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Fa tretze anys va néixer la primera edició del
Verbier Freeride Xtreme, la competició referent de
forapista. Aquesta temporada, els organitzadors,
esportistes i la indústria freeride han unit forces i
han creat la primera edició del Freeride World Tour
(FWT). Consta de cinc proves: USA, Rússia, Alps,
França i Suïssa. Ja s’han disputat dues curses, i a
Esports d’Hivern no podíem ser aliens a l’especta-
cularitat d’aquestes competicions.
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Nissan Mammoth Challenge
Deia Nicolas Hale-Woods, organitzador de l’FWT,
que portava deu anys esperant poder fer realitat el
somni de veure una competició de freeride, al més alt
nivell, arreu dels millors spots. Doncs, beneïda
aquesta espera, ja que després del que es va veure
a l’estrena de l’FWT, al Nissan Mammoth Challenge,
hom ja creu una mica més en Déu. El cert és que les
premisses no podien ser millors. La prova tenia lloc
a Califòrnia, a Mammoth Mountain, i de l’espectacu-
laritat de la mateixa ja donen bon compte les fotos de
la dreta. D’entrada, que la competició es desenvolu-
pés a casa del llegendari snowboarder Steve Klassen
–cinc cops guanyador del Verbier Xtreme– ja donava
una mica idea de per on podien anar els trets. Més
concretament, la prova es desenvolupava al cim i a
les caigudes verticals del McGee, el qual es troba a
uns deu quilòmetres al sud de l’estació d’esquí
Mammoth Mountain. De fet, al voltant del McGee es
va desenvolupar la primera estació d’esquí a la dèca-
da dels anys treinta, i encara avui es poden veure
alguns vestigis d’aquell passat romàntic, però un bon
dia, ara fa uns 40 anys, es va decidir traslladar el
resort a l’actual ubicació. Potser que alguns digues-
sin que el McGee no tenia unes caigudes verticals tan
empinades com el mític Bec des Roses de Verbier,
però qui havia de valorar la seva dificultat tècnica
eren els freeriders, sobretot quan es trobaven dalt
de tot de la caiguda vertical de mil metres. A alguns
gairebé se’ls talla la respiració, i no la tornaven a
recuperar fins que superaven el quarterpipe que hi
havia més o menys a metitat del descens.
En total, al final van competir 55 riders, 19 esquia-
dors, 18 snowboarders i un total de 18 dones, que
es repartien a parts iguals damunt els esquís o les
taules, entre els quals hi eren els millors especialis-
tes del món. Després de la neu que caure els dies
previs a la competició, que va deixar uns catifa de
powder de gairebé 80 centímetres, els riders es van
trobar un terreny de joc en perfectes condicions, que
no va concedir cap descans a aquest agosarats
esportistes. Diuen que l’experiència és un grau, i això
és el que cal pensar després del triomf del francès
Seb Michaud, de 34 anys, que va escollir la línia
correcta i que va deixar a tothom bocabadat amb la
seva destresa. Alex Coudray (SUI) va guanyar en
snowboard, Jesse Mc Millan (USA) va ser la millor
esquiadora i Géraldine Fasnacht (SUI) la millor snow-
boader. Entre els jutges de la prova hi havia el mític
Glen Plake, a qui gairebé se li torça la cresta en veure
del que eren capaços els riders: “el nivell que hi ha
hagut avui ha estat molt alt, i el que hem vist aquí ens
ha de donar una idea del que trobarem la resta de la
temporada al FWT”.

02

Només els millors riders poden sortir victoriosos després de
superar una caiguda vertical de mil metres.

!

Els riders havien de trobar la millor línia i a la meitat del recorre-
gut havien de sortejar un quarter pipe que no era apte per a tots.

!

Els riders es van trobar un terreny de joc en òptimes condicions, ja
que els dies previs va estar nevant de forma abundant.

!

Hi havia qui comentava que la dificultat del McGee no arribava a la del Bec
des Rosses de Verbier, però ningú podia negar la bellesa del paisatge.

!



Nissan Russian Adventure
En menys d’una setmana, la caravana del Freeride
World Tour canviava de continent i, després de viat-
jar una pila de quilòmetres, aterrava a la Rússia de
Putin. Un Putin que, per cert, es trobava ben a prop
esquiant, de fet l’estació de Krasnaya Polyana, a
Sochi, és el seu resort favorit, i raons no li falten al
president de Rússia, qui estareu d’acord amb mi, no
té un pèl de beneit, oi? A la seu dels Jocs Olímpics
d’Hivern de 2014 els freeriders van demostrar que
també hi ha una altra forma d’entendre l’esquí i
l’snowboard. L’escenari de l’FWT, conegut també
com la Courchevel russa, és una estació singular: es
troba a poc més de 45 minuts del Mar Negre, i això
li confereix unes característiques de neu molt pecu-
liars, destaca per la seva sofisticació i, a més de ser
famosa per acollir els dies de descans de Putin,
també ho és per les sessions d’heliesquí que es
poden fer a la serralada del Caucàs. En aquest sen-
tit, la competi estava organitzada pel reconegut
esquiador extrem rús Nikolay Veselovskiy. Finalment,
43 van ser els riders que es van desplaçar a Rússia
per protagonitzar la segona entrega del Freeride
World Tour. Les condicions de la zona de sortida, el
cim de la muntanya Krasnaya Polyana, permetien als
riders triar diferents línies verticals de caiguda, que
els havia de dur després de 350 metres de descens
a la línia d’arribada. Si la primera part del recorregut
destacava pels forts pendents, grans tallats i estrets
passos, la segona part era una mica més tècnica, bé,
diferent, més idònia perquè els riders mostressin
quines són les figures que els tenen robat el cor. Cap
dels guanyadors de la primera prova va repetir
triomf, tot i que va haver-hi qui es va quedar a les
portes. En esquí, el millor va ser el suec Henrik
Windstedt, qui va arriscar, i l’aposta  i un impressio-
nat backflip que es va marcar el van dur al més alt dle
podi. Amb aquest triomf Henrik passa a encapçalar la
general de l’FWT, després de la segona plaça a la
prova inaugural. Seb Michaud, que va guanyar la pri-
mera cita, va ser segon a Rússia. L’snowboarder Flo
Orley va seguir les passes de Henrik, i va guanyar la
categoria d’snowboard, qui valorava la dificultat de la
cursa i la qualitat de la neu. En snowboard noies,
l’austríaca Bibi Pekarek va ser la que més van votar
els jutges, i en esquí noies Elyse Saugstad (USA) ho
tenia clar. Sabia que havia d’esquiar de forma fluïda i
ràpida i no va donar opció a la resta de noies. Per
cert, la seva compatriota Jesse Mc Millan passa a
liderar la classificació, després d’un primer i tercer
lloc. Ara, a l’FWT li resten tres cites: Alps, Swatch
O’Neall Big Mountain Pro; França, Nissan Freeride
Tignes, per finalitzar a l’escenari dels somnis: Nissan
O’Neill Xtreme Verbier.  "
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El descens de 350 metres de Krasnaya Polyana, a Sochi, l’estació favorita del president
de Rússia, Vladimir Putin, tenia dues parts ben diferenciades: una primera més de freeri-
de pur i dur, i una segona més adient per als trucs i maniobres pròpies del freeski.

L’escenari de la segona prova del Freeride World Tour està
considerat com un dels paradissos de l’heliesquí al Caucàs.

!

El resort de Krasnaya Polyana, a Sochi, es troba molt
a prop del Mar Negre, i aqest fet ja que les condi-
cions de la neu siguin força peculiars en aquest punt.

!

Els freeriders no només han de triar la línia de baixada que més
s’ajusti a les seves característiques, o la més arriscada, sinó que
també s’han de marcar backflips espectaculars com aquest.

!


