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PRÒLEG

Ara no sorprèn ningú trobar a les graelles de la 
televisió esportiva espais monogràfics dedicats al 
bàsquet, el motor, l’handbol, els esports d’aven-
tura..., però, fa trenta anys, els únics programes 
especialitzats en una sola modalitat s’anomenaven 
Estudio Estadio o Gol a gol, i, lògicament, només 
parlaven de l’esport rei. Que el 9 de gener del 1986 
es posés en marxa un programa esportiu dedicat 
exclusivament al món de l’esquí va ser un acte de 
fe, de confiança i de valentia del primer cap d’Es-
ports de TV3, Jaume Massó.

Des dels seus inicis, TV3 i el canal Esport3 han tin-
gut sempre una sensibilitat especial pel territori i 
també per les disciplines esportives no majorità-
ries però amb prou tradició perquè es mereixin la 
finestra necessària per fer-les més populars entre 
les noves generacions. En el cas de Temps de neu, 
l’objectiu s’ha complert amb escreix, perquè, ca-
sualitat o no, en aquests trenta anys, el nombre 
d’esquiadors ha crescut de manera espectacular. 
Com diu el president de les estacions catalanes 
en aquestes mateixes pàgines, “abans esquià-
vem quatre gats”. El desenvolupament definitiu 
d’aquest esport ha estat importantíssim, perquè, a 

més, ha contribuït a la revitalització demogràfica i 
econòmica del Pirineu.

Amb la imparable evolució de la televisió i amb 
l’entrada en joc de totes les opcions multiplatafor-
ma, cada temporada Temps de neu s’ha de rein-
ventar, però, en el format que sigui, el programa 
continuarà sent el reflex de l’evolució d’aquesta 
autèntica passió que és l’esquí per a tants i tants 
catalans. És això, precisament, el que li ha permès 
ser el millor testimoni de l’evolució de l’esquí a 
Catalunya en aquests últims trenta anys. Hem vist 
aparèixer, entre altres coses, canons de neu, teleca-
dires desembragables, esquís càrving, snowboard, 
freeride, freestyle, slopestyle, esquí nocturn... En-
cara que sembli mentida, fa trenta anys tot plegat 
no existia, i el programa, amb les seves càmeres, ha 
estat testimoni del naixement i el posterior desen-
volupament de cadascuna d’aquestes innovacions.

Al llarg de tots aquests anys, Temps de neu ha anat 
evolucionant paral·lelament amb els canvis tecno-
lògics i de continguts que ens han envaït, alguns 
del tot revolucionaris. Dels primers consells del 
doctor Josep Maria Figueras per evitar accidents 
als últims, en què ensenyàvem com practicar l’estil 
lliure; del famós “neu pols, tot obert” de l’enyorat 
Antoni Castejón a l’estat de les pistes en directe 
gràcies a les beauty cams instal·lades al llarg de 
tot el Pirineu; de les sales d’editatge analògiques a 
l’editatge online; de les càmeres Betacam a les Go-
Pro; d’emetre el programa un cop a la setmana i a 
una hora determinada al “quan vulguis i des d’on 
vulguis” a través de la xarxa...

El llibre que teniu a les mans és un fidel reflex del 
que ha estat el programa al llarg de trenta anys. En 
aquestes pàgines es parla, principalment, d’esport, 
d’esquí i de neu, però també d’altres qüestions que 
afecten la nostra vida. Els protagonistes de Conver-

GRÀCIES A TOTS...
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ses de neu, a més de representar diferents sectors 
de la nostra cultura, són, tots ells, uns autèntics 
apassionats de la neu i de la muntanya, com Jordi 
Bonet, l’arquitecte que ha aixecat una bona part 
de la Sagrada Família, i que als noranta anys es 
continua calçant els esquís cada temporada; o eco-
nomistes especialitzats en números aplicats al món 
de la neu com Conrad Blanch i Jesús Serra; o la il-
lustradora Roser Capdevila, que va haver d’aparcar 
els esquís quan es va quedar embarassada de les 
tres bessones més televisives del món; o el llore-
jat Kilian Jornet, que, més enllà de l’esport, ens 
explica les seves experiències després del terratrè-
mol del Nepal. Aquestes pàgines també ens donen 
l’oportunitat d’entrar al particular estudi de Lluís 
Llongueras per immergir-nos en l’art de les seves 
escultures. Descobrirem les peripècies que va ha-
ver de superar el primer cec total que va esquiar 
a Espanya. De bracet amb els millors especialistes, 
visitarem les pistes més curioses del món, desvela-
rem el secret d’una bona estació d’esquí i indaga-
rem en els mons de l’olimpisme, el dopatge, l’snow-
board, la fotografia i la seguretat a l’hora d’esquiar. 
En les converses, tampoc hi falta el meteoròleg de 
Temps de neu, Francesc Mauri, que, tot i el canvi 

climàtic, assegura que no hem de patir pel futur 
de l’esquí. I, cap al final del llibre, la cirereta del 
pastís: a alguns lectors els sorprendrà la presència 
de l’exfutbolista blaugrana Hristo Stòitxkov. El 
búlgar ha tingut sempre una estreta relació amb 
Temps de neu i és un gran aficionat a l’esquí.

Al cap de trenta anys, Temps de neu es considera a 
Catalunya tota una institució en el món de l’esquí, 
i això és un mèrit de tots els que han format part 
de l’equip del programa en aquestes tres dècades, 
i que sempre han estat liderats pel director, Toni 
Real, un gran apassionat del món de la neu que 
a cada començament de temporada s’ha plantat al 
despatx del cap d’Esports del moment per presen-
tar-li totes les iniciatives i idees per al nou curs i 
que fins que no s’ha sortit amb la seva no se n’ha 
mogut. En el món de la neu, al nostre país, hi ha 
marques molt potents, i estic segur que comparti-
reu amb mi que Temps de neu n’és una. És el premi 
a la constància. Gràcies a tots plegats!

JOSEP M. FARRÀS

cap d’Esports de TV3

PRÒLEG
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Ara fa trenta anys, els comandaments a distància 
ja feia uns quants mesos que tenien tres botonets 
actius: l’1, el 2 i el 3. En aquest últim, s’hi feien 
coses bastant estrafolàries per a l’època, com, per 
exemple, fer parlar en català l’inefable J.R. i la resta 
de personatges de Dallas —encara recordo aquell 
“Sue Ellen, ets un pendó!”, que va fer tremolar 
una bona part de les teles del país—, o seguir les 
transmissions del Barça en català, o sentir aquelles 
previsions meteorològiques del bo de l’Antoni Cas-
tejón, amenaçant-nos amb maregasses, calamarses 
o tamborinades, o emetre Allò que el vent s’endu-

gué, en lloc de Lo que el viento se llevó “de tota 
la vida”. Els nens tenien un club que els enviava 
un carnet i els felicitava el dia del seu aniversari, i 
els adults, uns Telenotícies no antropològics que, 
qualitativament, plantaven cara als convencionals 
Telediarios de la primera cadena. I això que, d’hos-
tilitats, no en faltaven: vetats a la UER i, encara pit-
jor, no podíem fer servir la xarxa d’enllaços…

Una de les excentricitats televisives de TV3 la va 
pro tagonitzar el Departament d’Esports, que el 
9 de gener de 1986 va posar en marxa un programa 
d’esquí, Temps de neu, que naixia amb una doble 
intenció: d’una banda, promocionar entre la gent 
jove un esport molt arrelat històricament al nostre 
país, i, de l’altra, donar una mica més de vida a 
tots els pobles i comarques del Pirineu, allò que 
ara se’n diu “cuidar el territori”. Com que no n’hi 
havia cap precedent, ni a Espanya ni, gairebé, al 
món, i la graella esportiva era plena de futbol pels 
quatre costats, ens vam haver de sentir de tot. El 
més fluixet: “Un programa d’esquí per TV3? Ha! 
No durarà ni tres setmanes!” 

En tot cas, ara tampoc me les vull donar de llest. Si 
aquell llunyà dijous de l’estrena m’haguessin dit 
que al cap de trenta anys estaria escrivint aquest 
text no m’ho hauria cregut ni que em matessin. Ara 
és molt fàcil parlar de neu, fer continguts de fotos i 
vídeos gravats amb càmeres que volen o minicàme-
res que pesen cent grams i graven en alta definició. 
Qui més qui menys, tothom té un programa editor, 
a l’ordinador o al telèfon mòbil, que permet penjar 
imatges i compartir-les als antípodes. No crec que 
valgui la pena explicar a les noves generacions les 

INTRODUCCIÓ

HISTÒRIA 
D’UNA EXCENTRICITAT 
TELEVISIVA30? 
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odissees que vam haver de viure per poder gravar, 
ara fa trenta anys, els primers Temps de neu, amb 
unes càmeres que eren l’últim crit del moment, 
però que pesaven, com a mínim, deu quilos…

Però hi ha un parell de qüestions que no han can-
viat en aquests trenta anys i que, segurament, són 
les bases que ens permeten afirmar que tot el que 
es fa a la neu funciona. La primera fa referència 
a les imatges, la majoria molt atractives, perquè, 
sobre fons blanc, tot destaca. I la segona és l’afi-
nitat i l’empatia que desperta el món de l’esquí 
entre els seus seguidors, i que fa que tot es vulgui 
compartir. Aquestes afinitats les podreu compro-
var a partir d’aquesta mateixa pàgina, com també 
podreu comprovar que la neu i l’esquí estan molt 
relacionats amb altres qüestions del nostre dia a 
dia.

Amb tots els convidats d’aquest llibre, veritables 
apassionats de la neu, hi he tingut unes conver-
ses pausades, de les que ajuden a reflexionar i a 
adquirir nous coneixements. De Roser Capdevila, 
sense anar més lluny, n’he après senzillesa, paci-
ència i la importància de saber acceptar les coses 
tal com vénen. Kilian Jornet —ves per on, un gua-
nyador nat— m’ha ensenyat a apreciar les derrotes 
i a treure rendiment dels errors. Antoni Campañá 
m’ha fet veure que per aconseguir una bona foto 
no cal tenir la millor càmera del món; amb il·lusió i 
ganes de fer-la n’hi ha prou. Lluís Llongueras m’ha 
encomanat valentia i m’ha deixat ben clar que no 
s’ha de tenir por del que els altres puguin pensar. 
De Pep Llop, n’he après la importància de ser deci-
dit i de confiar en les pròpies possibilitats. Queralt 
Castellet, la meva convidada més jove, m’ha ense-
nyat perseverança. Martí Rafel, il·lusió i constància 
cada dia de feina. De Jesús Serra, n’he après diplo-
màcia i que en el món de la neu no hi ha miracles. 
Amb Hristo Stòitxkov al costat he confirmat que 
futbol i esquí són compatibles i aporten serenitat. 
La mateixa que té Jordi Ribó quan rememorem ple-
gats els Jocs Olímpics i quan parlem del dopatge en 
el món de l’alta competició. Conrad Blanch m’ha 
ensenyat que els números no són tan freds i que 

al darrere també hi pot haver sentiments. Blanka 
Trauttmansdorff m’ha transmès que la cultura de 
neu no s’improvisa, s’hi neix. David Campà m’ha 
demostrat que el nostre esport no és tan perillós 
com alguns es pensen, i que amb legislació ho se-
ria molt menys. Tot i el canvi climàtic, Francesc 
Mauri m’ha transmès confiança en el futur de l’es-
quí. I Xavier Nolla m’ha confirmat que viatjar és 
la millor acadèmia de la vida. Amb Jordi Bonet, 
el meu convidat més gran, he après, entre moltes 
altres coses, que per estar en forma als noranta no-
més hi ha un secret: no agafar ascensors. 

Per cert, al final del llibre i entre tanta conversa 
real, en trobareu una que, de real, no en té res, o 
en té molt, depèn dels ulls que la llegeixin. És una 
conversa novel·lada, de fantasia, entre dos perso-
natges que no existeixen, però que no per això he 
volgut menystenir ni privar del dret de poder ex-
pressar els seus sentiments. També he après molt de 
l’Albert i la Marina. La seva conversa, de mentida, 
m’ajuda a entendre més i millor la resta, les de ve-
ritat. Què se’n faria, de nosaltres, sense la ficció…

30? Em sembla mentida que hagi pogut passar tant 
de temps i tan de pressa. Últimament, la memòria 
juga amb mi. Ves per on, amb prou feines em puc 
recordar de com he començat aquest text i, en canvi, 
tinc molt presents els sis-cents Temps de neu i els 
gairebé mil reportatges que hem fet. També recordo 
a la perfecció els professionals de TV3 que han pas-
sat pel programa, tots ells uns autèntics enamorats 
de la neu, o les estacions dels cinc continents que 
hem visitat i els centenars i centenars de protago-
nistes que han donat vida i color al programa. 

Tot amb fons blanc, sobre i sota la neu, i durant 
trenta anys.

Massa bonic per ser veritat.

No deu pas haver estat una ficció, oi?

ANTONI REAL

director de Temps de neu

INTRODUCCIÓ
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BLANCH

Gestió de la muntanya

“Barcelona va perdre una gran 
oportunitat no demanant  

els Jocs del 2022.”
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Enginyer, professor d’ESADE, empresari, gestor. Ha dirigit un munt d’empreses; entre 
d’altres, Casa Tarradellas i GrandValira. Va treballar al costat de Pasqual Maragall en els 
Jocs Olímpics de Barcelona, va dirigir la primera expedició catalana a l’Everest que va fer 
el cim i va ser president del Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquest currículum, 
una conversa de neu i de muntanya surt sola. 

Què és més difícil de gestionar, una estació d’esquí o bé una fàbrica d’embotits?
–Déu n’hi do! M’ho poses difícil, per començar… En una estació d’esquí, hi juga un 
entorn que depèn molt de la meteorologia, i, per sort o per desgràcia, la meteorologia es 
pot preveure, però no es pot controlar. En canvi, en una fàbrica, un cop la tens en règim 
estacionari, pots arribar a tenir avaries, però, en el fons, està controlada.

Vaja, que és més segur fer fuets…
–Cada sector té avantatges i inconvenients. Per exemple, una de les coses bones que té 
la neu és el contacte directe amb el client. Si et dediques a fer fuets, pots pensar que els 
embotits són molt bons, però no veus la cara del client quan se’ls menja. En canvi, en 
l’esquí pots veure la cara del consumidor i saber si s’ho passa bé o no. El contacte directe 
i personal amb el client és un punt atractiu del món de la neu.
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BLANCH
C O N R A D

L’esquí és un bon negoci?
–Ho és si el centre té unes dimensions suficients, 
que contribueixin a integrar altres negocis més en-
llà de la pura gestió dels remuntadors.

M’estàs dient que una estació petita no és bon 
negoci?
–És difícil. Ha d’estar molt especialitzada o ha de 
tenir unes característiques de proximitat: un cen-
tre de cap de setmana o de dies festius, amb un 
nucli important de població a la vora que li doni 
vida d’una manera puntual. Una estació gran, amb 
un nombre important de llits al seu voltant, està 
més estabilitzada durant tota la temporada. Una de 
les claus perquè una estació d’esquí sigui viable és 
tenir una afluència mitjana estable i diversificar el 
negoci; és a dir, tenir moltes entrades de diners per 
diferents costats.

O sigui, que la mida sí que importa…
–Sí, importa, i molt, perquè les inversions cada cop 
són més grans i s’han de recuperar. Una estació pe-
tita està molt limitada, hi insisteixo, si no és que 
busca un segment molt concret a causa de la seva 
especialització; és com la persona que té una casa 
rural i busca un turisme específic: el seu negoci 
és diferent del d’un gran hotel. Els models ameri-
cans i canadencs són bons exemples; integren en 
una estació tot el que poden: remuntadors, escoles, 
restaurants, hotels i fins i tot una part immobilià-
ria. Els marges de benefici que t’aporta cadascuna 
d’aquestes activitats t’ajuden a sostenir molt més el 
destí de l’estació.

De tots els sectors en què has treballat, el de 
l’esquí és el més complicat?

–En el sector de l’alimentació has de tenir una cura 
exquisida amb el producte final, que surti perfec-
te i amb totes les característiques d’higiene i sani-
tàries. En el sector de la neu, hi juga molt el que 
deia abans, la meteorologia, que en altres negocis 
no hi influeix gens. La neu té el factor entorn, que, 
en certa manera, forma part d’aquesta màgia, una 
incertesa que no tenen les màquines d’una fàbri-
ca, que sempre fan el mateix. La muntanya es pot 
transformar dia a dia i hora a hora…

La incertesa empresarial d’inici de temporada, 
per exemple, com es gestiona?
–Amb els anys, aquesta incertesa és més fàcil de ges-
tionar. Si et dediques a produir embotits, en fas tant 
si plou com si no plou, i, un cop els tens a la pres-
tatgeria, si hi ha comandes, els pots servir. En el cas 
de la neu, és diferent; entre altres coses, perquè la 
comences a vendre al novembre, quan encara no en 
tens, i, quan arriba la data, la incertesa et pressiona 
molt. I no només a tu com a estació, sinó a tota la 
cadena que hi ha al teu darrere. Si nosaltres no aixe-
quem la persiana, no hi ha negoci per a ningú. Els 
anys et donen confiança, però també te’n donen les 
tecnologies, que ara estan a favor nostre. Els sistemes 
de producció de neu cada cop són més eficients. 

Les previsions catastrofistes del canvi climàtic 
t’espanten?
–En els vint-i-un anys d’experiència que he acumu-
lat tocant neu, n’he vistes de tots colors. Si repasses 
la tendència d’aquests anys, veuràs que hi ha hagut 
cicles de tot: dues o tres temporades seguides molt 
bones, després un parell de dolentes, en què la neu 
arribava tard… Els cicles es van succeint, van pas-
sant i es van repetint. Però, pessimista, allò de dir 
“haurem de tancar”, mai. 

Suposo que deus voler que nevi constantment…
–No; tant, no. Que nevi quan toca. Quan l’estació 
és plena de gent, vull que faci bon temps i que els 
esquiadors i surfistes s’ho passin molt bé, que aca-
bin satisfets de les seves vacances. La neu és font 
de riquesa; per tant, no diré mai allò de: “Ja en tinc 
prou.” Però, vaja, que faci bon temps per les vacan-
ces i els caps de setmana també està bé.

Converses de neu.indd   11 06/10/15   18:14
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Els governs l’han de cuidar, aquesta font de ri-
quesa?
–Gràcies a la neu es pot fer una economia de mun-
tanya en unes zones que no tenen cap més alterna-
tiva. Ara bé, l’activitat en si, és rendible o no? És 
viable? Si el negoci no és econòmicament sosteni-
ble, llavors hi ha una contradicció. I aquí entra en 
joc un altre punt molt important: en cas que no hi 
hagi viabilitat, hi ha d’intervenir la part pública? 
Al món hi ha molts models en què l’administració 
assumeix un determinat dèficit. D’aquesta manera, 
fa viure un destí i el fa viable com a model d’equi-
libri territorial: s’està fent una cosa tan important 
com desenvolupar un territori.

Plantejo el tòpic del preu de l’esquí conscient que 
el meu interlocutor és un entès en economia aplica-
da al món de la neu.

Esquiar és car?
–A títol individual, és semblant a altres aficions. 
En canvi, esquiar en família, grava més, esclar, i es 
necessita un pressupost de pes. Depenent de quin 
destí escullis, esquiar no és barat, però sí assequi-
ble. Hi ha ofertes que crec que s’adapten a moltes 
butxaques. Però per descomptat que, si vas a la 
platja, et surt molt més barat, no hi ha color… Jo 
ho desmitificaria, això de car o barat. Les estacions 
grans oferim molts remuntadors i molts quilòme-
tres de pistes en unes jornades que poden durar 
set o vuit hores i amb un preu de forfet que ronda 
els quaranta-cinc euros. Si vas a sopar a un bon 
restaurant, ja te’ls gastes, no?

Una vegada, un directiu de Saint-Moritz em va 
dir que s’estimava més tenir poca gent rica que 
no pas molta gent amb pocs diners…
–Tampoc cal anar als extrems. S’ha de buscar un 
equilibri, perquè no hi ha res pitjor que trobar-te 
amb uns serveis saturats. A ningú li agrada fer cua 
i tothom vol que el serveixin bé en un restaurant i 
que la pista no estigui plena de gom a gom. Tots 
hem vist imatges de pistes com formiguers al Japó 
o a la Xina. És un model saturat, que els esquia-
dors rebutgen. L’esquí ni ha de ser elitista ni ha 
de ser low cost; s’ha de posicionar en una banda 
ampla perquè s’hi puguin adaptar diferents perfils 
de consumidors. 

Però sempre hi haurà gent que no podrà esqui-
ar, i, per tant, es crearà rebuig social.
–Uf! Això ha canviat molt en els últims anys; està 
passant el mateix que en el golf, que es considera-
va molt elitista. Ara, el grau de comercialització de 
l’esquí per internet fa que el públic pugui accedir 
a ofertes molt competitives que arriben a segments 
molt més amplis de la societat.

M’adono que no fem res més que parlar de calés, 
però és el que toca amb l’home que tinc al davant. 
Li pregunto sobre la despesa més important d’una 
estació.

–Evidentment, el personal.

I el vostre rebut de la llum, puja gaire?
–Déu n’hi do, el que puja! Nosaltres podem pagar 
un milió dos-cents mil euros en els cinc mesos que 
dura una temporada.

Sort que, a Andorra, la llum deu ser més ba-
rata… 
–No, si fa no fa, és igual que a l’estat espanyol. 
Però, a més de les despeses d’energia i de personal, 
tens els consumibles, el gasoil per a les màquines, 
el manteniment d’instal·lacions, els remuntadors, 
la fabricació de neu i un llarg etcètera. La més for-
ta, hi insisteixo, és la de personal, amb la qual cosa 
estem davant d’un negoci d’un risc important, com 
podem comprovar. Ara, imagina’t que les condi-
cions no són bones i no tens neu a començament 

CONRAD BLANCH

“Perquè una estació 
sigui viable ha de 
tenir una afluència 
mitjana estable 
i diversificar el 
negoci.”
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de temporada… En una fàbrica, tens plantilla i 
producció garantida; en una estació d’esquí també 
tens plantilla, però mai pots garantir la producció 
ni l’entrada d’ingressos.

Què és la neu per a Andorra? 
–Un motor bàsic per a l’economia d’hivern. És el 
nostre mannà.

Més que no pas el comerç?
–A l’hivern, les botigues, els hotels i la restauració 
depenen molt de l’esquí. Tothom té clar que, du-
rant quatre o cinc mesos l’any, el motor de l’econo-
mia andorrana és la neu.

Quico Viladomat va ser un visionari?
–Sense cap mena de dubte. Va veure de seguida 
que aquestes valls eren fabuloses per esquiar-hi i 
que, comercialment, podien ser molt explotables. 
Imagina’t: una cota de partida a 2.300 metres al Pas 
de la Casa, i el que es podia fer a Grau Roig… Havia 
viatjat molt, perquè era corredor olímpic, i, esclar, 
de seguida va intuir que el que havia vist a l’es-
tranger es podia fer perfectament a Andorra.

Catalunya i Andorra podrien tenir més bona 
relació? 
–Som col·legues i ens fem molt, però és ben clar 
que competim; seria absurd, el contrari. En tot 
cas, crec que hauríem de lluitar plegats per fer més 
mercat, més esquiadors. S’ha de crear afició. Si hi 
ha molts esquiadors, la gent va a totes les estacions, 
les d’aquí i les d’allà. Si es fa mercat, es fa per a 
tothom i ens en beneficiem tots plegats.

Conrad Blanch ha estat sempre molt relacionat 
amb el món de l’alpinisme. M’imagino que la 
gent que ve de la muntanya té una sensibilitat 
especial a l’hora de fer pistes noves i remunta-
dors on abans hi havia bosc.
–I tant que la tinc, aquesta sensibilitat… I crec que 
és molt millor que gestioni una estació una persona 
que s’estimi la muntanya i que hagi practicat alpi-
nisme. La persona que s’estima la muntanya ho farà 
d’una manera prou respectuosa i aplicarà mesures 
compensatòries. Una estació d’esquí no és només 
el què, sinó també el com, i jo, en aquests últims 

“L’esquí ni ha
de ser elitista
ni ha de ser
‘low cost’; s’ha
de posicionar
en una banda 
ampla perquè 
s’hi puguin 
adaptar 
diferents perfils 
de consumidor.”
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anys, he intentat portar totes les qüestions medi-
ambientals al màxim nivell d’exigència.

Però sempre es deu haver de tallar un o altre 
arbre…
–Esclar que sempre queden cicatrius. És cert. Per 
això, si em preguntes si s’han d’obrir més estacions 
d’esquí, et diré que no. No se n’han de tancar, però 
tampoc se n’han d’obrir. Amb les que hi ha al ter-
ritori, n’hi ha prou i de sobres. El que s’ha de fer és 
millorar el que tenim.

Abans de tocar altres tecles, li demano que m’ex-
pliqui en quatre paraules les sensacions que des-
perta l’esquí. 

–Desperta sensacions màgiques, que et donen 
vida. Sensacions molt agradables, d’aquelles que 
sempre recordes; idònies per compartir amb famí-
lia i amics. Tota estació d’esquí té aquell raconet, 
aquella baixada que et fa semblar el rei del món, on 
t’aïlles i trobes un espai propi.

Va ser un dels màxims col·laboradors de Pasqual 
Maragall en la preparació i posterior celebració 
dels Jocs Olímpics de Barcelona. Per tant, a part 
d’alpinista i especialista a gestionar neu i esquí, el 
meu interlocutor en sap molt, d’olimpisme. 

Barcelona la va espifiar, no demanant els Jocs 
Olímpics del 2022?
–Era una bona oportunitat. L’èxit o el fracàs d’una 
ciutat candidata depèn de la qualitat que tingui el 

projecte que es presenta, però també depèn, i molt, 
del moment en què es presenta. L’any 2022 era un 
gran moment perquè Barcelona i el Pirineu tenien 
moltes possibilitats de guanyar. Una altra cosa és 
si estem preparats, però, en cas d’estar preparats, 
s’havien d’haver demanat el 2022. Era un bon mo-
ment per situar el Pirineu al mapa del món.

No tenir en compte la Vall d’Aran i centrar to-
tes les modalitats de neu a la Cerdanya, no era 
un risc un xic elevat?
–Hi ha dos punts importants, i els que hem treba-
llat en temes olímpics ho sabem. Una candidatura 
amb cap i peus ha de ser de concentració. Això, en 
l’àmbit de la neu, vol dir Vall d’Aran o Cerdanya; 
no podem fer unes proves d’esquí alpí en un lloc 
i unes altres a l’altre extrem del Pirineu. Si Bar-
celona ha de ser el pal de paller, la Vall d’Aran és 
in viable per les distàncies, però és clar que, per 
pistes, infra estructures i innivació, la comarca 
aranesa és superior a la ceretana. Si el projecte 
Cerdanya és prou sòlid, això ja és una altra cosa, 
però s’havia d’escollir entre un lloc i l’altre. 

Per cert, parlant d’olimpisme, vas treballar 
molt a prop del president Maragall. La seva 
malaltia ha colpit molta gent que el coneix. 
–I a mi també, per descomptat. Recordo quan vam 
tornar de fer el cim de l’Everest, abans del 92. Ens 
va fer una rebuda al Saló de Cent de l’ajuntament 
que tindré present tota la vida. Deus recordar la 
polèmica que hi va haver al voltant de les ban-
deres; alguns ens van criticar perquè no dúiem 
l’espanyola. En el seu parlament, Maragall ho va 
resoldre molt bé dient allò de “no ens l’han fet 
sentir nostra”; és a dir, que hi va donar un gir 
molt intel·ligent, com dient “no és que la rebut-
gem, és que no ens l’han fet sentir nostra”… Sí, 
vaig treballar molt amb ell, sobretot en la prime-
ra fase dels Jocs. Un home molt interessant, amb 
un discurs improvisat i alhora fresc, que li sortia 
d’una manera diferent, però molt atractiva i ente-
nedora. Arribava molt a la gent. La seva malaltia 
m’ha impactat molt perquè tenia una gran capa-
citat per fer coses. En tot cas, l’està portant d’una 
manera admirable.

CONRAD BLANCH

“És molt millor 
que gestioni una 
estació una persona 
que s’estimi la 
muntanya i que 
hagi practicat 
alpinisme.”
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Imatges de l’expedició a l’Everest que Conrad Blanch 
va dirigir ara fa trenta anys, en què, per primer cop, els 
catalans van fer el cim. Sobre aquestes línies, l’alpinista 
tarragoní Òscar Cadiach al sostre del món.
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