació que van

Deixant enrere l’enyorada França, els cinc protagonistes
d’aquesta història van cobrir la distància de 3.500 quilò-
metres per viure una experiència que mai se’ls oblidaria.
Ni a ells ni a cap de nosaltres que prengués part en una
aventura que consistís a fer que la sola dels nostres
esquís i planxes pels millors paratge del nord del cercle
àrtic, al cor de Lapònia.

Aventura
Per sort, els riders van tenir les millors condicions de neui 
de temps per gaudir del millor back country freeride.
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mantenir en passar la nit en un refugi que feia les fun-
cions d’estació per a l’estudi de les glaceres. Situat a
1.300 metres al cor del Kebnekaise, el refugi de
Tarfala està dirigit per la Universitat d’Estocolm i ofe-
reix una informació molt precisa sobre el moviment de
la glacera.

Ludo no coneix la por!
De bon matí, tothom estava llest en un temps record.
Si la seva mare els veiés ara, se’n faria creus. Ningú
volia perdre ni un minut. Els esperava un dia especta-
cular, que els havia de donar moltes gratificacions. Els
primers en desenfundar les seves espases van ser
Ludovic, Stñephane i Igor, triant el corredor de Palins,
un corredor conegut pel seu pendent. Florent es va
decantar per un vessant situat una mica més al nord.
Val a dir que la qualitat de la neu era bona a tot arreu,
potser una mica gelada en alguns punts.
Estudiant el mapa amb tranquil·litat, Ludovic i el guia
Mats van decidir aturar-se en una pala amb no gaire
espai. De fet, una única persona ja tenia una seriosa
dificultat per estar-hi. Semblava del tot impossible que
una persona pogués estar-hi. Mirant-lo de front, una
cosa estava clara, i és que la pala, el pendent, era del
tot vertical. Era un lloc idoni per enregistrar les millors
imatges de surf extrem, en què la més mínima errada
es podia pagar molt cara. Ludo s’ho va mirar atenta-
ment. Va estudiar la situació i després de desafiar els
primers 15 metres la feina ja estava feta. Va girar
sobre la seva esquerra i va descendir els primers cent

metres entre el gel i les pedres. Ludo va trobar la tra-
jectòria perfecta, a través d’un penya-segat impres-
sionant.

De camí a Sami
De tornada cap al nord, els riders es van aturar per
descobrir una de les altres parts atractives d’aquesta
latitud: la seva gent. Des de l’època dels víkings, els
sami, el poble que viu més al nord, ha viscut en aquest
lloc. Ara ja han passat moltes llunes, però ells seguei-
xen vivint en aquestes extensions de terreny de l’Àrtic,
i tant sols un deu per cent d’ells viuen de la criança dels
rens. Un d’aquests és en Nils. Ell va donar als riders
pràctics consells sobre com adaptar-se a les extre-
mes condicions que imperen en aquest punt, com que
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També onades perfectes
Les illes Lofoten s’estenen com una vall de muntan-
yes damunt de l’aigua. La línia marítima de Noruega
està separada de Lofoten per un gegant fiord, el
Vestfjord. Les illes formen un magnífic grup de mun-
tanyes, amb cims nevats, guarides badies, platges i
amplis espais on la mà de l’home encara no ha fet
acte de presència.
L’arribada a Henningsvaer no s’oblida fàcilment.
Primer per la bellesa de la zona i la xocant olor de
l’aire. A aquestes alçades de l’any, els locals treuen
el bacallà, perquè s’eixugui a l’exterior, i la suma de
molts d’aquests, desprèn una flaire que t’impregna
fins al darrer porus de la pell.
Una mala sensació a la qual calia afegir les especials
condicions del temps. La temperatura era massa alt,
cinc graus positius, i malauradament l’esquí i el surf
de neu hauria d’esperar a una ocasió millor. Però, en
canvi, no s’anaven a quedar tot el dia al llit, i van can-
viar els paquets de neu, els turons blancs, per les
onades de la platja. Per a molts podria ser increïble,
però Ludo i Stéphane van surfejar com si estiguessin
a les mateixes Illes Canàries. Però, no. No eren ni a
Lanzarote ni a Tenerife, sinó que estaven a Noruega,
i per tant a la platja els esperava una riquíssima bar-
bacoa de salmó que va fer les delícies de tots. 

No sempre s’encerta el camí i de vegades cal rectificar.Floren Cuviller era l’únic esquiador i va viure cada instant com si fos l’últim.

El punt de partida va ser aquest sorprenent hotel de gel.

Les motos de neu van ser fonamentals per traslladar-se.

!



Era tal la bellesa del paisatge, que en els descensos
els riders s’aturaven per impregnar-se de la natura
que els rodejava.
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de bon matí, quan fa molt de fred, un no s’ha de rentar
la cara, i ha de deixar que les lleganyes que es fan en
el decurs de la nit, ja que et protegeixen del fred, a la
vegada que els va recomanar que no deixessin de can-
tar per mantenir el cos calent. El que ja no els va indi-
car és quina cançó havien d’entonar.
El dia a dia de la vida dels Sami se centra en la neu i el
gel. Per aquesta raó, ells no es troben mai sorpreses,
i han desenvolupat una genuïna cultura del fred, en la
qua per exemple, trobem que tenen més de 250
paraules per definir les condicions de la neu o el gel.

A  l’altra banda de les muntanyes
La propera destinació era Noruega, coneguda literal-
ment com el camí de la cara nord. Es tracta d’un país
salvatge, amb muntanyes, immenses glaceres i els
seus reputats fiords. Però Noruega també és el bres-
sol de l’esquí, com ho demostren els fragments gra-
vats a la pedra que es van trobar en el seu dia i que
escenificaven unes imatges de primitius esquiadors
amb més de 4.500 anys d’antiguitat. A prop de Narvik,
els riders es van fixar en un corredor que no estava
pas massa llunyà, i que es trobava al mig d’un penya-
segat de més de 500 metres i imponents cims nevats.
Ludovic, Stéphane i Florent van decidir donar el primer
pas. Gràcies al permís de les autoritats, els riders van
poder pujar a un helicòpter fins als punts més elevats.
L’únic factor desconegut era la qualitat de la neu.
Els tres riders van iniciar el seu descens un per un,
amb Ludovic al davant, amb l’enorme responsabilitat
d’indicar la millor trajectòria i d’indicar-la als seus
amics. Renoi, això no era un joc, i fins i tot Ludo va
haver d’aturar-se enmig del corredor, a mitja baixada.
No tot podien ser flor i violes, però eren els últims
esforços de l’equip abans de creuar les llegendàries
illes Lofoten."

Aquest ren els mirava amb
cara de no entendre res.!

Les grapades de qualsevol rider eren
seguides amb atenció per la resta.!

Tothom va gaudir del 
seu moment únic.
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