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Vist des de fora, la vida d’aquests nois sembla treta

d’un dels vídeos en els quals participen, sempre de

festa, fent el que més els agrada i cobrant per això.

Quina ganga! Doncs us explicaré un secret: no ho és.

Encara que el camí per arribar a ser un pro de l’estil

lliure és dur i abrupte a tot arreu, al nostre país

encara ho és més. T’ha d’agradar molt i has d’estar

disposat a tot. S’ha de treballar dur i no sempre

reben de les marques, de les estacions i de la resta

d’organitzacions, el suport que es mereixen.

Hi ha alguns, però, que han decidit posar una mica de

llum a aquest cau fosc, i aquesta temporada veurem

bastants fitxatges nous, canvis de patrocinadors i

més esdeveniments. No hem de perdre la fe.

La gran majoria, exceptuant els qui tenen la sort

d’haver nascut en el si d’una família amb diners, es

veuen obligats a mantenir una activitat paral·lela que

els permeti sobreviure i pagar les participacions en

les competicions, les sessions de fotos o l’assistència

a camps. Resumint, fa falta molta il·lusió per combi-

nar aquestes dues vides i no morir en l’intent. Diuen

que l’estil lliure és un estil de vida, però, com ho

aconsegueixen? Com és aquesta altra cara de la seva

vida?

Yoko Ariizumi

Molts pocs són els qui s’atreveixen a viure i lluitar per la il·lusió de l’estil lliure

a les nostres muntanyes, buscant noves sensacions i intentant viure del que

més els apassiona.

Els nostres freeskiers
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GUY DÍAZ
Data de naixement: 9 de març de 1981

Patrocinadors: Rossignol, Smith, Ski Market,

Soldeu el Tarter

La seva estació: Soldeu el Tarter

Modalitat: estil lliure (freestyle)

Millors resultats

2002: 1r snowgliss, slopestyle, Soldeu el Tarter

1r a la classificació general  del Campionat slo-

pestyle, Soldeu el Tarter; 1r a Snow Contest Tour

NRJ, big air, Font Romeu

2n a Arinsal Challenge, big air

Guy va fent realitat el seu somni en aquest món, sense abandonar la vida d’estudiant a Font Romeu.

És una persona tranquil·la i suau, però quan es tracta de passar a l’acció és, sense cap mena de

dubte, el millor surfista d’estil lliure (freestyler) que tenim a les nostres muntanyes.

Amb els seus 191 centímetres d’alçada hauria de lluitar per entrar a l’NBA al costat de Pau Gasol.

Però ell es va decantar per l’estil lliure, disciplina en què, teòricament, l’alçada és més aviat un

desavantatge a l’hora d’equilibrar-se a l’aire. I diem teòricament perquè a la pràctica Guy demostra

el seu control i seguretat a l’aire amb molt d’estil.

A més de controlar l’estil lliure en el parc, marcant amb gran estil, trucs com el 360 de cua, el 180

mut i el 900, és un dels pocs que és capaç de marcar grapades d’estil lliure en roques de fora

pista. Va estar fent surf amb la marca sueca Extrem fins l’any passat, i aquest any torna a fons amb

el suport de Rossignol.

DAVID RIERA
Data de naixement: 2 d’abril de 1972

Patrocinadors: Salomon, Grifone, Gipron,

Eassun, Ultratone, Vall d’Ordino

La seva estació: Arcalís

Modalitat: esquí fora pista (freeride)

Millors resultats

2001: 6è a Russian Big Mountain

Championship, Caucas; 2n a Jabal í ,

esquicròs, Vaquèira

Per en David l’adrenalina és com un imant al qual no pot resistir-se. És, sense cap mena de

dubte, el nostre pro més polivalent i un dels pocs que ha competit en fora pista en l’àmbit

internacional. A més de l’esquí, practica escalada, motocròs, full contact, moto aquàtica,

llanxa de F1, fins i tot paracaigudisme, activitat que ha començat fa poc.

David és una persona molt inquieta, sempre busca nous reptes. Impossible saber d’on treu

temps per compaginar tantes activitats sense perdre energia en l’intent. Tot i que sembli

mentida, no tot el seu interès gira entorn a l’esport. S’ha de dir que té molt d’artista, i si

hagués seguit la tradició familiar ara seria un respectable joier.

Sota la imatge agressiva de tipus dur, s’amaga una persona sensible i de gran cor. Aquest

any, a més de seguir delectant-nos amb el seu saber fer a la muntanya, ha muntat un cir-

cuit de moto de neu per a l’estació d’Arcalís. A part de les típiques passejades, l’oferta de

l’empresa incloïa un circuit nocturn per  a l’estació, acompanyat d’un sopar. Per a més infor-

mació, podeu contactar amb: passaportdemocions@andorra.ad 

Spot: Arcalís

Spot: Arcalís
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MAURICIO LAMBERT
Data de naixement: 16 d’abril de 1976

Patrocinadors: Atomic, Soldeu el Tarter

La seva estació: Soldeu el Tarter 

Modalitat: esquí fora pista (freeride),

esquicròs (skiercross) 

Millors resultats

2000: 3r a Aspen Snowmass,

Freeride, Las Leñas

2001: 25è classificat al Campionat

Mundial d’Esquí Extrem a Tignes

2002: 1r a snowgliss, esquicròs,

Soldeu El Tarter; 

2n a Primer esquicròs Atomic Ricard  Tarré,  Pas de la Casa

De petit, i fins que va complir els 18, Mauricio va competir en alpí. Va arribar a ser campió

nacional en la categoria infantil i cadet, encara que mai va arribar a competir en l’àmbit inter-

nacional per manca de mitjans econòmics. Així, cansat del món de la competició alpina, va

començar a buscar una nova alternativa a la seva vida. Es va passar al surf de neu durant un

parell d’anys, i finalment es va traslladar a Buenos Aires a estudiar. Va trigar un any a ado-

nar-se que la ciutat no era per ell. No podia deixar de pensar en les muntanyes i aleshores va

decidir anar-se a Bariloche i treure’s el títol de monitor. A partir d’aquell moment, va

començar a treballar de monitor a Argentina i a Andorra.

Va haver-hi una temporada que l’estació de las Leñas va ser l’escenari d’una competició inter-

nacional d’esquí extrem i l’escola a la qual ell pertanyia el va obligar a participar. El seu resul-

tat va ser espectacular, ja que va ocupar un tercer lloc envoltat de noms consagrats a nivell

internacional. Allí va començar tot. Ara intenta obrir-se camí a Europa amb el suport d’Atomic.

És un esquiador molt tècnic i fluid, però al mateix temps té agressivitat. Sense cap mena de

dubte té nivell per a ser reconegut a nivell internacional, tant en fora pista com en esquicròs.

ALEX KINCHELLA
Data de naixement: 2 de setembre de

1982

Patrocinadors: Salomon, Soldeu el Tarter

La seva estació: Soldeu el Tarter 

Modalitat: estil lliure (freestyle)

Millors resultats

2001: 3r a UFO ski contest, big air, Arinsal

2002: 1r a UFO ski contest , big air, Arinsal

3r a la classificació general del Campionat

Slopestyle, Soldeu el Tarter; 5è a snowgliss,

slopestyle, Soldeu el Tarter

Àlex és el nou fitxatge de la marca Salomon. Com molts altres nois va començar competint en alpí

fins a l’edat de 16 anys. Va quedar tan impressionat quan va veure el vídeo State of mind, una de les

primeres pel·lícules d’estil lliure, de les seves imatges de llibertat i emoció, que, sense pensar-s’ho

dos cops va anar a comprar-se uns Teneighty i es va llançar de cap a l’estil lliure.

Però l’estil lliure no és la seva única passió. Les olors, els sabors i les textures que s’escapen d’una

cuina també aconsegueixen seduir-lo. Es va formar en el món de l’hosteleria, i es va especialitzar en

cuina, i actualment s’ha convertit en tot un xef. Tot i així, entre llibres i pots, en cap moment ha dei-

xat de practicar els seus trucs. 

Si voleu llepar-vos els dits amb els seus guisats, aquest any treballarà de xef a l’Hotel Peretol

d’Andorra per les nits, activitat que li deixarà temps per dedicar-se a saltar i a… saltar!

MARC GÓMEZ
Data de naixement: 8 d’octubre de 1974

Patrocinadors: Marker, Tècnica, Volkl, (MTV),

Sub-devisions, by Volkl, Scott

La seva estació: Baqueira Beret

Modalitat: estil lliure (freestyle)

Marc és un veterà styleman, dins i fora de la

pista. Un simple japó es converteix en un JAPÓ

quan ell ho fa. Ningú sap fer-lo amb tant d’estil,

a l’igual que les altres grapades. Tot i que va

tenir vàries lesions l’any passat, no ha deixat de

polir els seus trucs.

Va començar a esquiar a Soldeu als dos anys, gairebé sense haver deixat el xumet. En els deu

anys que porta treballant de monitor d’esquí s’ha recorregut un munt d’estacions: Soldeu, la

Molina, Astun. Es va ficar en el món del surf de neu perquè li atreien les sensacions que oferia

l’estil lliure i el fora pista, però després es va adonar que també era possible sentir el mateix mun-

tat en uns esquís.

Aquest hivern seguirà treballant a Baqueira com a monitor, així que ja sabeu on heu d’anar si voleu

veure la sensació a l’aire. Us garanteixo que no us penedireu. És una persona molt alegre i amb

moltes ganes de transmetre sensacions, coneixements i experiència a tots els que tingueu interès

a introduir-vos en aquest món. A més, se li dóna realment bé, tant que creiem que va néixer per

ser el banderer, el guru de l’estil lliure a l’Estat.

Des de fa un any també col·labora amb Minairons en la concentració de fora pista i té en ment la

realització d’un clínic d’estil lliure aquesta temporada. Tot i que encara no estan confirmades les

dates, estem a l’aguait per a què no us perdeu l’oportunitat.

ROBERT LINDSAY
Data de naixement: 26 de juliol de 1979

Patrocinadors: Atomic, Soldeu el Tarter

La seva estació: Soldeu el Tarter

Modalitat: esquí fora pista (freeride),

esquicròs (skiercross)

Millors resultats

2002: 2n a snowgliss, slopestyle,

Soldeu el Tarter; 

4t a Primer Atomic Ricard Tarré

Esquicròs, Pas de la Casa

Durant els darrers anys

ha entrenat els més joves

de l’estació d’Arcalís. Per a ells,

Robert és l’ídol a qui han de seguir i imitar.

Amb ell esquien, salten, gaudeixen i entren al món de l’estil lliure.

Aquest any ha decidit llançar-se de ple cap el món de l’estil lliure amb Atomic. També

el podreu veure al parc de surf de Soldeu, practicant les seves figures i mirant d’asso-

lir nous reptes.

La temporada passada ja vam poder comprovar el seu gran potencial al parc. És el

que salta més alt i més lluny, com si volés a càmera lenta. Encara que sigui un simple

front lip, quan ho fa Robert, es converteix en una cosa espectacular.

Polint alguns detalls, aquesta temporada segur que ens delectarà amb impressionants

figures, com el corkscrew  900 i el rodeo 720, entre d’altres.

Les 2 Alps

Soldeu, Snowgliss

Les 2 Alps (Foto: Fernando Veliz)

Les 2 Alps (Foto: F. Veliz)
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CARLOS DOMÍNGUEZ
Data de naixement: 11 de febrer de

1981

Patrocinadors: Salomon, Dragon 

Modalitat: esquí fora pista (freeri-

de), esquicròs (skiercross) 

Millors resultats

2002: 1r a kamikaze, esquicròs, 

Vallter 2000

Carles va abandonar 

desencoratjat la que era 

una de les més prometedores

curses en l’esquí alpí. 

Ara, l’estil lliure li ha tornat la il·lusió.

Aquest jove de Saragossa va creuar la frontera cap a França amb tretze anyets, per entrar

de ple en el món de l’esquí alpí. Durant tres anys va estar en un col·legi d’esquí. Després

d’aquesta experiència i fins als 20 anys, va córrer a l’equip nacional d’Espanya, obtenint el

rànquing de 25è en les categories de cadet i júnior. Així doncs, des de jovenet ha recorregut

les pistes de moltes muntanyes passant pals, gairebé sempre fora de casa, competint i

entrenant.

Aquest ritme frenètic de competicions, el va deixar completament desgastat, fins a tal punt

que pràcticament va deixar d’esquiar. Però, per sort, va recuperar les ganes d’estar damunt

dels esquís gràcies al món de l’estil lliure.

Salomon, que ja el recolzava en la seva primera època de corredor alpí, segueix dipositant la

confiança en el talent d’aquest jove. Encara que és un dels últims surfistes a arribar, tots

sabem que en aquest món més lliure, Carlos encara té molt a dir.

PACO BENGUEREL
Data de naixement: 6 d’abril de

1978

Patrocinadors: Rossignol,

Smith, Viajes Wey, Free, Daffi 

Modalitat: estil lliure (freestyle)

Millors resultats

2002: 4t a snowgliss, slo-

pestyle, Soldeu el Tarter

A aquest noi el que li van són les

ones, ja siguin blanques o bla-

ves. El nom de Paco Berenguel

és conegut tant al mar com a les muntanyes, ja que combina la seva vida entre el

wakeboard i el freeskiing. Va ser campió de wakeboard d’Espanya al 2001, i actual-

ment segueix jugant un important paper en aquest món. També troba temps per prac-

ticar el paracaigudisme.

Va començar a esquiar als tres anys a Vaquèira, i es va tirar de cap l’estil lliure al

quedar-se enamorat dels enormes parcs de Colorado. De moment, en aquesta disci-

plina , és l’únic que ha demostrat poder controlar trucs sortint amb un switch

d’esquenes. Així ho va fer a finals de la temporada passada, en el decurs de

l’Snowgliss de Soldeu, on va fer un truc molt tècnic: el switch rodeo 450.

Probablement, Paco viatgi aquesta temporada als Estats Units, més concretament a

Mammoth Mountain per a treballar en l’estil lliure. Si finalment no aconsegueix mate-

rialitzar aquesta pla, segur que el seu substitut també inclou ingredients semblants.

Les 2 Alps (Foto: F. Veliz)

Soldeu


