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Camping 

La Ballena Alegre 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 
seus hoscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 
mediterrànies. 

Així mateix i per a comoditat dels nostres clients hem instal.lat 
a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 
restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 
assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 
planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 
articles que vulgueu. 
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EDITORIAL 
Reflexió actual sobre Tesqui 

Que l'esport té unes característiques própies és cosa prou evident. 
Pero també ho és el jet que hi ha una pila de circumstáncies, en principi 
estranyes a aqüestes característiques, que les condicionen i les deformen. 
Si agafem el Fabra i busquem la paraula esport, hi trobarem una definido 
esquemática, pero clarificadora: «joc o exercici corporal en qué es fa prova 
d'agilitat i destresa o de forga, i que aprofita al eos i a iesperit, al qual 
dona promptitud, ardidesa, tenacitat, etc..» Vesquí, com a esport que és, 
no cal dir que respon plenament a aquesta formulado; dissortadament, 
avui en día, apareix allunyat d'aquest concepte original, i així han sorgit 
reaccions en diversos sentits: les unes que rebutgen Vesquí com a esport 
«impur», i les altres que no l'accepten en el sentit que realment té, i sí, en 
canvi, per fets margináis a ell, com una forma de lluiment de classe, o 
d'alliberament del purgatori urbá, per parí deis qui el practiquen, o com 
a aprofitament industrial o turístic, per parí deis qui ¡'exploten. 



L'esquî, avui, ha esdevingut una práctica cada cop mes gêneralitzada. 
Es un fenomen collectiu que cal tenir en compte. Al Japó i ais Estais 
Units son muions els qui acudeixen a les pistes els finals de setmana; a 
Suïssa i a Austria Vesquí és Vesport nacional; Franca supera el milió de 
practicants i Italia quasi hi arriba. Al nostre país les estadístiques no ens 
ajuden massa, però hom diu que de dos-cents a tres-cents mil espanyols 
es calcen uns esquís, almenys un cop a Vany. Aqüestes dades, només, jus-
tificarien un ampli capítol d'aquesta sociologia de Vesport que encara està 
a les beceroles. 

La forma com avui generalment s'esquia —í parlem de Vesquí «de 
pista», que consisteix en repetides baixades pels pendents nevats, amb 
Vajut deis telesquís que us tornen a deixar al capdamunt— deriva del pri-
mitiu esquí de muntanya que es va anar centrant en uns llocs determináis 
on els pendents eren mes adients i on els mes forts accedien al cim un 
cop al dia màxim dos cops, els mes preparáis, per descendu al fons de la 
valí i tornar cap a casa. La cosa era d'una bellesa colpidora; els nostres 
pares la recorden amb véritable fruido. Però arribaren els monstres me-
cánics i a poc a poc envairen les muntanyes. També la industria de la 
ciutat s'havia de traslladar ais impolluts camps de neu, i la neu ja no 
tornaría a ser la neu virginal deis temps daurats. No és rar de trobar, entre 
les generacions que ens precedeixen, els qui us etziben aquest plan-
tejament. L'esquí ja no és un esport «pur», i ja solament resta la mun
tanya, allunyada de les sorolloses estacions d'esqui, per a fruir de la «na
tura» en tota la seva plenitud. 

Potser sí. Però prétendre que la muntanya, aquesta solitud deis cìms, 
és l'unica via de salvado per a una humanitat alienada pel treball en ca
dena i el fum deis automòbils, és passar-se de rosca. Aquesta actitud ex
clusivista és una reacció de la societat industrial, i típica de la seva bur-
gesia, la qual concebía Vesport com a privilegi d'uns pocs que havien 
tingut la sort de descobrir-lo. Eren els «purs», els amateurs cent per cent. 

Posem que l'esquí hagi perdut aquesta puresa; tanmateix encara pot 
donar a qui el practiqui satisfaccions ben plaents, el domini d'una tècnica 
que permet de llançar-se pels vessants nevats a velocitats considerables, 
dirigint a voluntat i lliurement el propi eos i sentint el contacte lleuger de 
la neu sota els esquís. Això són sensacions dignes de ser repetides, fins i 
tot si exigeixen el tribut d'haver de ser experimentades en estacions d'es
qui envaïdes per molts d'altres esquiadors, que, d'altra banda, tenen tot 
el dret de fruir-les. 

Ara bé, aquest dret de tothom a usar el seu temps lliure de ¡a manera 
que vulgui esdevé, de fet, limitât per les possibilitats économiques de ca-
dascú, almenys pel que fa a l'esquí. Per ais clubs, fora una tasca important 
la superado d'aquestes limitacions. Però aquí sí que un ajut dels orga
nismes oficiáis és del tot necessari. Sembla ben ciar que una política d'es-
ports ben portada ha d'orientar-se primordialment en aquest sentit, per
qué fomentar Vesport és fer-lo accessible a tothom. Tot el que sigui per-
dre's en els laberints d'un prestigi nacional mal entes, a base de fabricar 
vedettes que, tard o d'hora, s'esfondren com Castells de sorra, i fan évident 
la manca d'una práctica esportiva generalitzada, tot això és jugar a fer els 
gegants. Tal com diu un dels collaboradors en aquest mateix número de 
la nostra revista, el campió és un accident de la competido, i surt espon-
tàniament d'entre un gran nombre de practicants. 

La competido potser no és necessària, però, de fet, sembla constituir 
un dels trets fonamentals de la manera actual de veure Vesport. Concre-
tament en el món de Vesquí planteja una problemática força complexa; 
d'una banda hi ha uns interessos polítics, industriáis i turístics, que han 
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fet possible l'escalada cap a una competido internacional que exigeix deis 
sens participants una dedicado plena, cosa que està a la base d'aliò que 
podriem anonìenar un professionalisme encobert, i que, d'altra banda, en
tra en conflicte amb els punts de vista deh partidaris de l'«olimpisme»; 
paradoxalment, ells, que han creat, per mitjà de la competido, una mito
logia deis jocs olímpics, han de veitre com aquesta mitologia fomenta el 
desenvolupament d'un fenomen contrari ais seus ideáis —almenys formal-
ment—, el professionalisme. Paradoxalment, ells, els partidaris de l'esport 
«pur», de /'amateurisme, munten cada quatre anys la plataforma ideal per 
a la interferencia, en els distints esports, d'aquelles circumstàncies, en 
principi estranyes a les caractéristiques pròpies de cada un d'ells, que 
acaben condicionant-los. 

Els focs olímpics constittieixen avui la finalitat principal, la meta ùl
tima, d'uns corredors, d'uns equips nacionals, i de tot allò que uns i altres 
teñen al darrera. Les medalles han adquirit, en aquests jocs, un valor a 
l'escala de la renda publicitaria, cada cop mes alt. És ben évident la con-
tradicció d'aquest fet amb aquell altre, que l'important és participar i par
ticipar amb una certa espontaneitat, amb un temps de preparado molt 
limitât, tal com diuen les normes de l'«olimpisme» modem, l'esperit olimpie 
del qual no té res a veure, llevat del nom, amb el d'aquells altres jocs de 
la Grècia antiga, on els atletes eren, o bé aristocrates que no feien altra cosa 
sino entrenarse durant tot l'any, o bé gent a sou d'aquests, per a les proves 
més compromeses i arriscades. 

El campió d'esqui viu de l'esport i per a l'esport. L'esqui constitueix el 
seti modus vivendi. Predicar la práctica d'un esport com a ocupado secun
daria, en les estones lliures que deixa el treball o l'estudi, en el context del 
gran joc de la competido internacional, és parlar per parlar. Llevat d'uns 
pocs esports «menors», que per diverses circumstàncies no han accedit 
encara a aquell status, i, en l'àmbit de Vesquí, llevat de les competicions 
locáis, no es pot parlar d'esport amateur sense suscitar seriosos dubtes i 
comentaris de tota mena. Vegem, només, el calendari de curses de la F.I.S., 
que emplena tot l'hivern, des de desembre fins a abril, i que amb prou fei-
nes si deixa alguns dies en blanc. O els «olimpistes» hauran de modificar 
els postulats que mantenen, o la competido internacional haurà de canviar 
de dalt a baix, cosa que, per la inercia mateixa del fenomen, no sembla, per 
ara i tant, gaire possible; ni tampoc intéressant, ni per als uns ni, encara 
menys, per als altres. 

lina mencio a part mereix l'aspecte turístic de Vesquí. El turisme deis 
esports d'hivern. Els tècnics del desenvolupament s'han adonat —des de fa 
uns quants anys en alguns paisos; en d'altres tot just comencen— que 
Vesquí també pot contribuir a l'equilibri, tan desitjat, de la balança de pa-
gaments. Això podría, en principi, afavorir l'esport, concretament la prác
tica de Vesquí al país. Però també podría ser que no, que la cosa anés per 
altres camins, els que van darrera de les preades divises. No ens ha de 
saber greu que la Molina s'ompli de gom a gom cada diumenge; el que ens 
ha de saber greu és que no hi hagi una colla d'estacions d'aquest tipus a la 
vora de les zones més poblades, a fi que els que vulguin puguin anar a 
esquiar amb una certa pau i tranquillitat. No fa gaire ens escrivia un amie 
economista que Sant Joan de VErm pot esdevenir un centre d'esqui model. 
Es la mostra del que han d'ésser aquests centres, no la indùstria d'un pro-
ducte, sino la realització natural i propia d'una comarca, que posseeix l'es-
sencial, la muntanya i la neu, per a la práctica de Vesquí; la conservado i 
l'augment, en fi, d'una riquesa natural que és font de benestar economie 
i social; de tots els que més directament hi están relacionáis; primerament, 
deis habitants de la propia comarca, i, després, deis ciutadans d'un país. 
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De l'esport 
per Alfons Segalàs 

Una telefonada tôt demanant-me que 
parlés del temps en que vaig ésser selec-
cionador nacional d'esquí, o bé que évo
qués la creació ¡ les act iv i tats de la pri
mera escola d'esquí d'Espanya, de la quai 
junt amb l'Ernest Mul lor vaig ser l' inicia-
dor i el director durant 10 anys. i tôt un 
munt de coses passades van prendre re-
llau inesperat. No sé ben bé per que, el 
prec de l'amie Jor i , président de la Secció 
d'Esquí del Centre, sol l ic i tant la meva col-
laboració i demanant-me que parlés d'uns 
fets tan apassionadament v iscuts, va sus
citar una reacció negativa. I és que, encara 
que aquell temps és en el record pie d'una 
act iv i tat entusiasta i fé r t i l , va semblar-me 
que, havent passât 20 anys, noves genera-
cions son a la palestra v iv int nous corrents 
i que tan sois una petita minoría podría in-
teressar-se en les meves añades i vingu-
des en el camp de Tesqui, tant regional 
com nacional o internacional. Pero d'altra 
banda, jo mai no pue negar-me a participar 
en una act iv i tat del Centre I vaig acceptar 
el compromis d'escriure sobre un tema 
que jo escoll ís, i així he preferí t de pro-
jectar-me sobre l 'esdevenidor que no pas 
remoure coses passades. 

Havent, dones, t r iat de parlar de Tesqui 
actual i de la seva projecció vers el demà, 
en el Centre, voldria, sense ésser t i t l lat 
de pretensiós, intentar donar una opinió 
davant el camí a seguir i els object ius que 
ens proposem per la mi l lor eficacia de 
l'acció esport iva que la Secció d'Esquí té 
com a tasca, i que sempre ha t irat enda-
vant, perqué sempre hi ha hagut uns joves 
que han près el relleu d'altres menys jo-
ves i que s'han transmés l 'entusiasme i 
l'amor a la nostra ent i tat ¡ a la muntanya. 
Posant-me a escriure aqüestes ratl les, veig 
que, malgrat la meva negativa a parlar deis 
temps passats, les meves opinions i les 
meves idees venen donades per les expe-
riéncies d'aleshores, i el que he estât i el 
que he fet dintre Tesqui ha estât producte 
d'una presa de consciéncia davant l 'esport 
i davant el Centre, i aquesta és i ha estât 
una constant a través deis anys. Així copio 
uns trossos d'un vell escr i t meu de 1955: 

«Sóc un entusiasta acérr im de la com
pe t i do i sé que sense ella l 'esport no 
progressaria.. . 

»A vegades es té la impressió que en 
els nostres dies s'ha desorbitat Tautèntic 
sent i t de l 'esport i que s'ha arribat en un 
punt que guanyar o perdre és l'unie que 
sembla donar importancia a aquesta mena 
d'act ivi tats. Això dona origen a un cl ima 
d'opinió que. de manera mes o menys en
cuberta, enterboleix la puresa del signif icai 
esport iu. Em refereixo a Testât semi-pro
fessional creat al vol tant de molts es-
ports. . . 

«L'esport, a moites nacions, per cert no 
en totes, ha estât objecte d'una gran aten-
ció per part deis governs, ¡ s'ha creat un 
tancat ambient nacional a les competicíons 
fins a tal extrem que el Comité Olimpie 
Internacional va decidir de prohibir tota 
classif icació per nacions en els seus con
cursos, sort int així al pas d'un ambient 
que hauria fet irrespirable l 'atmosfera en 
els encontres internacionals. La F.I.S. ve 
l luitant igualment des de fa molt de temps 
contra aquest esper i i de clan, Í des de fa 
molt els seus reglaments autoritzen només 
la classif icació individuai 

»És cert que el campió és la represen
t a d o màxima d'un esport, però no és 
menys cert que no en deíxa d'esser un 
accident. L'esport existeix amb campions 
genials o sense, i la massa que el prac
t ica, encara que absent deis prímers l locs, 
és el sòlid suport de la seva grandesa, de 
la seva qualitat i de la seva superació. En 
enfort i r els seus músculs. en mil lorar la 
seva tècnica, en desenvolupar les sèves 
condicions físiques dia a dia, temporada 
darrera temporada, l 'amateur fa esport au-
tènt ic i sa. De la massa de practicants 
surt, en el seu dia, com un bri l lant meteor. 
el campió, i hi torna quan la seva fugaç 
trajectòria ha acabat. Per això s'ha de re-
valoritzar l 'esport, enalt int les gestes deis 
campions en el seu just valor, que no és 
poc, però tenint mes compte de la impor
tancia del joc i procurant donar el concep-
te exacte de l 'esport a la joventut, un ciar 
esperi t d'equil ibri en que els valors no es 

368 





tergiversin o s'oblidin l last imosament i, en 
un dels seus mùlt iples aspectes, imbuir 
en el seu ànim el fet que l 'entusiasta lluita 
per vèncer no ha d'enterbol ir mai la noble 
acceptació de la derrota. L'esqui d'avui no 
seria l 'esport que ha arr ibat a èsser si no 
haguessin exist i t els Nansen, que sense 
pretendre-ho, varen arrossegar a l 'esqui 
molts alpinistes i muntanyencs; Zdarsky 
el sol i tar i , Hannes Schneider, E. Al la is, 
M. Lunn, etc. Cap d'aquests homes no va 
buscar la glòria del vencedor. Varen pre-
tendre quelcom més beli i durador: els 
ressorts secrets de l 'esport amb què por-
tarien el goig de practicar-lo a un màxim 
exponent i en el qual prendrien part mi-
lions d'aficionats de tot el món.» 

Tot això que vaig escriure fa tants anys 
em sembla que pot tenir més actuali tat 
que mai, ja que a l 'esport en general, però 
molt accentuadament a l 'esqui, se li pot 
aplicar aquella frase que es diu d'un riu 
quan s'ha desbordat: «Les aigùes han sor-
t i t de mare.» Per un costat hi ha una gran 
massa de gent que practica l 'esqui i que 
cada dia va creixent d'una manera extra
ordinària; per l 'altre, la compet ic ió va dei-
xant d' interessar aquesta massa i, en ter-
cer Hoc, els organismes rectors de l 'esqui 
només estan interessats en l'aspecte com
pet ic ió; i sobre aquest punt deixem si la 
seva tasca és encertada o no, ja que a 
nosaltres només ens interessa l 'esport per 
l 'esport, com a complement de les activi-
tats humanes. 

Per poc que ens aturem a analitzar l'es
qui a Catalunya ens adonem que ha de-
caigut la importància que tenia el fet de 
pertànyer a un club o associació esport iva; 
és a dir, no existeix l ' interès, tan palès 
abans, que unia for tament els socis d'una 
enti tat. L'esquiador es passeja per les es-
tacions d'esqui sense que un nexe el l l igui 
a aquelles pistes o a unes al t res. . Esquia 
per esquiar, ben entès que això voi dir 
molt , troba un plaer en les seves evolu-
cions i en la sèrie harmònica de movi-
ments, encaixats en un sempre esplèndid 
mare naturai, però ha deixat d'exist ir la 
relació naturalesa-esport-activitat social. 

ÉS ben cert que aquest fenomen no es 
dona sols en Tesqui, també el podem tro-
bar èn moites altres act iv i tats. La gene
rado que avui es troba entre els 50 i 60 
anys ha conegut a casa nostra aquella acti-
vi tat associativa de múlt iples enti tats cul-
turals-esportives i que eren forja de ciuta-
dania. 

El Centre ha de tenir en compte el peri l l 
que representa la pèrdua, podriem dir-ne, 
d'aquests valors; cal que ens aturem a 
pensar-hi, perô no sols en la branca de 
Tesqui, sino en cada una de les seves acti
v i tats, si volem que el Centre no desvirtuï 
el mi l lor de les seves essèneies, allô que 
ha de tenir de permanent i invariable en 
la tasca esport iva, cul tural i humanista. 

Els temps revolucionen els mit jans: el 
que 50 anys endarrera representava un es-
forç i requería un estât d'esperit, ara s'a-
consegueix amb fac i l i tâ t i está molt més 
a l'abast de to thom, i qualsevol pot vana
g lo r ia rse de ser esquiador, esport iu o 
muntanyenc sense cap mèr i t que s'ho val-
guí, sense o amb ben poques de les qua-
l i tats que feien la pasta dels consagrats. 

S'ha fet molt i s'ha recorregut molt de 
camí, s'han assol i t moites fîtes, pero ara 
caldria obrir nous horitzons ¡ eixamplar les 
perspectives, aprofitant tôt el que uns 
temps nous ens posen a Tabast. Cree que 
en esquí es podría suggerir: 

1] Que es torní a donar un intens ¡m-
puls a Tesqui social . 

2) Que es tract i amb molta importancia 
¡ e s doni el màxim ínteres a Tesqui de 
muntanya. 

3) Que h¡ hagi una intensa actívítat 
social i cultural enfocada a desvetl lar l'afi-
ció per la muntanya. 

4) Sense abandonar Tesqui de compe
t ic ió d'él i te, que s' incrementin les compe-
t ic ions «ínter-clubs», comarcáis, etc. 

És la tasca de sempre la que no s'ha d'a-
bandonar mai i en la qual desítjo al prési
dent de la Secció d'Esquí del Centre, l'amic 
Jor i , i a tots els seus joves coílaboradors 
molts èxi ts, que sens dubte, amb el seu 
dinamísme i el seu entusiasme, assoliran 
amb escreix. 

370 



Antoni Olivetta, corredor del primer equip del Lluis Bisbe, sortejant les portes d'un slalom, en 

Centre, durant una compendo a Val-d'ls'ere. -4 el transcurs d'un entrenament a la Molina. T 

Per Nadal serán concentráis durant 10 
dies a la Molina. Alla els collen de valent. 
Aprenen a viure en equip. I de Nadal a 
Pasqua esquíen cada cap de setmana. Mol t 
de matí, el dissabte, a les 6 (quants de 
nosaltres encara dormirti?) ja són a la car
retera cap a les pistes d'esquí. Tots dos 
dies, el dissabte i el diumenge, entrena
ran. I aquell dia que no ho facin sera per
qué t indran cursa. Cinc, s is, al llarg de la 
temporada. Mes els Campionats de Cata
lunya i els d'Espanya Infanti ls. La Federació 
Catalana organitza les curses infant i ls. 
Per qué? Els nois, a aquesta edat, no po
den esquiar com si fossin tur is tes. Neces-
siten ja l 'estímul, que els farà buscar les 
mil lores. «Avui t 'he guanyat», «però l'altre 
dia et vaig pelar jo», «ja ho veureu, la ve
gada que ve, ja». Però com que la seva 
capacitat física encara és poca, per això 
les curses no són gaire nombroses. El 
noiet ha d'esquiar bé. Després, ja se Ten-

senyarà a correr. Perô és amb les curses 
com ells aprenen, a buscar el camí mes 
curt entre els pals, les posicions mes 
adients per guanyar veloci tat , etc. 

Un club que t ingui cura deis seus infan
t i ls té molta feina feta de cara al futur. 
Ells són l'esperança que es farà realitat. 
La part deis corredors infanti ls és una de 
les mes importants dins les perspectives 
de qualsevol club d'esquí. Aixó, el Centre 
ho té ben présent. Pero són pocs els nois 
que comencen. Moi tes famíl ies no desitgen 
que els seus fi l is es llencín ja des de tan 
joves a Tesqui de compet ido . I després 
ja és tard per a ¡ntentar-ho. Un bon es
quiador, excepcions a part, es fa a poc a 
poc, pas a pas i des de peti t . 

Per aíxo el Centre, a mes d'aquests 14 
corredors que componen Tequip infant i l , 
en té uns 80 d' infant i ls mes que es van 
alternant en les sort ides, semblants a les 
deis corredors, sota les ordres de la Mont-
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Aureli B/sbe, durant una prova de la IV Copa dels 

Pirineus Catalans, a Soldeu. T 

serrât Roldan. Així , el volum de nois que 
controla el Centre és superior. Al Club h¡ 
ha, entre el pr imer, el segon i el tercer 
equips masculins, el pr imer i el segon fe-
menins i l 'equip infant i l , de 70 a 80 cor-
redors amb ll icència de la FCE. Pero en
cara son pocs. Per qué no en surten mes? 
Pensó que es podrien fer moites pregun
tes, pero que només els pares ens en po
drien donar les respostes. 

I d'ací cap endavant. Si el noi rut i la, quan 
ja estigui una mica fet f ís icament, se li 
obriran les portes del tercer equip o les 
del segon. Generalment, durant el primer 
any de junior un corredor mai no passa al 
primer equip: li manca encara potencia i 
técnica. Es nota el canvi de categoría. Ara 
ha de buscar aquesta potencia i aquesta 
técnica de qué abans parlàvem. Com? 
A base d'entrenaments i de curses. Entre-
naments com sempre: en sec i sobre neu. 
I fent curses, moites mes que no pas quan 
era amb els ¡nfanti ls. Dedicant moites ho-
res a Tesqui. I renunciant a moites coses 

El corredor haurà de participar en curses 
regionals i comarcáis (i Déu n'hi do de 
les que hi ha al calendari) . Tenint présent 
que les patacades son necessàries i, com 
mes, de vegades mil lor. Insístint ¡ tornant-
h¡, i caíent i guanyant, ¡ perdent ¡ tor-
nant-hi, i som-hi de nou. Ací ja es malme
ten molts corredors. O perqué s'estanquen 
i no mi l loren, o perqué podent-ho fer, pre-
fereixen deixar-ho. Pocs segueixen, però 
a aquests les portes del primer equip —el 
màxim possible a nivell de c lub— se'ls 
aproximen més i mes. I f ínalment arriba la 
temporada en qué hi ingressen. El seu som-
ni , la seva ¡Musió s'acompleix. Però això 
no vol dir que ja estigui tot fet , ni de bon 
tros. Tot just comença. 

A part ir d'aquest moment el corredor 
viurà immers dins les regles més estr ictes, 
i els entrenaments més intensos. Donem 
un cop d'ull a la seva actívitat durant 
aquest any de 1971. El començament d'any 
els troba fent entrenaments a la neu, a la 
Vali d 'Aran. Cal afinar els últ íms tocs, ja 
que la temporada està a punt de començar. 
I s'ha d' intentar donar el màxim. Oficina 
de lTur i sme Francés, Copa Barcelona, Gran 
Premi de Reis, etc., la temporada ja fun
ciona. Curses i més curses. Gaírebé cada 
cap de setmana, ¡ a cops entre setmana i 
tot , s'ha de ser a la neu. I tot això sensé 
abandonar els estudis o el trebal l . I amb 
el peri l l d'una lesió que pugui enviar-ho tot 
a passeíg. És llavors quan més es neces
sita la forma física. En aquests moments 
s'agraeixen les Margues hores d'enduriment 
físíc, les hores passades al gimnàs o a 
Taire l líure. I, a més, suportant tota mena 
d' incleméncies físiques [recordem els 
proppassats Campíonats d'Espanya a For-
migal i les seves múlt iples incidéncíes). 
Llavors el corredor s'adona de la nécessi
tât de la seva condicio física i del seu 
perfeccíonament técnic. Quan es domina 
la tècnica se sent segur. I del gener a 
Tabril, deíxant-se Talé a les curses i a les 
carreteres, sensé moments de descans, el 
corredor fa en aquests quatre mesos allò 
que li ha costat tants esforços de preparar. 

El final de la temporada de curses no 
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Antoni Campanyà, una 

de les figures mes des-

tacades de l'equip de 

corredors del Centre, 

en una de les sèves ac-
tuacions internacionals. 

signif ica per al corredor del Centre el final 
de les seves act iv i tats a la neu. Aquest 
any, tot just acabada, va fer-se una nova 
concentració de l 'equip. Aquesta vegada, 
i durant la Setmana Santa, a la Molina, per 
dur a terme un curset de perfeccionament 
tècnic, sense la reserva mental que in
consciemment afecta el corredor pensant 
en les curses que encara li queden per 
correr. Es va creure, amb rao, que havent 
acabat la temporada, l 'esquiador encara 
conservaría els seus reflexos i les seves 
facultáis físiques senceres, i ja no t indria 
cap mena de reserva mental . I es va tre-
ballar durament. Cada dia hores i hores 
de passar pals, o de practicar slaloms i 
pet i ts descensos parallels, converses tèc-
niques i un fort esperi t d'equip. Amb al
guna que altra lesió, fins i to t greu, i tots 
ells desfets en acabar. Perô fou un estatge 
força posit iu i prof i tes. 

Llavors es produeix un pet i t descans. Ne-
cessari per a enfrontar-se amb els examens 
finals deis estudis. Perô to t just se n'aca-
ba de sort i r i l 'estiu no ha fe t sino comen-

çar, i de nou a l luitar. I així, a l'agost nova 
concentració, nous entrenaments. Aquesta 
vegada a Franca, a Tignes. Durant deu dies 
sobre neu dura i sota les ordres, ara, de 
René Sulpice. Treballant a fons la técnica 
deis slaloms i deis gegants. En retornar a 
Barcelona, nova dispersió. Per tornar ais 
entrenaments al començament de la tar-
dor. Ara és el moment de començar a 
pensar en el nou mater ia l , en les seves 
aspiracions i en la seva preparació física. 
Fins que no comenci la nova temporada 
de curses, tots els membres deis equips 
«A» i «B» masculins i «A» femení aníran 
tres dies cada setmana a la Residencia 
Blume a fer entrenaments f ís ics. 

I mes tard vindrà la concentració que, 
per Nadal, es farà aquest any a Val d'Isère 
i els entrenaments sobre neu. I se n'aniran 
a dormir un día per trobar que en obrir 
els ul ls, l'endemà ha començat una nova 
temporada, amb les seves ¡Husions, espe
rances i alegries, desenganys i dolors. 
Una vegada mes, i com sempre, comença 
de nou el llarg i di f íci l camí. 
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Les quatre veritats 
del Congrès de Monitors 
per Georges Joubert 

Per que s'ensenya a esquiar de mane
ra diferent a Franca, a Suïssa, a Austria? 
Per que s'aplica l'étiqueta de «nacional» 
a un ensenyament que hauria d'ésser 
universal? Aquests son els interrogants 
que es plantegen els deixebles de totes 
les escoles d'esqui del món. Ja fa 20 anys 
que se celebra anualment un congrès 
internacional que reuneix els monitors 
d'esqui de tots els pàisos. Enguany, el 
congrès es va reunir a Garmisch, Alema-
nya. Fou un congrès d'estudi o una fira 
exposició de les tècniques nacionals? 
Que hi cercaven, els participants, un 
acord o bé criticar els mètodes del pais 
vei? Formant part de la delegado fran
cesa, hi va assistir Georges Joubert, di-

Arreu del món, i en particular el con-
junt d'esquiadors que freqüenten les es
coles d'esqui francesa, suïssa, italiana i 
austríaca, están convençuts de l 'absurditat 
deis mètodes nacionals d'ensenyament 
estr ictament definits i arbi tràr iament im
posais a les di ferents escoles d'esqui. 
Això no exísteix ni en la natació, ni en el 
golf, ni en el tenis, ni en cap altre esport, 
i no és gens estrany, ja que la raó d'aquest 
fet no és esport iva, sino econòmica. El 
mètode de l 'Arlberg, abans de la guerra, va 
fer conèixer arreu del món aquesta alta 
vali austriaca. El mètode francés d'Allais 
i Ginoux, de la postguerra, minva consi
dérablement la preeminencia austríaca. 
L'any 1956, el professor Krukenhauser gua-
nya la tercera mànega, en collocar l'éti
queta de «made in Austr ia» a la «godille», 
que tots els corredors de certa vàlua prac-
tícaven ja correntment i que centenars 
d'universitarís de Grenoble havien après 
a Pescóla francesa des de feia anys. La 
paraula alemanya «Wedeln», que tradueix 
s implement la de «godille» es va aplicar 
a tot el que concerneix els moviments de 
cames {«jocs de cames»), i a Garmisch, 
el seu «descubridor», no va dubtar a afir
mar que gracies al «Wedeln», la uniformi-
tat mundial de les tècniques d'ensenya
ment ja estava pràct icament realitzada. 

rector tècnic de la revista «Sky Magazi
ne». Georges Joubert és un dels homes 
que mes ha investigai la tècnica de Ves
quí. Així mateix, ha creai, a Grenoble, 
un grup universitari dedicai exclusiva-
ment a la investigado en tècnica d'esqui, 
grup que ha format el Club Universitari 
de Grenoble. 

George Joubert ha publicat a la revista 
«Sky Magazine» de marc de 1971 un ar
ticle exposant les sèves conclusions des
prés d'haver assistit al Congrès de Moni
tors 11, article que, comptant amb la 
seva amable i explícita autorització, re-
produim a les nostres pagines perqué el 
considèrent de gran interés. 

Anant encara mes lluny, va afirmar que la 
nova técnica deis bonys que va presentar, 
sería també el mil lor mitjà per tal d'arribar 
a aquesta uni formi tat una mica especial 
que semblava desítjar amb excessíva vehe
mencia. 

Pero he dérivât en els meus comentarís 
cap a aquesta querella de Tesqui franco-
austríac, antiga ja de fa 50 anys i que no 
ha t ingut ni el mèr i t de provocar un re-
agrupament deis tècnics francesos. De 
fet, el problema és molt mes profund. 

Eis monitors suíssos, tan compétents 
com eis seus collegues de Test i de l 'oest, 
pero essencialment llígats a sat isfer els 
seus cl ients, sempre han adoptât una po-
sícíó intermedia i semblen els mes con
vençuts perqué es trobi una solucíó inter
nacional. Els tècnics i els monitors de tots 
els altres paí'sos sempre han oscil lât en 
el passât entre les tendències franceses 
¡ austríaques; pero avuí semblen decídits 
a afirmar la seva maduresa. Potser perqué 
s'acabín les disputes, perqué volen real-
ment aquesta uniformitat? Malauradament 
no és pas així, i n'hi ha que volen afirmar 
la seva Originalität amb l'ajut d'ínnovacions 
a vegades ben dubtoses. En definit iva, des-
prés d'una observado minuciosa de les de-
mostracions deis di ferents països, després 
d'una completa expl icació, si jo intento de 
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fer un balan? d'aquest congrés, pensó que 
és posit iu en el camp de la ¡nvestigació 
d'una uniformltzació de les técniques d'en-
senyament; i aixó per diverses raons que 
ara exposaré: 

1) A tots els paísos s'han d isminuí : o 
bé supr imit les posicions exagerades, so-
bretot a les parts altes del eos, és a dir, 
contra-rotació, rotació, l langament del brag, 
etcétera. 

2) Sembla que generalment hom ha 
compres que Tesqui es practica amb les 
carnes, és a dir, els peus, els genolls i els 
costats. 

3) Hom dona menys importancia a la 
«cunya», que ja és considerada com un 
mit já d'aprenentatge inúti l per a alguns, 
mol t út i l per a d'altres, pero que mai no 
ha d'ésser una fita en cap fase de Tapre-
nentatge. 

4) Hom admet la traga ampia, amb es
quís parallels, que crea una etapa inter
media entre «Testem» i Tesqui parallel 
amb traga molt estreta (esquís jun ts ) . Cal 
ací assenyalar el rebuíg total de la traga 
ampia per part deis monitors d'arreu del 
món quan feíen demostracions d'exercicís 
per a debutants. Fel ici tem els monitors 
francesos, que foren els únics que el van 
fer. 

5) A tots els métodes exísteíx la de
f i n i do d'un viratge dít elemental com a f i 
a aconseguír per tot debutant. A nívell d'a
quest viratge es podría trobar un acord 
internacional. 

6) El «jet-virage» es troba a gairebé 
tots els métodes: aquí també podría arrí-
bar-se a la uniformítat. 

7) L'«avalement» [Tabsorcíó] fa la se-
va aparició a gairebé tots els métodes 
d'ensenyament; sobre aquest punt ja hi 
tornarem mes endavant. 

8) Les innovacions austríaques de 1971 
han tíngut un carácter tan excessíu que 
la seva f inal i tat publicitaria fou evident per 
a to thom. Un excés així no pot ésser úti l 
sino ais quí están realment convenguts de 
l ' interés d'una uni formitat internacional de 
l'ensenyanga en esquí, pero sería una ac-
ceptació molt gratuita. 

L'«avalement» [Tabsorció], una patent 
ben francesa 

Cap a l'any 1956, la «godille» a Franca, 
el «Wedeln» a Austr ia, el «mambo» a 
Suissa i América igualment, totes tres re
présentant la mateixa evolució en esquí, 
van fer correr molta t inta. S'hi estava a 
favor o en contra, pero se sabia de qué es 
parlava, ja que qualsevol qui hagués vist 
un sol «godil ler», ja sabia per sempre mes 
de qué es tractava. Encara que el l l ibre 
que jo vaig escríure l'any 1956 amb Jean 
Vuarnet fou publícat abans que qualsevol 
l l ibre o publ icado austríaca, analitza ex-
haustivament la «godille» i precisa els 
mitjans per a la seva ensenyanga, aquest 
moviment va agafar a to t el món un ca
rácter austríac, Per quina rao? No ho sa
bría pas dir, pero des d'aquí puc afirmar, 
sense ésser vanitós, que jo sería el menys 
sorprés sí la nova técnica actual, l'«avale-
ment», s'estenía arreu del món amb l'éti
queta «made ¡n Austr ia». Aixó no obstant, 
és cap aquesta f inal i tat que es van orien
tar tots els esforgos deis conferenciants 
austríacs del Congrés de Garmísch. 

I, tanmateíx, els pr imers movíments 
d'«avalement» que jo he víst fer han estât 
indiscutíblement francesos. Les prímeres 
fotos ¡ els pr imers art ic les présentais a la 
premsa internacional porten la meva sig
natura. Patrick Langois, Patrick Russel, Eric 
Stahl i d'altres han estât els primer esquia-
dors a entrenar-se ut i l i tzant correntment 
l '«avalement», amb un esti l mol t semblant, 
malgrat les di ferencies morfolôgiques i les 
qualitats físiques personáis. En un l l ibre 
éditât en 1966, «Comment se perfectionner 
à skis», vaig exposar detingudament la 
técnica de T«avalement», to t proposant-la 
als bons esquiadors. Després he v ist , en
tre els meus deixebles, els meus lectors 
Í d'altres esquiadors, unes caricatures de 
I'•avalement» de tal mena, que m'han in
citât a mult ipl icar les experièneies d'ense
nyament per tal de poder-lo introduir d'una 
manera lógica dins d'una ensenyanga cohé
rent. És el que he intentât de fer en el 
meu darrer l l ibre, «Pour apprendre soi-même 
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a skier», publicat en el mes d'octubre de 
1970. Honestament penso que pue judicar 
a conscièneia els nombrosos tècnics i pe-
dagogs que, avui, parlen de l '«avalement». 

Les interpretacions dolentes 
de l'«avalement» 

Quan veieu un bon esquiador evolucio
nar en els bonys quina imatge precisa tí
pica us en queda? De front , és una posició 
molt flexíonada, gairebé ajupit, quar. es 
troba al c im de bony. De perf i l , hom se 
sorprèn de la posició reculada del eos, de 
la posició relat ivament avançada dels peus 
en relació al cos, en una part del v iratge. 
També ens crida l 'atenció el llarg temps 
que l'esquiador es repenja en el bastó. Per 
imitar tot aixó, n'hi ha que no solament es 
posen en una posició molt f lexionada, sino 
que es deixen anar endarrera, carregant 
tot el pes a les canyes de les botes, i, 
sense parar, l l isquen amb els peus enda-
vant, évitant la possible caíguda de cui 
aguantant-se reiteradament sobre el bastó 
plantât i endarreri t . Fins ¡ tot aconsegueixen 
de descubrir el mit jà per girar carregant 
el pes exclusivement sobre les cues deis 
esquís i sobre el bastó clavat darrera el 
cos. I aquest moviment és vàlid en neus 
profundes i en neus podrídes i poc pro
fundes. Els hem vistos com a models en 
curt-metratges. Sovint veíem un moviment 
fet per un vírtuós a molta veloci tat , i el 
volem imitar a ve loc i ta i mes pet i ta: aixó 
és voler-ho fer al ralenti. Desgracíadament, 
cap moviment esport iu no pot èsser exé
cutât al ralenti sense que siguí modificada 
la seva esséncia. 

A l congrès de Garmisch es van mani
festar diverses interpretacions de l'«ava-
lement» que em van semblar falses: 

1) Els austríacs només hi han víst la 
posició flexionada ¡ no la f lexió, el giravolt 
en posició flexionada i no el giravolt com
binat amb el l lançament dels esquís en-
davant; l 'extensió que segueix la f lexió és 
per a ells una fase voluntaria del llança
ment, quan de fet es tracta d'un allarga-
ment passiu de les cames que segueix la 

f lexió i el l lançament dels esquís endavant. 
2) Els suíssos sembla que hagin caigut, 

també, en els dos pr imers detectes indí-
cats en l'apartat anterior, però a mes han 
adoptât una mena de rotació que acompa-
nya el giravol t deis esquís. 

3) Els japonesos també han ins ist i t 
massa sobre la f lexió, però així i to t han 
fet servir l ' impuls deis peus endavant i 
han conservât, en certs moviments, el di-
namisme de l '«avalement». 

4) Els ¡talians han insist i t sobre un 
element important que els austríacs i els 
suíssos han negl igi t tota lment: l 'anticipa-
ció, és a dir, la incl inació prèvia del bust 
en avail, en el moment en qué es planta 
el basto i s' inícia el giravolt deis esquís. 

5) Els francesos han fet demostracions 
del jet-viratge que integra l ' impuls deis 
esquís endavant, quan es canvia de can-
te l l , però que és massa discret, perqué ens 
dugui sense cap altre t ipus de viratge in
termedi a la practica de l'«avalement» en 
els bonys. Hi ha detectes classics que cal 
no cometre quan hom vol introduir una no
vetat tècnica en un ensenyament, però així 
i tot aquests detectes continúen exist int . 

Una pedagogía dolenta de l'«avalement» 

Els detectes mes frequents son total
ment oposats. El pr imer és el de classif i
car la novetat dins l'arsenal de moviments 
possibles, però al nivell superior d'ense-
nyament. I això, ja siguí mit jançant un sim
ple viratge enmig d'altres, que és el que 
s h a fet a «Ski Français», ja sigui com a 
un estât técnic que aconsegueix a cert 
nivell de progressió, que és el que han fet 
els alemanys. Ara bé, com podrá escol l i r 
el deixeble entre aquest moviment o 
aquest alt nivell técnic? Com podra pro-
gressar alhora en dues díreccions tan dis
t intes? Aquest és el problema. 

El segon detecte consisteíx a donar a 
aquesta novetat mes importancia que no 
en té i t ransformar de cap a peus to t l'en-
senyament, per introduir-la pertot arreu. 
És una mica el que han fet els austríacs 
que, d'una posició generalment alçada, han 
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passât a una posició abaixada. A Franca, 
a l'any 1956, s'havia passât d'un alleuge-
r iment exclusiu per f lexió (E. A l la is ) , a 
fer al leugeriment per extensió (crist iania 
l leuger) . La postura austríaca d'avui em 
sembla totalment comparable. 

El tercer detecte classic és de creure 
en un viratge «miracle», perfecte per a 
qualsevol c i rcumstància. A ixô també ho 
atr ibueixo ais austr iacs, quan ens van voler 
demostrar, tant a la sala de conferencies 
com al terreny, que el seu viratge en una 
posició flexionada era igual d'eficaç sobre 
una pista Misa que sobre una pista amb 
bonys. 

En conclusió, cree que pue afirmar que 
si l '«avalement» ha estât unanimement re-
conegut com a nou element tècnic i impor
tant a causa del paper que ha de poder 
jugar en l 'ensenyament, la seva ut i l i tzació 
racional per a una mi l lor educació dels es-
quiadors encara no ha estât trobada. 
I aquest hauria pogut èsser l 'objecte del 
Congrès de Garmisch si la seva organitza-
ció hagués respost realment als desigs de 
tots els esquiadors del món: uni formitat 
en l 'ensenyament, però també ajudar-lo a 
aprofitar-se dels nous elements teenies que 
constamment descobreixen els nostres 
mes grans campions. 

E l e m e n t a l : la t raça a m p i a LD 

La nova tècnica de i'«estent natural 
lliscat», que sembla que s'ha adoptât 
arreu del món, porta molt fàcilment a 
un altre viratge semblant, fet amb esquís 
parallels, però amb una traça ampia, és a 
dir, amb els esquís lleugerament sépa
rais. La traça ampia i una postura de 
cos lleugerament encongida donen un 
equilibri suficient per a fer el moviment 
amb una certa confianca a ¡'esquiador 
debutant. El defecte classic s'evita: el 
nou «estem» permet al debutant de no 
tornar-se a obrir més d'esquis durant el 
seu aprenentatge. El que sorprèn és que 
s'hagi tardât tant a veure-hi ciar sobre 
un viratge que sempre s'ha fet instinti-

vament i d'una manera molí senzilla, so-
bretot per als esquiadors joves de tot 
el món. 

Les postures condemnades 

Primer ensenyament que se'n treu: 
totes les antigües postures exagerades 
son abandonades, entre altres, les d'«ap-
pel» i de rotado del métode francés 
d'Emile Aliáis (1937-1956), la contra-ro-
tació i Vangulado en diagonal, «derra-
patge» i viratge austríacs del Professor 
Krukenhauser, avui encara en vigencia a 
molts llocs. 
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Reconegut : l'«avalement» 

Jo no he inventât ï«avalement», tal 
com de vegades s'afirma. He estât el 
primer a comprendre l'interès d'aquest 
moviment, l'he analitzat, i l'he ensenyat 
ampliant-lo. El primer que va practicar 
a les pistes de bonys de Val-Isère uns 
moviments semblants a l'«avalement» va 
èsser J. C. Killy. Aquesta tècnica va néi-
xer en els bonys, que des de sempre hom 
s'ha empassat («avallé») en els «xusos», 
ès a dir, absorbit per flexió del cos per 
tal d'evitar d'esser projectat enlaire. El 
problema persisteix a partir de certa ve
locitai, quan volem girar sobre un bony: 
cai absorbir-lo. Ara bé, no es tracta només 
de flexionar el cos, sino també de Hangar 
els esquis endavant, fer-los giravoltar 
sola el cos, per trobar-se tot seguit équi
librât al seu damunt. És la tècnica rela-
tivament complexa de l'«avalement». 

El jet-viratge lliscat adoptât 
per l'escola d'esqui francesa 

Aquest viratge es treu d'un dels élé
ments essencials de la tècnica de l'«ava-

ment del viratge és aixi abordât en una 
posició passâtgera de lleuger recull, su-
primit tot seguit per passar a la posició 
clàssica. No es tracta d'una mera con-
cessió a la moda. El lleuger llançament 
dels esquis endavant fent-lo al précis 
moment del canvi de cantells, facilita 
considérablement el viratge i permet una 

lement»: el Hangar els peus endavant. 
Es tracta d'un jet-viratge classic, és a 
dir, d'un viratge precedit per un contra-
viratge molt breu i dinàmic, en el qual 
la fase d'alleugeriment és aprofitada per 
a fer un llançament dels peus endavant 
i a la vegada giravoltant. El comença-
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sortida deis esquís extremament dolga i 
lliscant. A poc a poc, Valleugeriment es 
pot disminuir així com l'equilibri previ 
entre viratge i viratge. 

Adoptat: l'estem lliscat [H 

Unanimement, s'ha adoptat el principi 
de l'aprenentatge d'un viratge elemental 
que permei a tot esquiador d'espavilar-
se pertot arreu. Fins i tot, s'ha intentai 
aconseguir que fins a arribar a aquest 
viratge, Vensenyanga siguí igual arreu 
del món. La célebre «cunya» no es con
sidera ja com el viratge elemental: no 
és mes que un pas per arribar-hi. Vin
ieres de la «cunya» ha restai purament 
utilitari: per a tothom en indrets molt 
particulars d'una pista, i per a una mi-
noria d'esquiadors poC dotats que no 
aconsegueixen d'aprendre a lliscar. L'«es-
tem lliscat» és preferible a la «cunya», 
sobretot amb esquís curts. L'«estem», 
com que no s'ha d'arrapar davant el can
ten de Vesquí obert, no exigeix ni des-
plagaments de pes, ni angulado, ni ro
tado. N'hi ha prou amb un mínim mo-
viment de carnes. 



Conversa amb René Sulpice 
ex-director de l'equip nacional francés 
pe r Amadeu Jori 

René Sulpice va néixer a Megève, a 
l 'Alta Savoia, fa 37 anys. La seva infancia 
transcorre entre l'escola i la neu, als Alps 
natals, a l'ombra del Mont Blanc. Ben aviat 
s' inicia en la compet ido , i a 18 anys entra 
a l'equip d'«espoirs». Quatre anys més 
tard, forma part de l'equip mi l i tar de 
Franca, on farà la coneixença d'Honoré 
Bonnet, que n'era l 'entrenador. De l'amis-
tat entre aquests dos homes de Tesqui i 
d'una mateixa vocació per a l 'entrenament 
sorgirà el magnifie treball en equip que 
van dur a terme els anys que seguiren, 
per a fer deis corredors francesos els mi-
llors esquiadors del món i situar Tesqui 
francés al capdavant de la competic ió in
ternacional. Entrenador de l'equip de Fran
ca femeni des del 1960 al 1962 (Mariel le 
i Crist ine Goitschel, Annie Famose, . . . ) , 
entrenador de l'equip mascul i a part ir del 
1963 (Leo Lacroix, Peril lat, Kil ly, . . . ) , f ins 
a l'any 1968, en què H. Bonnet li cedeix la 
direcció general deis equips francesos. 
A finals de la temporada 1969-70 deixa la 
direcció de l'Equip per a dedicar-se a pre
parar la par t ic ipado francesa als Jocs 
Olimpios de Sapporo. 

En aquests moments, en qué Sapporo és 
ja imminent, v iu de pie immers en aquesta 
tasca, però a les estones l l iures corre cap 
a la neu a davallar qui lòmetres de pista, 
vessants nevats, com el pr imer aficionat. 

René Sulpice fou l 'entrenador del primer 
equip del Centre, aquest agost passât, als 
entrenaments d 'est iu, a Tignes. 

—Honoré Bonnet és l'home de la renai-
xença de Tesqui francés de compet ic ió. 
Tu vas treballar amb el i . Quin va ser el 
secret del vostre exit? 

—H. Bonnet es va fer carree de Vesquí 
francés a l'any 1958, en uns moments en 
què no destacava precisament per la 
seva brillantor. A mi em sembla que 
aquest secret de què parles es pot re
sumir en un tret que està a la base de 
tot bon entrenador : èsser un conductor 
d'homes, un cap plenament conscient de 
la seva responsabilitat i bon coneixedor 
de les facultáis, la capacitai i la psico
logia deis corredors que té a les sèves 

ordres. El seu sentit de Vorganització, 
una potencia de treball enorme, la seva 
formado cultural (estudis de medicina 
i de monitor d'educado física), tot això, 
unit a un tempérament esportiu innat i 
a un ull crític excepcional per a analitzar 
la tècnica de Vesquí, donaren Hoc a uns 
mètodes i a una forma de treball, els 
résultats dels quais ben aviat es deixa-
ren sentir. 

El primer objectiu que ens fixàrem va 
èsser d'agafar esquiadors per a fer-ne 
uns atletes, mitjançant una forma d'en-
trenament fisic intensiu, préparât espe-
cialment per a Vesquí de competició. En 
aquella època fou revolucionan. 

—L'esquí francés, a hores d'ara, és el 
potent equip de Portil lo i de Grenoble? Qui
nes son les seves possibi l i tats de cara a 
Sapporo? 

—E /5 pronostics son sempre difícils, i 
ara encara més. Jean Noël Augert, Hen
ri Duvillard, Patrick Russel tenen proba-
bilitats semblants a Gustavo Thoeni, a 
l'austriac Zwilling, a Bernard Russi. No 
és gens fàcn d'igualar la gesta de Killy 
a Grenoble, el més extraordinari i com
plet dels esquiadors de tots els temps. 

—Parla'ns del fenomen Kil ly. 
—Vegem primer Killy-campió d'esquí. 

Killy era un atleta-esquiador amb un ex
cepcional sentit de la neu. Esquiava per 
al gust de la campetició. Era un treballa-
dor incansable. No en tenia mai prou 
de batre's contra el cronometre, sempre 
era el corredor de l'equip que més s'en-
trenava. El seu gust del rise el feia arri
bar fins al límit de la tècnica. D'altra 
banda sabia dosificar perfectament Ves-
forç tant a curt com a llarg terme, du
rant cada cursa i en el curs de tota la 
temporada. El sen «fair-play» enfront 
dels que en sabien més que eli, la plena 
confiança dipositada en els entrenadors 
i una tenaç voluntat de vencer el porta
ren a èsser un gran campió. Després, el 
seu exit comercial als Estais Units és ja 
una altra cosa. Digueu que és típicament 
america. 

— A Val Gardena, als ú l t ims Campionats 
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El corredor francés Jean-Claude Killy, un deis 
fenómens de /'esquí deis últims temps. • 

del Món, eres el director de l'equip fran
cés. Com expliques el que va passar al 
descens? 

—La desfeta francesa en el descens té 
les seves causes. El nostre millor «des-
cendeur», Henri Duvillard, pesa tan sois 
65 quitos. El seu desavantatge era gran 
en una pista com aquella, massa fácil i 
en qué la neu lliscava рос. Al mateix 
temps un enceratge no molt adéquat per 
aqitell dia ho va acabar d'arreglar tot. 
Pensa que els quatre primers classificats 
eren nois que pesaven entre els 75 i els 
85 quilos i, albora, bons «glisseurs». 

— A l'slalom J. N. Augert es va endur la 
cursa per davant de P. Russel que n'era 
el favori t . 

—Si, va esser una sorpresa per a la 
geni, que veia en Russel el guanyador. 
Russel, en sortir corn a favorit, duia una 
pesada responsabilitat al damunt, la qual 
incideix normalment sobre l'estat ner
vios d'un corredor. Augert, alliberai d'a-
quest carree en èsser «outsider», jugava 
amb un cert avantatge, sense oblidar 
que és un «slalomeur» astucias i molt 
eficaç, amb uns nervis molt afermats. 
Tanmateix, la diferencia entre els dos 
va èsser mínima, tan sols de 4/100. 

—Qui és, segons tu , el mi l lor esquiador 
del moment? 

—Dels esquiadors que he citai abans 
—Russell, Duvillard, ...—, sera campió 
olimpie el que tindrà els nervis mes sò-
lids el dia de la cursa i, evidentment, 
aquell que millor i amb més compte hau-
rà préparât la temporada. 

—M'adono que constantment fas refe
rencia a Testât nervios del corredor. Quina 
és la importancia del loga per a la compe
t i d o ? És una forma d'entrenament? 

—El ioga no és un entrenament en si, 
però el completa, sota una forma de re-
laxació-recuperació de l'esforç físic i psí-
quic. Constitueix un antídot muscular 
molt eficaç. Moviments d'estirament en 
els múseuls que més treballen en Vesquí. 
Abans de la cursa, aporta el «self-con
trol» indispensable per a dominar els 
nervis i competir amb el màxim de ren-
diment. 

—Com es fa un corredor primera sèrie 
F.I.S.? 

—En primer Hoc, com és logie, s'ha 
de ser un bon corredor i s'ha de partici
par en el màxim nombre de curses in-
ternacionals, tant per la práctica que 
això dona com per anar aconseguint cada 
vegada més bons punts. El rol de Ven
trenador és conèixer perfectament, donat 
el sistema de puntuado en fundó dels 
participants, les curses que convé que 
corri cada corredor. Per part del corre
dor, aquest ha d'anar arriscant cada ve
gada més, ja que esperar Voportunitat, 
en aquest tipus de competido, no ser-
veix. No fa falta dir que mantenir la 
forma amb un entrenament constant és 
del tot imprescindible, si es vol fer al
guna cosa. 

—Tinc entes que a Franca heu solucio-
nat en certa manera el problema que plan-
tejava la influencia de les cases fabricants 
de material d'esquí damunt dels corredors. 

—Aquesta influencia és ben visible en 
d'altres països i ha ocasionat seriosos 
contratemps, sempre en perjudici de la 
competido. A Franca, el control que 
exerceix la Federado és molt estríete, i 
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Jean Noël Augert, una altra de les grans figures 

de l'esqui francos. • 

ciquesta actua com a filtre de les pres
sions que les cases comercials poguessin 
realitzar en un moment donat. De totes 
maneres, el corredor pot sempre escollir 
la marca d'esquis que li sembla. 

—Tu que vius de prop els preparatius 
dels propers Joes Ol impics de Sapporo, 
que ens en pots dir, de tot aixo? Sobre-
passen el pressupost de Grenoble? Quines 
raons hi pot haver a la base d'aquesta in
v e r s e desorbitada? 

—El pressupost és realment colossal. 
En aquests moments no et puc donar 
xifres, perquè no les tine ni les sé. Les 
raons? El desenvolupament de l'esqui al 
Japô, impensat vist d'Europa estant. Es 
compten per milions els practicants d'a-
quest esport. L'acondicionament d'una 

ciutat d'un milió d'habitants —Sappo
ro— per a uns Joes OVimpics, la mateixa 
organització d'aquests Joes —construc-
ciò d'installacions esportives, habitatge 
per als participants i espectadors, la co-
municacià amb la resta del món per te-
levisió, ràdio, premsa, cinema, etc., eis 
transports, ...—, exigeix una gran quan-
titat de diners. La industria, el comerç 
i el turisme que envolten l'esqui estan 
al fons de tot això. 

—Passem al tema de la tècnica a l'abast 
de tothom. Què penses del mètode de 
l'esqui evolutiu? Qüins avantatges i incon
vénients té, en relació al mètode classic 
d'ensenyament? 

—En primer Hoc, deixa'm dir-te que 
un mètode internacional, ho entens?, un 
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sol mètode, simple i pràctic, adoptât per 
totes les estacions d'esquí, contribuiría 
a posar Vesquí mes ràpidament a l'abast 
de la gent. Actualment s'esta lluitant per 
aconseguir-ho. La técnica francesa es 
basa en uns principis molt mes simples 
i naturals que la técnica austríaca, mes 
espectaculars, pero menys eficaç. 

L'«esquí evolutiu» consisteix a apren-
dre mes ràpidament a esquiar, a partir 
d'uns esquís molt curts —1 metre— per 
a iniciarse, i passant pels esquís d'1,35 m. 
i 1,60 m., arribar ais esquís convencio-
nals esquiant ja paraUelament. Aquesta 
rapidesa i aquesta facilitât a accedir a 
Vesquí parallel provenen de la facilitât 
amb qué es gira amb els esquís curts, 
i, al mateix temps, a la confiança que 
donen al débutant per llur fácil manio-
brabilitat i la manca de risc de les tren-
cades de cama. D'inconvénients, com a 
métode per aprendre, no n'hi veig cap. 

— S i t'encarreguessin d'organitzar a es
cala nacional Tesqui de competido, quin 
seria el teu programa? 

—Jo vaig organitzar Vesquí de compe
tido a escala nacional durant dos anys, 
d'acord, naturaiment, amb un programa. 
De moment no figura entre els meus 
projectes immédiats de tornar-ho a fer. 

Cada país té uns problèmes propis 
complexos i mes difícils de superar del 
que sembla a primera vista, que exigei-
xen un tractament diferent. Estructurar 
una federado en la forma adequada és 

Vêlement principal per a una bona orga-
nització de Vesquí de competido. Comp-
tar amb dîners i saber-Ios utilitzar és el 
que ve a continuado. Tot aixo exigeix 
uns dirigents benévols i désintéressais. 
I una xarxa d'estacions d'esquí ben orga-
nit zades! 

—Quina és la funció que han de complir 
els clubs i quina la de la federació? 

—El paper deis clubs és importantís-
sim. Son els clubs els qui fan els cor-
redors. Sois Vesperit del club pot generar 
i mantenir un clima de competido. Els 
clubs necessiten uns dirigents dinàmics, 
d'una bona organització i d'uns mitjans 
financers —ajut deis municipis, de la 
federació, etc.—, ja que la seva activitat 
de foment i els programes d'entrena-
ments deis seus equips ho reclamen. 
Aquest puní és molt important perqué 
el corredor es forma i esdevé bon es
quiador al club. Quan s'ha «revelat», és 
aleshores que la federació se n'ha de fer 
carree. 

La política deis joves és Vêlement 
principal de tôt aixô. Hom no es pot 
acontentar de tenir una o dues «vedet
tes». Cal preparar, sempre i constant-
ment, el relleu deis que están a dalt. 
L'éxit depén de comptar amb una base 
de molts esquiadors joves, d'on destaca
ran els mes capacitáis. Aixo costa diners, 
i sensé l'ajut financer del govern no es 
pot fer res. 
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Conflicte entre 
.'esquí i l'Olimpisme 
pe r Andreu M e r c é Várela 

Es impossible d'organitzar uns jocs 
d'hivern en un marc extra-olimpic 

És generalment acceptât que el mon 
modem, el de la societat de consum, el 
de la producció en massa de tota mena de 
produccions, el que, en f i , ofereix a tota 
la població la possibi l i tat d'obtenir uns 
art ic les que, en d'altres temps, eren ré
servais a un nud i réduit, és un mon régit 
per la publ ic i tat. Publicitat en els dominis 
poi ¡tic. comercial , tur íst ic i f ins i tot cul
tura l . Aquest és, i son legió els qui ho 
af irmen, el denominador comú de la socie
tat moderna. 

Una altra ver i tat , si no erigida en axio
ma, almenys comunament acceptada i fà-
ci lment comprovable, vol que l 'esport hagi 
estât, aquests darrers anys, un gran con
tr ibuidor de la publ ici tat. Alguns governs 
fan servir l 'esport per a difondre les seves 
teories, pol i t iques, socials i nacionalistes. 
L'esport intervé en un cinquanta per cent 
en l 'atractiu tur íst ic d'un país. Que es 
tract i de Tesqui, deis Heures de la platja, 
del golf, de la caca, sense parlar deis 
grans esdeveniments esport ius com ara 
els Jocs Ol impios, els campionats mundials 
de fútbol , de hoquei sobre glaç, d'esquí o 
de tot altre esport que mobíl i tza sempre 
milers de part idaris d'aquest o aquell altre 
equip, de tal o tal altre campió, o indueix 
a tothom a practicar el seu esport favori t , 
tot això const i tueix avui dia un dels mo-
tors importants del tur isme. 

Esport i publicitat 

Quant a la publ ici tat comercial , és inne
gable que l 'esport representa en aquest 
domini el mil lor camp d'act ivi tat que per
met de Mancar aquest o aquest altre art i
cle. Aquesta contríbucíó del món de l'es
port ha or ig inai uns canvis increíbles en 
la vida dels nostres campions que, d'es-
port istes sotmesos a un régim estríete 
d'entrenaments i de competicions que eren, 
han esdevingut homes de negocis dotats 
d'un gran sent i t de la publ ici tat. 

Hi ha, en aquest fenomen, un aspecte 

Aquest article va aparèixer publicat a 
«Revue Olympique», de Lausanne, pu
blicado del Comité Internacional Olim
pie, en el seu número 40-41, correspo-
nent a gener-febrer de l'any en curs. 

posit iu en la mesura en que ref lecteix el 
valor de promocio social de l 'esport. Però 
si aquesta promocio no va acompanyada 
d una ètica rigorosa en l 'esport ista, aquest, 
com a consequèneia, arriba a atemptar no 
soiament a les normes de l 'amateurisme 
que, en entrar al mon de les compet ic ions, 
havia acceptât l l iurement, sino també a les 
del seu esport. Aleshores, de cop i volta, 
es posa a vacil lar, esdevé víct ima de les 
mentides, comença a faltar el respecte 
ais altres esport istes i a infr ingir els re-
glaments. 

Que s'exploti el nom, la persona, l'his-
torial o la vida de les grans f igures del 
tenis, de Tesqui, del béisbol o del golf, 
per exemple, entra del tot dins els proce-
diments dels grans paísos quan es tracta 
dadreçar-se a la massa dels esport istes o 
d'ínrluenciar l'home del carrer. 

Aquests mètodes no plantegen cap pro
blema als esport istes p r o f e s s i o n a l . En
cara que formen un grup totalment fora de 
la gran massa dels esport istes que accep-
ten l 'esport com un mit jà i no com un f i , 
els que juguen net. Paguen els seus im
postas, observen la discipl ina del «mana
ger», de l 'entrenador o de Tempresari. Tot 
i que Urtain doni proves de mal gust en 
fer, del ring estant, propaganda de les mar
ques de productes que duu sobre tots els 
seus vest i ts d'esport ista, i to t i que el eos 
d'alguns cic l istas estigui cobert d'anuncis 
publ ic i tar is, hi ha, en contrapart ida, d'al
tres esport istes que donen proves de tenir 
mes bon gust i fan ús d'altres mítjans, 
mes eficaços, a f i d'atreure un altre t ipus 
de cl ientela. En tots els casos la publ ici tat 
posa enormes quantitats de dîners a dis
p o s i c i dels esport istes professionals que 
s'avenen a èsser els seus instruments. El 
jugador de golf, l 'america Jack Nicklaus, 
arriba a guanyar 100.00 dòlars per victo
ria. Cal afegir-hi, encara, el que li abonen 
els fabricants de camises, de pi lotes I de 
calcáis de golf. Aquest és el cas, anàloga-
ment, dels jugadors de tenis, de hoque! 
sobre glaç, de béisbol, de basquetbol, etc., 
sense deixar-nos els cic l istas de primera 
categoria com ara Eddy Merckx, els ingres-
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sos anuals del quai, diuen, passen dels 30 
mil ions de pessetes. 

Un nou problema: l'esquiador que cobra 

Tots aquests asos han de continuar prac-
t icant el seu esport amb zel, assegurar la 
seva fama a f i de continuar essent un va
lor segur per a la publ ic i tat. Son rars els 
qui poden viure de la seva glòria passada 
gracies a la publ ici tat. Des d'aquest punt 
de v ista, l 'esquiador és un exemple de-
mostrat iu que ha créât un dels problèmes 
mes greus de l 'esport modem i, mes par-
t icularment, de l 'o l impisme. El desacord 
entre el président de l 'Ol impisme, antlc 
atleta dels Jocs d'Estocolm en 1912, Avery 
Brundage, i l 'advocat Marc Hodler, prési
dent de la Federació Internacional d'Esqui, 
dona al problema piena actual i tat, amb uns 
matisos que s'accentuaran en els mesos 
vinents. 

El relat d'un dels «casos» de professio-
nalisme de l'esqui pel biaix de la publi
citat ens donarà llum sobre el fons del 
problema. Sensé formar part de la «trou
pe» dels esquiadors professionals i est i-
mant-se mes córrer pel seu compte una 
cursa parallela, enfocat pels object ius de 
la te levis ió en color, donant mes impor-
tància a l 'espectacle que a l 'esport, Jean-
Claude Kil ly viu totalment al marge del 
mon de l'esqui que el va fer famós. Però 
els seus èxits esport ius li han permès, en 
el transcurs de la seva carrera d'esquiador 
of icialment amateur, d'edificar una fortuna 
que, actualment, al cap de dos anys d'ha-
ver-se ret irât, es calcula en diversos mi-
lions de dôlars. 

Killy, un cas tipic 

Gracies al seu aire simpatie i al seu 
atract iu, a la seva gran tècnica i a un es-
per i t de decisió de corredor nat, Jean-
Claude Killy ha aconseguit de suscitar un 
interès que, als Estats Units, ultrapassa 
qualsevol l îmit . Ha guanyat la Copa del 
món amb el màxim de punts. Ha igualat 
el rècord de Tony Sailer, en obtenir très 

medalles ol impiques. Els diners afluïen de 
pertot arreu. Els dies que van seguir la 
Victoria de l'esquiador francès, el fabri
cant d'esquis de Jean-Claude Killy va veu-
re com les vendes del seu material es de-
cupl icaven. L'estaciô d'esqui que va ser el 
teatre de les proeses del fenomen de Val 
d'Isère va veure com els hôtels s'omplien 
només de sentir-se el seu nom. Les sèves 
botes d'esqui, els seus bastons, els seus 
anoracs, els seus jerseis, els seus guants, 
tôt, absolutament tôt, es va comercial i tzar 
a una escala increïble. En el transcurs de 
quatre anys, el f i l l d'un modest pages de 
Val d'Isère va esdevenir un mul t imi l ionar i 
en francs forts, revest i t del blanc mantell 
de l 'amateurisme of icial . 

Un bon dia, va sorgir a l 'encontre de 
Killy un gran «manager» americà, Mac Cor-
mack, d'origen escocès, dotât d'un senti t 
excepcional de la publ ic i tat i que era pro-
pietari d'un autèntic «equip» de grans cam
pions de golf i de tenis. En un très i no 
res, es .va signar un contracte de publici tat 
exclusiva. La imatge de Kil ly va ser comer-
cialitzada per unes sûmes astronomiques. 
Una companyia d'aviaciô molt important, 
la United Air l ines, que posseeix una de les 
f lotes aèries mes importants del mon, va 
trobar en Jean-Claude Killy un dels seus 
mil lors éléments de publ ic i tat. Per 250.000 
dôlars, Killy elogia les quali tats de la «Cor
vette», un dels models de la General Mo
tors. Per cada pareil d'esquis J.C.K. venut 
arreu del mon per la casa Head, el fabri
cant mes gran d'esquis metàHics, la xi-
fra de vendes del quai és énorme, Jean-
Claude Killy cobra quatre dôlars. Perquè 
alguns dels seus art ic les vagin amb la fir-
ma de Jean-Claude Kil ly, la revista ameri-
cana «Skiing» ha donat al campiô la baga-
tella de 70.000 dôlars. 

Heus aci l 'exemple t ip ic del professio-
nalisme d'un esquiador. Els fabricants d'es
quis ofereixen unes quantitats reaiment 
énormes als campions perquè es deixin 
fotografiar amb els esquis prop de la cara, 
tal com ho fan els jugadors de tenis amb 
les raquetes, a la fi d'una cursa quan pugen 
al podium o quan reben els aolaudiments. 
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El binomi esquiador-fabricant 

En esports com ara el fútbol , el hoquel 
sobre glaç, el patinatge, el béisbol, la bo
xa, etc., en qué I espectador és contrôlât 
a la taquil la, el tracte financer amb el 
campió és relat ivament fàc i l . El public paga 
i el beneficiari de la recaptacio («manager», 
organització, club o federacio) no té cap 
mena de dif icultat a mantenir tractes éco
nomies amb l 'esport ista. Contràr iament, a 
Tesqui, en que pràct icament no hi ha ta
quil la, el problema del f inançament de l'es
port ista és tôt un al t re. Els pr imers bene
f ic iaos de l'expansio d'aquest esport son 
els fabricants d'esquís i d'equips per a es-
quiadors. Son ells qui ofereixen als gua-
nyadors les primes de v ictor ia, les quan-
t i tats fixes al pr incipi de la temporada, i 
d'altres imports per Taparició d'esquiadors 
a la televisio o als diaris, etc. 

Els dôlars han entrât massivament al 
món de Tesqui i sobretot a Tesqui a lp i . 
Ningu no ignora que a mes de Kil ly, l'aus-
tr iac Karl Schranz, el campió del món Jean-
Noël Augert , els americans Chaffee i Ka-
vashi i molts d'altres asos de Tesqui, que 
eren uns modestos pastors, pagesos o mos-
sos de café, han esdevingut propietaris de 
cotxes de 10.000 dôlars i de xalets de luxe. 
I tôt aixô sensé fer res mes que esquiar 
durant els vuit mesos de la temporada: 
l 'hivern als paisos septentr ionals, l 'estiu a 
Xile o a Nova Zelanda, i preparant-se du
rant tres mesos per a les competic ions. 

En el transcurs del seu famós congrès 
a Barcelona en 1969, la Federació Interna
cional d'Esquí havia cregut trabar una 
fórmula afortunada en permetre als fabri
cants de material d'esqui de fer pub l ie ra i 
de les sèves marques esmentant els t i to ls 
i els noms dels campions que les feien 
servir. Contràr iament, es proposava de sub
vencionar ella mateix, directement, les fe-
deracions nacionals d'esquiadors que els 
permetés de fer propaganda dels seus es
quís, botes, guants, etc. Cada federació 
s'havia de posar d'acord amb els esquiadors 
i així hi havia, almenys, un control de les 
fabuloses sumes distr ibuïdes. La federació 

francesa ha const i tuï t un «pool» de fabri
cants i els esquiadors només han fet ser
vir el material procèdent d'aquest t rust . 
A Italia, igualment, hi havia un acord entre 
la federació i els fabricants que, tanma-
teix, és di ferent en força punts. A ls Estats 
Units, els esquiadors s'entenen directament 
amo els fabricants. Quant a la federació 
austríaca, ha deíxat els esquiadors total-
ment l l iures en els seus tractes amb els 
fabricants. 

Respecte del reglament 

El Comité Internacional Ol impie manté 
la seva famosa norma 26 que dona una de
f i n i do de l 'atleta no amateur. Qualsevol 
atleta que respongui a aquesta def in ido 
pot èsser desqualif icat pel Comité Interna
cional Ol impie. El C.I.O. considera, efect i -
vament, que mentre aquesta norma no si-
gui modificada, l 'amateurisme continuará 
essent la condicio sine qua non d'admissió 
als Jocs Olímpics. Exigeix, dones, purament 
i s implement, el respecte de la norma es
cr i ta, o que sigui modificada en el marc 
de la seva apl icado. No pertoca al C.I.O. 
d' investigar sobre les infracions a la nor
ma de l 'amateurisme (norma 26), car no 
disposa ni d'un cos d' inspectors ni de fun-
cionaris habil i tats que puguin exigir-ne el 
respecte. Però, en cas que t ingui coneixen-
ça d'una infracció que hagi estât demos
trada, aleshores pot prohibir al fais ama
teur la part icipacio ais Jocs Olímpics. 

Aixô és el que ha fet el président Avery 
Brundage quan ha anunciat (i aixô no li ha 
donat gens de bona premsa) que deu es
quiadors, dels quais ha dit els noms, no 
serien autoritzats a participar als propers 
Jocs Olímpics de Sapporo. Algunes fede-
racions ja han anunciat que desqualifica-
rien els esquiadors que han infr ig i t el re
glament. Aquest és el cas de la federació 
americana que ha donat suport a Avery 
Brundage en desqualif icar Chaffee i Ka-
vashi. Contràr iament, d'altres han reaccio-
nat di ferentment, i han demanat que la Fe
deració Internacional d'Esquí deixi de for
mar part del Comité Internacional Ol impie. 
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Aquests darrers consideren que els Jocs 
d'hivern foren mes sumptuosos i mes es
pec tacu la r si no fossin controláis peí Co
mité Internacional Olímpic. Pero és real-
ment possible, aixó? 

A nosaltres ens sembla que no. En pri
mer lloc perqué no hi ha majoria dins la 
Federado Internacional d'Esquí que pogués 
permetre unes eleccions a favor d'una es-
cissió Federació Internacional d'Esquí-Co-
mité Internacional Olímpic. Durant el mes 
de maig de 1971, la Federació Internacional 
d'Esquí ha de celebrar el seu congrés a 
lugoslávia i si aleshores el problema es 
planteja, es liquidará amb la derrota deis 
ant iol ímpics. Només Franga, Austr ia, Italia, 
Suissa, Alemanya, Suécia, Finlandia i No
ruega es podrien pronunciar a favor d'una 
escissió. Els paísos pet i ts que es troben 
en majoria dins la Federació Internacional 
d'Esquí mai no acceptaran aquesta separa
do que els privaría de l'ajuda fínancera 
que cada un deis Comités Nacionals Ol im
pios concedeixen ais esports reconeguts 
per a tots els seus esquiadors amateurs 
que representen la gran majoria. L'exclusió 
de Tesqui de les altres discipl ines olímpí-
ques mai no será decidida dins la Federa
ció Internacional d'Esquí. (1) 

Seria bo, a mes, de preguntar-se sí és 
possible d'organitzar uns jocs d'hivern al 
marge de l 'ol impisme. És probable que, en 
aquesta eventual i tat, els paísos de Tesqui: 
Franga, Suissa, Italia, Alemanya, Suécia, 
Noruega, etc., t robin uns mitjans mes sim
ples per a provar la seva superior i tat i aíxó 
tant peí que fa a Tesqui nórdic com Tesqui 
alpí. En els altres esports, el problema es 
planteja en uns altres termes. El hoquei 
sobre glag i el patinatge artístíc, esports 
de l'OImpíada Blanca que teñen les recap-
taclons mes importants, mai no acceptaran 
d'organitzar uns Jocs d'hivern fora de l 'Olim-
pisme, tot i les díscussions categóriques 
que sovint separen les federacions interna-
cionals d'aquests dos esports respectius 
i el Comité Internacional Olímpic. Mai cap 
campionat del món de hoquei sobre glag 
o de patinatge sobre glag no podrá teñir 
lloc a la mateix es tado d'hivern en qué 

t ingui lloc un torneig mundial d'esquí or-
ganitzat al marge deis Jocs Olímpics d'Hi-
vern. L'«lce Hockey» i T«lce Skating» sem
pre faran cap a Nova York, Montreal , Xi-
cago, Estocolm, Moscou, Berlín, Toronto, 
Tóquio o en grans cíutats que els puguin 
ofer i r un palau d'esports capag per a 12.000 
o 15.000 espectadors i que els permetí unes 
recaptacions de mi l ions de dòlars. Però 
mai uns campionats d'aquests no s'escau-
ran en peti tes estacions d'hivern. 

Aquests esports accepten d'organitzar 
un cop cada quatre anys un torneig ol ímpic 
a les estacions d'esquí. Amb tot , en el 
transcurs deis cinc darrers anys, TOlimpía-
da Blanca ha dona preferencia a cíutats 
d'hivern com ara Innsbruck, Grenoble, Den-
ver, mes aviat que no pas a estacions d'es
quí, i aixó d'acord amb la tradició ol ímpica. 
Contráriament, aquests mateixos esports 
refusen el patronatge de l 'Ol impisme, la 
moral de la fi losofía ol ímpica, el valor de 
fraterni tat de les cinc anelles, així com Tes-
peri t de confraterni tat propi deis Jocs Olím
pics. El patinatge i el hoquei sobre glag 
volaran així amb les seves pròpies ales i 
se n'aniran a la recerca no solament de 
mes populari tat, de mes gran audiencia i 
de les ovacions de les mult i tuds, sino tam
bé de les recaptacions mes importants. 
Però tot això se situa prou lluny del marc 
natural exigít per Tesqui. 

Nosaltres no creiem en l 'exclusió de 
Tesqui deis Jocs Olímpics, ni veiem la pos-
sibi l i tat d'organitzar uns Jocs d'hivern sen-
sé el patronatge del C.I.O. Cal respectar 
la norma escrita que, en esport, s'anome-
na reglament. Qui no s'ajusta a aquest re-
glament mereix èsser cast igai per la seva 
falta de discipl ina esport iva i de respec
te pel contr incant i el reglament. 

O, aleshores, cal canvlar les normes del 
joc, però això és molt més d i f íc i l . 

(1) Cal recordar al lector que aquest arti
cle esta datât en gener-febrer d'enguany. El 
congrés de lugoslávia va confirmar les predic-
cions de l'autor. 
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Unes consideracions 
sobre Tesqui de muntanya 
pe r J . M. Sala i Albareda 

Amies esquiadors: 
Cauen les ul t imes tul les grogues. 
La neu blanqueja els c ims. 
L'hivern acaba d'obrir el l l ibre de pagi

nes blanques on escriure la fé l ic i tât del 
muntanyenc esquiador. 

Un rastre segur, rect i l in i a estones, en 
seguides llaçades quan el pendent és dur, 
descriu el goig de l'esquiador, que en per-
fecte domini de les sèves forces puja en 
cerca de la llum i del si lenci de la mun
tanya hivernal. 

En l'època actual, en que la l l ibertat in
dividual se sent anorreada per tants de 
condicionaments que la restr ingeixen, Tes
qui de muntanya ens ofereix una possibi-
l i tat de retrobament amb nosaltres ma-
teixos en la duresa de la natura. 

I aquesta és la nostra l l ibertat: la d'obrir 
un rastre en la neu verge. Un rastre fet 
d'esforç i voluntat. Un rastre que ens porta 
a l'aventura, amb el seu rise, que acceptem 
per endavant, no d'una manera fol la, sino 

foto: J . M. Sala 

meditada i conscients de fins on poden 
arribar les nostres forces. 

A les al tures, abans del descans, la be-
llesa del paisatge ens penetrará fondament 
perqué ens l'hem guanyada amb el nostre 
esforç. 

Lluny del mon civi l i tzat, lluny de les pi
lones i els cables de les estacions d'esqui, 
ens sent i rem sols però segurs, identi f icats 
amb el mon que ens envolta, amos de les 
nostres forces, dels nostres recursos, de 
la nostra alegría, que se saben davant un 
camp on aviat seran vida. 

I cara avall, brunzint, amb el vent a la 
cara, deixarem escr i t el goig de viure en 
aquest nostre mon, que ofereix, encara, a 
qui sap buscar-les, hores inoblidables. 

Volem recordar, ara que la temporada co-
mença, uns conseils elementáis. 

No sort iu sols. Corn a min im, el grup 
hauria de ser de tres esquiadors. Cal pre-
veure la possibi l i tat d'un accident i, per 
tant, la nécessitât que un vagi en cerca de 
socors, mentre l'altre es queda amb el 
company fer i t . 

Sempre és convenient deixar indicació 
de l ' i t inerari previst. 

En excursions fortes o de previsibles 
di f icul tats, cal procurar que el grup siguí 
com mes homogeni mil lor quant a nivell 
tècnic i de condicions f is iques. Un mal es
quiador pot comprometre el résultat d'una 
sort ida. 

És di ferent el cas de sort ides col lect ives 
o d' iniciació a Tesqui de muntanya. El res
ponsable de sort ida haurà de marcar el 
pas en les pujades de tal manera que pu-
gui èsser segui i sensé excessiu esforç 
pels menys dotats de la colla, i en les bai-
xades haurà d'obrir amples diagonals per 
fer els pendents menys for ts, espérant els 
que, menys destres, caiguin repetides ve-
gades i ensenyant-los la tècnica mes apro
piada. No sempre ve de gust aturar-se i 
tornar-se a aturar, però també hi ha la com
pensado de fer assequible als altres aquest 
nou goig. 

Pel que fa referencia al mater ial , seria 
molt llarg escriure sobre tot el que sembla 
mil lor als uns i als altres. Però d'una ma-
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Una ascensió hivernal al pie de Mamontell, 

Andorra. 4 

Pujant a l'Alt de la Comapedrosa, el c/m culminant 

d'Andorra. • 

Cam/ del Puigmal amb els esquís ais peus. Al 

fons, tots els torrents que conflueixen a la vali de 

Nuria. T 

nera elemental cal dir que són aconsella-
bles esquís una mica més curts que els 
que normalment es facin servir a les pis
tes. Fixacions que permet in d'aixecar el 
peu en pujar (ah!, el capítol de les fixa
cions per a Tesqui de muntanya), ¡ que al 
mateix temps siguin de les de seguretat. 
Bastons normáis, amb la condicio que l'a-
randella sigui sòlida i de metal l . Les de 
plástic es deformen i no aguanten l'esforc 
en pujar. 

Quant a les pells, les més aconsellables 
per la seva s impl ic i tat de coHocació i la 
seva solidesa, són les Vinersa, en espe
cial les de Margada fixa, adequada a la deis 
esquís. També són recomanables les Trima, 
sí bé són un xic més delicades. 

El punt referent a la vest imenta pot 
deixar-se a la fantasia de cadascú, si bé 
és essencial roba suficient. Val més dues 
peces primes que no una sola de gruíxuda. 

El temps, a muntanya, pot canviar molt 
ràpidament i cal estar previngut. Un ano-
rae t ipus duvet i un casquet de llana, així 
com uns bons guants, no poden faltar en 
l'equip de l'esquiador muntanyenc. Pel seu 
poc pes i el seu te ix i t de piló resinai, són 
altament aconsellables els sobrevest i ts 
de tempesta. Unes polaines de tela o ni ló 
¡mpermeabil i tzat, cobrint la canya de les 
botes i el molí de la cama, eviten l'entrada 
de la neu ais peus. 

Les botes d'esquí per a fer muntanya 
han de teñir la sola l leugerament f lexible; 
per això són aconsellables les modernes 
de pista. El t ipus anomenat Al ta Ruta, de 
cordat mixt amb cordons i dos ganxos a la 
part alta, és francament recomanable. 

Cal preveure la possibi l i tat d'una tren-
cada d'esquís, fixacíons o pells. Per tant, 
s'han de portar elements que permetin 
improvisar una reparació, en especial cor-



dill fort , f i l ferro, una espàtula d'alumini i 
un cable de recanvi. També una corretja 
de cuiro pot ser mol t u t i l , aixi com uns 
visos i un tornavîs. 

És imprescindible un bon mapa de la 
regiô i també una brûixola i un a l t imètre. 
En cas de boira, la brûixola i el mapa, 
sensé l'ajuda de l 'a l t imètre, poden no ser
vir de res. Naturalment, l 'a l t imètre ha de 
ser graduât en el moment de la sort ida, 
posant-lo de manera que assenyali l 'altura 
correcta. 

La muntanya hivernal és de condicions 
canviants i a voltes d i f ic i ls . És important 
que almenys un élément del grup t ingui 
experiència de les diverses classes de neu 
i dels peri l ls d'allau, especialment després 
de nevades récents. En travessar zones 
peri l loses, cal extremar les precaucions, 
procurant sempre fer-ho per la part mes 
enlairada, évi tant els moviments bruscos 
i, sobretot, les caigudes. Una sotragada pot 
posar en moviment la massa de neu ines-
table i provocar l'allau. És aconsellable en 
aquests casos anar ben separats els uns 
dels al tres, per tal de no carregar excessiu 
pes en un sol punt i portar les f ixacions 
ben f luixes i desfeta la corretgeta de se-

guretat a f i que a la mes petita estrebada 
puguin saltar eis esquís. En cas de ser 
atrapats per una allau, portar els esquís 
ll igats als peus complica extremament la 
situació. És convenient, en llocs peri l losos, 
portar cadascu, arrossegant per la neu, un 
cordil i de niló de color ben for t , que en 
cas de desgracia pot ajudar à localitzar un 
cos soterrat. 

I per si un accident arriba, trencada o 
torçada greu, caldria tenir consciència que 
cal conèixer els mes elementáis auxil is 
que reclama un fer i t . I per tal de poder-lo 
traslladar amb un mínim de comoditat Í 
d'esforç, tot grup d'esquiadors hauria de 
portar sempre un baiard dels que es mun-
ten amb els esquís i que son d'un pes 
lleuger i de fàcil portar. No cal dir que la 
nécessitât d'una petita farmaciola és ele
mental. 

Amies, la muntanya nevada ens espera. 
Amb coneixement, preparació i sense un 
fais amor propi, évitant la temer i tat , però 
conscients del rise que l l íurement accep-
tem, l'aventura de l'alta muntanya hivernal, 
apassionant i espectacularment bella, ens 
donará hores inoblidables de pleni tud. 
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Unes impressions sobre 
els rallyes d'esqui 
per Jordi Pons 

Son les très de la matinada quan el si-
lenci es trenca de сор per una veu que va 
cridant entremig de les tendes: «Allons, 
debout, ¡1 est t rois heures...» És com una 
sentència, perquè dins la tenda, encara 
que aquesta estigui sobre la neu, s'hi esta 
mol t bé. A fora la temperatura deu estar 
a uns quants graus sota zéro. 

Igloos i tendes es van i l luminant a рос 
a рос. Son els l lums frontals perquè la 
l imitaciô del pes no et permet portar res 
de superf lu. 

A рос a рос la nit es va ompl int de so-
rol ls, de veus que busquen els mit jons о 
bé el jersei о els pantalons, perquè cal 
escampar-ho tôt per tal de no sent ir el 
f red de la neu a sota els ronyons. 

La barreja de llengiies és intéressant: 
francès, ital ià, castellà, català, i de tant en 
tant l 'alemany. Els que criden mes о par-
len mes ait, ja se sap: els italians i nosal-

tres. És una mena de nerviosisme que 
s'encomana cada nit o, mi l lor di t , cada 
matinada. El motiu sempre és el mateix. 
Cal afanyar-se per tal d'entrar al refugi a 
prendre el desdejuni i estar a punt per inl-
c/ar la primera etapa. 

Crée sincerament que aquests són els 
moments en que mes es diferencia el Ra
llye d'esqui d'una travessia normal amb 
très o quatre amies. 

Mes d'un centenar d'homes, anant d'un 
costat a l 'altre. Collocant les pells de foca, 
cordant-se les botes o f ixant bé els para-
neus. Al final sempre et falten minuts i 
no és gens estrany que deixis per a set o 
vuit hores mes tard de fer alguna cosa 
que en principi et semblava indispensable 
de fer. 

* * # 

Ens trobem al cor dels Alps, participant 
al Rallye Internacional d'esqui i alpinisme 
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Al cor dels A/ps, participant al Rallye internacional 

d'esqul i alpinisme que organitzen cada any el 

C. A. Italie i el C.A. Francès. 

Es tracta de reagrupar cada any un nombre mes 

o menys limitât d'esquiadors alpinistes sota el 

marc incomparable dels Alps o els Dolomites. • 

que anualment organitzen diverses Sec-
cions del C .A. Italia i del C .A . Francès. 

La prova és dura —és una de les prin
cipáis caractér ist iques— i es realitza du
rant tres dies amb una mitjana de set a 
vui t hores per etapa. 

No cal dir que aixô obliga a una excel
lent preparació, tant técnica com física. 
Aquí sí que no val la improvisació, com 
pot passar en una excursió normal. 

És encara negra nit , tôt son ombres ¡ 
l lums de llanternes a fora el refugi . En els 
darrers minuts sempre es troba qui busca 
el seu company o bé qui, désespérât, busca 
els seus bastons... 

Quan per fi sona el senyal, aquella mul
t i tud d'homes arranquen a to t t ren, per tal 
de situar-se davant de tots . Els experts 
saben que és una técnica que dona bons 
résultats a l'hora de la veri tat . 

Ja sé que Tesqui de muntanya té altres 
quali tats, I que esta molt lluny d'aquest 
est i l . Pero l'un el podem fer cada diumen-
ge, durant tot l 'hivern, ¡ l 'altre un o bé dos 
cops l'any. Per tant, la comparado és di
f íc i l . 

S'ha parlât bastant sobre Taspecte com-
pet i t iu dels Rallyes, que no agrada a tot-
hom, perô és que és molt di f íc i l no trobar 
compet ido allí on h¡ ha dorsals ¡ uns ho-
raris de sortida i arribada. 

Cal respectar les idees de tots , pero 
també és acceptable que en un Rallye, ar
ribar dels prímers o bé deis ú l t ims, no té 
altra compensado que la propia satisfac-
ció i la del país que representes. 

Aquest és el cas de la darrera part ici
pado a Val Formazza, en que de mes de 
trenta equips de tres homes, només set 
quedaren amb medalla d'or. Tres equips 
eren espanyols. Perô deixem la part com
petit iva i anem a allô que és l 'esperit de 
la prova, que és al capdavall el comú de
nominador tant dels part icipants com dels 
direct ius. 

Es tracta de reagrupar cada any un nom
bre mes o menys l imi tât d'esquiadors al
pinistes sota el marc incomoarable de les 
muntanyes deis Alps o els Dolomites. Do
nar a conèixer els diferents massissos ¡ 

foto: J 

confraternitzar per uns dies amb els alpi
nistes de tot arreu, en un ambient total-
ment muntanyenc. 

És fàcil descobrir cada any nous mate
rials, i encara que les tècniques siguin 
gairebé les mateixes, serveix per a millo-
rar el nivell de l'esqui de muntanya a nivell 
internacional. Malgrat tots aquests tecni-
cismes, els participants s'ajuden en els 
moments greus amb un ait sent i t de com-
panyonia. 

Un Rallye d'esqui no és una cursa de 
fons. La paraula «pista» no et dona cap 
dret I si vols avançar un equip, no tens 
mes remei que sort i r de la traça i passar
lo pel costat. De totes maneres, a primera 
hora, el r i tme és molt for t . Tothom vol si
tuar-se davant, per una sèrie de raons 
bastant logiques; després, el grup com
pacte es va est irant en una llarga fila fins 
a aconseguir el veri table r i tme de la jor-
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La prova és dura pero hi ha moments que hom 

es por permetre el luxe de fer algunes fotografíes 

I d'extasiar-se amb la bellesa deis cims que ens 

envolten. T 

nada. El pas es torna r í tmic, la resp i rado 
mes suau i l 'esforc es dosif ica; a part ir 
d'aquest moment podríem dir que estem 
sobre la línia del que és l 'autèntic Rallye 
d'esquí: és el just moment en qué hom es 
pot permetre el luxe de fer algunes foto
grafíes i d'extasiar-se, to t caminant, amb 
la bellesa deis cims que ens envolten. Es-
pectacle fabulós que es repeteix cada any, 
cada jornada, cada hora. 

En aquests Rallyes cal portar brúixola 
i mapa, que, entre al tres, son éléments in
dispensables, pero l 'organització sempre 
té cura de senyalar la ruta degudament i 
obrír traça un pareil d'hores abans de la 
sort ida deis part icipants. En cas de boira 
les banderoles es tr ip l iquen a tot el l larg 
del recorregut i en cas de mal temps o 
peri l l d'esquerdes obertes, les ordres son 
r igoroses. Tornar enrera. I aixô és una cosa 
que nosaltres hem de vetl lar encara, per-

foto: J . Pons 

qué a muntanya cal saber sempre on acaba 
la dif icultat i on comença el per i l l . 

Organitzar una prova d'aquest t ipus no 
és fáci l . Exigeix un gran esforç per part 
deis organitzadors i cal acceptar ja abans 
de començar les peti tes falles que puguin 
sort i r al pas. Tot i així, han hagut de pas
sar mes de vint anys perqué aquesta prova 
hagi esdevingut la mes popular d'aquests 
dos països alpins. 

Després de cinc anys de particípar-hí, 
puc dir com és de lloable la tasca deis ho
mes que desinteressadament hi collaboren. 
La majoria son experts esquiadors munta-
nyencs que posen a disposició deis parti
cipants tot el seu esforç i tota la seva 
tècnica. Essent així, no és estrany de veu-
re com, a mítja nit , surten controls ¡ mar-
cadors de ruta. Potser una nevada impre
vista els faci , per unes hores, el treball 
molt d i f íc i l . Qui sap sí allí, dalt del col i , 
hauran d'aguantar moites hores, enmig d'un 
vent for t íssím, Tambada deis muntanyencs. 

Qui sap si en un déterminât moment 
hauran de prendre la responsabíl i tat d'a-
nullar Tetapa, cosa sempre ben delicada. 
És per tota aquesta sèrie de círcumstan-

cies que hom aprèn a acceptar, ja abans 
de sort i r , unes regles de joc que sens dub-
te hauran de servir- l i com a futures expe-
riències a muntanya. 

Per a participar en un Rallye, cal tenir 
sempre un ait sentî t de companyonía; No 
és una prova d' individual isme, sino ben al 
contrar i . Aprens a no separar-te dels com-
panys, a marcar el pas del mes lent, a 
carregar el pes del més cansat. Són els 
conseils que sempre ens havien dît, però 
posats ara a la practica. 

Cree, sincerament, com és d' important 
de tornar a casa amb una medalla d'or, 
guanyada hora a hora en una Multa franca 
de sacrif ici î esforç. És el résultat d'una 
Marga preparado. Amb tot , però, potser 
encara és més important la retrobada amb 
els homes de muntanya, any darrera any. 
per compart ir , lluny de tota hipocresía la 
bellesa d'unes val ls i d'uns cims nevats 
que, potser sense aquesta prova, mai no 
hauríem pogut coneíxer i admirar. 



Qui salta, els seus mais espanta 
per Abel Pascual i Ventosa 

Campionats de Salts. Any mil nou-cents 
setanta i mol ts . . . 

El saltador número 14 ha acabat el seu 
darrer salt. Inter iorment, ha engegat un 
pareil de renées, pensant que fer el vírat-
ge-parada final amb aquest dimoni d'esquis 
que només serveixen per a baixar recte, 
és una feina que els tècnics no han resolt 
encara prou bé. Possiblement el public 
haurà aplaudit, poc o molt , el seu salt. 
Tanmateix, sembla que no ha estât massa 
dolent, però un no estava per brocs, per a 
pensar el que el «respectable» opinava. 
Deslliga i espolsa els esquís, cerca una 
pedra una mica còmoda, s'asseu, encén un 
cigarret (sí, això no fa bon esport ista, però 
al capdavall ja està tot l lest, i no em direu 
que tres emocions fortes com els tres salts 
no 'ex ige ixen un c igar re t . . . ) , i, tot mirant 
les evolucions dels següents saltadors, 
deixa anar els seus records.. . 

Els seus records giren quasi sempre al 
voltant del t rampol i de la Molina. Aquella 
estructura de fusta que sempre li havia 
semblât una rel iquia tan venerable almenys 
com el Barri Gòtic, però que, quan eli va 
començar a saltar, encara complia la seva 
missió, malgrat que fos prenent unes quan-
tes precaucions (com ara evitar que a la 
plataforma de sort ida s'hi ajuntessin més 
de tres sal tadors) , a causa d'una certa 
desconfiança sobre la seva solidesa. Els 
altres trampol ins de l'època li porten molts 
pocs records. El de Nuria, el recorda so-
lament com una estructura perpètuament 
inactiva. El de Navacerrada, com un pinto-
resc enginy en el quai el mèr i t principal 
no era saltar-hi bé, sino aconseguir d'evitar 
la Ilei natural, que consistía a anar a petar 
a la carretera que quedava just a sota. 
Males Mengües deien que els úl t ims me
tres de la pista de llançament eren lleu-
gerament peraltáis, per a provocar una 
desv iado lateral que collaborés amb la 
sana intenció del saltador d'arríbar sencer 
a casa. N'han fe t un de nou, ja fa unes 
quantes temporades, I també a Candanchú 
n'han fe t un al t re, I a Sant Joan de l'Erm, 
¡ potser d'al tres.. . Els salts tornen a èsser 
actuali tat, com ais anys t renta. . . 

El saltador número 14 no ha conegut els 
saltadors deis anys trenta, almenys en 
act iu. Sap solament que el campló mun
dial Sigmund Ruund havia saltat a la Mo
lina 38 metres l'any 1934, Margada que no 
havia estat superada, i que com a l luiment 
final havia saltat, agafat de la mà amb 
Hans Teichner, 32 metres, anècdota que 
pot donar una vaga idea del coeficíent de 
di f icul táis que, ja aleshores, representava 
per ais saltadors «de debo» un t rampol inet 
com el nostre. Sap que els Vi laró, Canals, 
Bertrand, Mullor, Rigat i d'altres varen ès
ser bons saltadors. Recorda haver v ist 
saltar, quan era peti t , en Joan Alabau. Més 
tard, els Vi ladomat, Moine, «Pítu» Fígueres 
(enguixador oficial de l 'època), Adserà.. . 
Més tard, Salvans, Carlús, Jordl «Boto»... 
Contràr iament a totes les altres especia-
l i tats, els salts havien anat perdent posí-
cions des d'aleshores. La «jubi lado» del 
t rampol i de la Molina I la seva substítució 
per una joguina de 15 metres que ja s'utí-
lítzava amb esquís normáis de baíxada, era 
un pas enrera ¡mportant ¡ preocupant. 

foto: J. i C. Plnllla 
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La prehistoria de /'esquí a casa riostra. Un incipient 

trampolí i un saltpoc reeixit ais pendents del Taga, 

sobre Ribes de Freser. M 

El fabulós sait de Sigmun Ruund, campió del món. 

V 

Sortosament, federació ¡ clubs han reac
cionar, ja fa un temps, i sembla que s'in-
tent in recuperar els anys perduts. . . 

• * « 

És quasi evident que el salt és una de 
les especial i tats mes espectaculars de 
Tesqui i, possiblement, la que atreu mes 
el gran public. Malgrat això, el rise exis-
tent és relat ivament infer ior a la seva es-
pectacularitat. Cal arribar a llargades molt 
superiors a les esmentades abans perqué 
el rise absolut sigui realment important. 
Hi ha un avantatge per al saltador novell. 
Contràr iament al que passa en un descens, 
el saltador sap «a priori» qué cal esperar 
de cada trampolí. La ve loc i ta i , la Margada 
de salt, la magnitud de la «castanya» f inal, 
poden èsser teòr icament o estadística-
ment conegudes per el i . D'altra banda, un 
sap que la pista estarà en condicions tèc-
nícament perfectes i sense possibi l i tat de 

trobar-h¡ pedrés, branquil lons, «passerells» 
ni pins, i que Timprevist és pràcticament 
inexistent. Sap que no saltará si fa massa 
vent, neva for t , hi ha boira o qualsevol 
altra molestia important. En un descens, 
la máxima garantía obtenible normalment, 
és que a la sortida tôt estigui teôricament 
en ordre, pero en un pareil de minuts po
den passar moites coses.. . En saltar, tot 
és cosa d'uns quants segons. En definit iva, 
solament d'ell depèn el résultat f inal. A lxô 
li exigeix una forta confiança en ell mateix, 
possiblement la principal v i r tut que ha de 
tenir. Aquesta confiança li ha de permetre, 
a mes de no caure, de realitzar a la Marga 
un salt «ideal», que segons el reglament 
de la F.I.S. ha d'ésser realitzat amb: 

potencia, decisió i precisió 
i que, a mes, faci impressió de 

tranquiHitat, control i seguretat. 
Al saltador novell , aconseguir totes 

o 
ò 
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£7s impressionants trampolins de Spindleruv Mlyn, 

a les Muntanyes de/s Gegants (Txecoslovaquia). 

un de/s centres d'esqui nàrdic mes importants 

del mon. T 

les estadîstiques podien dir també que: 

• No necessàriament els bons esquia-
dors son bons saltadors. I viceversa. 

• Aconseguida la confiança en un ma-
teix, l 'estil s'aprèn, mes o menys fà-
ci lment. 

• El qui salta, potser no sera un campiô, 
perô si un incondicional per a tota la 
vida. 

• Que, per malament que ho faci , s'ho 
passarà bé de valent. 

Que mes voleu? 
Normalment, no és fins bastant mes tard 

d'haver saltat per primera vegada que el 
saltador comença a saber que és un tram-
pol i i que s'hauria de fer quan s'hi salta. 

Un trampolf consisteix bàsicament en 
una pista de llançament, d' incl inaciô entre 
20° i 40°, que als darrers mètres disminueix 
fins a uns 6° o 7° en el moment de comen-
çar el vol [nas del t rampo l i ) . A part ir de 

la base del t rampol i comenga una curva
tura convexa del terreny fins a arribar al 
punt cr i t ic, en què el pendent del terreny 
és de 35 a 42 graus, al cap de poc del 
qual comenca l 'estructura còncava, fins a 
la pista d'arribada. 

És ben d a r que les distàncies assolides 
en tal o tal campionat no permeten com-
parances amb les de qualsevol al tre, ja que 
depenen de cada disseny. Un salt de 38 
metres obtingut al nostre veli t rampol i de 
la Molina per Sigmund Ruund, camió mun-
dial, no significare que estigués passant 
un mal moment, sino que, com els anys 
han demostrat, aquell t rampol i no donava 
per a més. Més encara, l 'estat de la neu, 
dintre del mateix t rampol i , pot donar Hoc 
a variacions notables de la llargada dels 
salts, i fins i tot es pot escaure si el punt 
cr i t ic és ultrapassat en un 10 % o més, 
que els jutges manin reduir l'alcada del 
l lancament. 

Tot això, i moltes fórmules matemàti-

i-I, $ 
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El modest trampoli de Sani Joan de l'Erm. • 

ques complicades que relacionen les di
verses dimensions d'un t rampol i , acostu-
men a importar poca cosa al bona fe que 
un bon dia es decideix a saltar. Quan 
aquest fatídic dia demana consell al vete-
rà sobre com ho ha de fer, acostuma a 
rebre la lacònica i, diguem-ne, fúnebre res-
posta: 

—Procura (?) no caure... 
Després d'unes quantes vegades de pro

curar no caure amb mes o menys exit, un 
ja comenga a teñir mes inquletuds. A poc 
a poc es va assabentant que: 

• La posició de sortida a la rampa de 
llangament és l l iure. 

• També ho és la posició de l'empenta 
. i el principi del vo i . 

• Unes fraccions de segon després, amb 
la presa de posició del vo i ; comenga 
l'hora (mil lor dit , l ' instant) de la ve-
ritat. Llavors comencen a treballar 
els jutges d'esti l i l lavors comencen 
a intervenir les inefables paraules de 
«potencia, decisió, precisió, tranquil l i -
tat, control i seguretat». La posició 
correcta és: eos recte o l leugerament 
doblegat a nivell deis malucs, carnes 
rectes i formant angle agut amb els 
esquís, bragos quiets (la seva posi
ció habitual actualment és cap enre-
ra) , esquís horítzontals i parallels. 

• La presa de terra es fa amb avanga-
ment d'un esquí (poc abans la posi
ció deis esquís ha passat d'horitzon-
tal a paraHels al pendent) , genuflexió 
esmorteídora del cop. No és vàlid to
car a terra amb les mans per a man-
tenir l 'equi l ibr i . 

Una vegada conegudes totes aqüestes 
histor ies, queden per al saltador dues co
ses que no arribara mai a comprendre, i 
son: 

1.") Com es fa per parar. Els posseí-
dors deis del iciosos esquís de slalom so-
fr iran un cop moral , si mai han cregut que 
dominaven el v i ratge. 

2.a) Com rediantre s'ho fan els arbitres 
per a calcular la puntuació f inal, que rela

ciona la Margada del salt i la puntuació 
d 'est i l . 

Es dir igelx al saltador número 14 que té 
mes experiencia i que, assegut sobre una 
pedra, fa la darrera pipada al cigarret. Però 
aquell li respon, sense deíxar de mirar al 
t rampol i , on qualsevol altre espera la seva 
tanda: 

—No t'hí encaparrís, jo tampoc no ho sé, 
però.. . oi que és bonic? 
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Un altre concepte d'estació d'esquí 
pe r R. U. U. 

Introdúcelo 

Una estació d'esquí és rentable quan els 
ingressos superen les despeses, és a dir, 
quan existeixen beneficis. 

Com mes peti tes siguin les despeses, 
mes possibí l i tats exist i rán d'obtenir bene
f icis deis ingressos. La inexistencia de 
mit jans mecànics de remuntament és, con-
trár iament al que sembla, un deis factors 
favorables a la rentabi l i tat . En general, 
aquests son unes instaHacions di f ic i lment 
amort i tzables, pr incipalment per la l imita-
ció del temps anual d'uti l i tzacíó i el preu 
que resulta d' importar- les. Llevat d'empre-
ses —les menys— de molts anys de fun-
cionament, totes les mes actuáis, sense 
cap excepció, necessíten de fortes sub-
vencions estatals per a poder funcionar, 
subvencíons que, d'altra banda, només so
bre el paper están a l'abast de tothom. 

És ben ciar l 'exemple de nombroses es-
tacions d'esquí en projecte, que ho son des 
de fa molts anys, i que d i f ic i lment deixa-
ran d'esser altra cosa mes que això. D'altra 
banda, estacions que amb un esforg enco-
miable aconsegueixen de superar aqüestes 
dif icultats instaHant un mínim de telesquís 
i d'altres mitjans mecànics simi lars per 
poder-les considerar estacions, son f ru i t , 
com moltes de les projectades, d' iníciati-
ves igualment elogiables, però sense els 
fonaments necessaris. Ens referím a les 
possibí l i tats reals que dona el terreny i la 
neu, racionalment estudiades I programa-
des per persones amb capacitai i coneixe-
ments per a fer-ho, i no sostíngudes en 
altres raons mes aviat part iculars, terr i to-
rials o sent imentals. 

A les estacions els mit jans mecànics 
són uti l i tzats per una minoría, i la seva 
funció és exclusivament de reclam, perqué 
arrossegui una majoria que farà ús deis 
servéis d'hostalatge i d'entreteníment, d'en-
tre els quals les instaHacions mecàniques 
són només una part. Els beneficis s'obte-
nen principalment en els hotels, restau-
rants i servéis derivats, deis quals tothom 
fa forgosament ús, d'altres llocs d'espiai 
on pot transcórrer agradablement el temps 

i molt especialment deis comergos, de 
venda o lloguer, tant de material d'esquí 
com d'altres, deis quals quasi tothom fa 
ús encara que només sigui per fer-ho 
veure. 

Si un bosc com a factor mes represén
t a t e , entre d'al tres, és un aHicient natural 
que atreu els esquiadors sense altres ad-
di t ius art i f ic iáis, podrem oblidar aquests i 
tota la seva problemática. El «descobri-
ment» de Tesqui nórdic, que ja practica-
ven anteriors generacions en els paisos 
alpins com Franca, Suissa o Italia, i que 
hom havia previst, n'és l 'exemple mes ciar. 
Si a qualsevol deis paisos nórdics es fa
briquen anualment prop d'un mil ió d'es-
quís, per cada vuít mi l ions d'habitants, en
tre el mateix nombre de persones reunides 
en una distancia inferior ais dos-cents km., 
es pot pensar que entre elles en puguin 
exist i r uns mi lers que prenguin per cos-
tum de passejar-se esporàdicament per un 
terreny suf ic ientment atract iu. Aquesta mí
nima possibi l i tat no és pas cap utopia. 

Suposat que la iniciativa privada procura, 
per ella mateixa, obtenir beneficí de les 
inversions, cal, a mes, en una estació d'es
quí, Tafluéncia de sufícient tur isme perqué 
les despeses generáis de funcionament, 
com són administració, accessos, servéis 
i mil lores en general, la realització de les 
quals correspon, pr incipalment, ais esta-
ments oficiáis (i que, al capdavall, reper-
cuteixen sobre els mateixos part icu lars) , 
puguin ésser compensades per altres be
neficis, en quanti tat sufícient per a obtenir, 
en conjunt, un rendiment posit íu. 

Que la inversió a realitzar no sigui tan 
gran com hauria de ser si exist issin d'al
tres condicions, no indica sino que una 
mes rápida amort i tzació d'aquesta inver
sió, mentre que el fet que la inversió no 
sigui Túníc factor déterminant del desen-
volupament duna estació d'esquí, lí dona 
un marge mes ampli de possibí l i tats. 

La l im i tado d us o exp lo tado no és ex
clusiva de les instaHacions mecàniques, 
sino de totes en general, encara que no 
tan marcadament, perqué depenen de Ta
fluéncia de vis i tants. Per a mantenír aques-
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Sant Joan de l'Erm va ser, l'hivern passât, un Hoc 

ideal per a la celebrado dels Campionats d'Espanya 

d'Esqui Nordic. • 

geografía catalana. Abans, horn podía rela
c ionar los amb Tesqui, avuí Termita vella 
de Sant Joan de l'Erm, la nova i els seus 
boscos, son una possibi l i tat mes i a la ve
gada única per a Tesquiador. 

Un accès habil i tât to t l'any, un min im 
d'hostalatge respatl lat per la tradicíó tu
rística de la Seu d'Urgel l , un t rampol i , 
dos-cents km de pistes amb neu de quatre 
a set mesos cada any i uns campionats 
nacionals que ho garanti tzen, just i f iquen 
que Sant Joan sigui una realitat sense ha
ver estât gairebé projecte. 

L'estat inicial de Sant Joan amb un mi
nim de servéis ja existents i d'altres rea-
litzats darrerament pels estaments oficiáis 
ha permès, donat Tinterès de la zona, un 
min im d'afluència, havent-se pogut pres
cindir de la iniciativa privada, fe t que 
explica el desenvolupament d'una motiva
do fins ara exclusivament esport iva. 
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Mot ivado 

Finalitzada la temporada d'esquí 1967-68, 
la nécessitât de trobar un Hoc on celebrar 
correctament les modali tats nordiques era 
mes que urgent. El fons, sensé un Hoc 
apropiat on practicar-lo, no podia desen-
volupar-se. Prescindint de tots els l l igams 
superf icials, calia trobar una base ferma 
on treballar amb efect iv i tat o, si no, els 
esforços no continuarien sino per a sobre-
viure. Els factors que per ordre d'impor-
tància calia sospesar eren: el rel leu, tal 
que no fos mai una l im i tado de les possi-
bi l i tats, la neu, tant pel que fa a la quan-
t i ta t com a la quali tat, a una aleada com 
més baixa mil lor ( inclosa Taccio de la ve
ge tado, el vent, e tc . ) , i la proximítat de 
Barcelona, tenint en compte que, al cap-
davall, la major part d' iniciat ives no podia 
sort ir d'altre Hoc. L'hostalatge, Tacondicio-
nament general, els accessos i, sobretot, 
els antécédents esport ius eren factors se
cundarte. Era una valoracíó arriscada per 
a molts, f ins i tot avui utopica, però Túnica 
realista possible. Es pot construir un hotel 
o una carretera, però no la neu o un relleu 
apropiat. 

Com a esquí, Sant Joan va néixer un dia 
de l'any 1968, quan es va assenyalar, entre 
d'altres, com el Hoc de més possibl l i tats 
per a reunir les condicions exposades. Un 
cop estudiats exhaustivament sobre el pa-
per les condicions cl imat iques ¡ el rel leu, 
es va tenir ocasió de començar a compro
var poster iorment les prévisions sobre un 
terreny encara desconegut. Amb una es
tructura lògica i uns estudis racionáis, les 
prévisions van coincidir exactament amb 
la reali tat, mentre la programado amb la 
base ferma que la justi f ícava, va desenvo-
lupar-se de forma ¡gualment exacta. 

En el termini de t res anys escassos s'han 
realitzat vint-i-sis competícions de fons, 
entre elles els Campionats d'Espanya 1971, 
sensé précédents en tota la historia de 
Tesqui nacional , cosa que obre unes pos-
sibí l i tats encara de més gran envergadura 
per a properes temporades. 

L'aspecte esport iu, d'Importàncla secun-



Un moment de la prova de relleus dels Campionats 

d'Espanya d'Esqui Nordic celebrats a Sant Joan 

de l'Erm. • 

dària, havia d'ésser, tanmateix, un factor 
decisiu per al desenvolupament de Tesqui 
nòrdic, com a esquí popular o de turísme, 
principal motivació perseguida, de la quai 
indírectament el pr imer bénéficiât sería la 
mateíxa competic ió amb una base ferma 
de practicants que és Túnica manera de 
possibi l i tar un exit esport iu real. Aquest 
programa de promoció ja ha començat, 
alhora que parallelament es va normalit-
zant Tensenyament de Tesqui i Tobtenció 
de material per ofer ir a qualsevol que ho 
vulgui la practica de Tesqui. 

Un t rampol i , construi t aquesta tardor, 
permetrà d' iniciar un programa équivalent 
de promoció, si bé més réduit, amb una 
espectacularitat d'excepció. El seu curt 
punt cr i t ic de trenta mètres i les sèves 
caractérist iques garantitzen una tasca d'i-
niciació que just i f iqui més endavant un 
t rampol i de 70 mètres o més. 

Sant Joan és una soluciô laboriosa, perô 
Tunica efect iva per al desenvolupament de 
l'esqui nôrdic. 

Possibi l i tats 

Els boscos de Sant Joan de TErm ocu-
pen una extensiô de 70 K m 2 que s'estenen 
entre el Pallars i TUrgellet per to ts els 
vessants de elm de TOrri (2.437 m.). 
A Test, entre els 1.600 I 2.000 m., una 
zona de 40 K m 2 de prats I boscos amb neu 
esquiable regularment entre très I sis me-
sos cada any, baixen suaument vers la 
Seu d'Urgel l . El relleu I la neu son els fac
tors determinants d'unes grans possibi
l i tats. 

L'esqui que els meridionals anomenen 
nôrdic, per diferenciar-lo de Talpî, és, lle-
vat d'especial i tzacions compét i t ives com 
les curses de fons i els salts, un concepte 
més ampli de Tesquî, sense l imitar- lo a 
unes condicions o InstaHaclons determina-
des, de manera que Tesquî, en Hoc de l i -
mitar el camp de Tesquiador, Il obre la 
possibi l i tat d'ut i l i tzar la neu com un mlt jà 
més àgil de gaudlr de la natura a qualsevol 
indret escol l l t . 

Sant Joan és per a Tesquî nôrdic com 
en el seu dia va ésser la Mol ina I més tard 
Andorra i la Vail d'Aran per a Tesquî de 
descens o alpî, que van fer-ne possible el 
desenvolupament. Perô el vessant nord de 
TOrrl que balxa més bruscament cap a la 
Noguera Pallaresa i al Romadriu, permet, 
entre Sort i Montrenastrô, unes possibi l i 
tats molt intéressants per a Tesquî de des
cens, cosa que, junt amb Texperlència de 
Sant Joan, ha fe t aparèlxer per aquesta 
banda alguns projectes d'instaHacions mé
caniques. 

Les possibi l i tats hivernenques no estan 
reduïdes a Tesquî. La pràctlca del «luge», 
esport desconegut per nosaltres, t indr ia un 
Hoc simple i immil lorable; el «bobsleigh» 
podria aparèlxer poster iorment amb una 
pista a les proxlmitats de TOrri , Igual que 
el patinatge de velocl tat I Tartîstic amb un 
min im de condicions. 

Fora de Thlvern, existeixen unes condi-

403 



El corredor Enríe Duilio, de la Seu d'Urgell, un 

représentant de l'esquí comarcal impulsât pel 

Centre. • 

cions idónies com a camp d'entrenament 
per a gairebé tots els esports, especial-
ment l 'at let isme, cosa que podria donar 
una cont inui tat esport iva molt interessant 
al llarg de tots els mesos de l'any. Pero el 
fet que, sense dubte, obrir ia mes possibi-
l i tats a la regió de Sant Joan, seria decla
rar-la pare nacional, repoblar-la d'arbres, 
animáis i peixos, a la vegada que suprimir 
les tales i l imitar la pesca i la caga, rea-
l i tats innegables i de gran importancia fins 
i tot avui, per la qual cosa caldria, com a 
mín im, controlar efect ivament les ll icén-
cies a ti de conservar una fauna terrestre 
i aquática en desaparició, pensant que se
ria massa utopic demanar una supressió 
total de les captures, tal com caldria en 
un pare nacional. Amb la cura i la progra
m a d o degudes, aquests boscos podrien 
ésser un paradís natural, amb una flora i 
una fauna d'excepcional interés, donades 

les caractérist iques cl imatiques de la zona, 
malgrat que actualment ja n'han desapare-
gut gran part de les espècies animais com 
ôssos, isards i d'altres. 

A Sant Joan, la temporada d'estiu és, 
quant a possibi l i tats tur is t iques, molt su-
perior a la d'hivern. Serveixi com a exem
ple, insignif icant perô suf ic ientment repré
s e n t a t i f el rovellô, que s'hi fa des del maig 
fins al novembre i que atreu l ' incondicio-
nal boletaire, real i tat molt nombrosa a tenir 
en compte a la tardor, temporada de mo-
viment gairebé nul a qualsevol estaciô 
d'esquî. 

Amb una gran varietat d'atractius durant 
tots els mesos de l'any, Sant Joan de l'Erm 
és, en resum, una estaciô intégral de va
cances, no solament una estaciô d'esqui 
ni menys encara exclusivement de descens. 
Les condicions per a les vacances, el re
pos i l 'esport ho permeten. 
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CRONICA DEL CENTRE 

Homenatge a l'antìc president del Centre, se-
nyor Pau Vila i Diñares 

Amb la sala d'actes plena a vessar de socis 
i amies, el Centre va retre un homenatge d'ad-
miració a! seu antic president senyor Pau Vila 
i Diñares, en ocasió d'haver assolit eis 90 anys 
d'una vida tan fecunda en treball i dedicació 
al país, i tan prometedora encara d'altres mos-
tres del seu saber que té en curs de realitza-
ció o en projecte. Acompanyaren el senyor 
Vila, a la taula presidencial, els ex-presidents 
senyors Blanc i Ventosa (el senyor de Qua
dras s'hi adherí des de casa seva per malat
tia), el vice-president del Centre senyor Gur-
ri, que en abséncia ineludible del senyor Bou 
justifica els motius pels quais el Centre havia 
decidit aquest homenatge, i el senyor Enric 
Lluch, professor de Geografia a la Universität 
Autònoma de Barcelona. 

El senyor Lluch va dibuixar la figura de Pau 
Vila, com a geògraf, i féu veure, a través de 
les étapes en qué dividí eis treballs geogrà-
fics de l'homenatjat, corn les tasques de Pau 
Vila responien a les nécessitais del món en 
que ell vivia; així des del 1919 al 1939, dedi

cáis a l'ensenyament, divulgació, ¡nvestigació 
i assessorament de temes relacionats amb Ca
talunya; del 1E41 al 1961, esmergats en l'es-
tudi geográfic de Colombia i de Veneguela, paí-
sos on va residir després del conflicte interior 
espanyol; i també des del 1961 endavant, quan 
passant mig any a Catalunya i mig any a Amé
rica del Sud, continua treballant en temes que 
afecten el país don viu. El senyor Lluch acaba 
la dissertació augurant al senyor Vila una molt 
Marga capacitat de treball per tal de respon-
dre ais temes que ja ara, i sense comptar els 
que es puguin representar, reclamen la seva 
inteligencia i dedicació. 

El senyor Vila ens parla després de «Com 
he vit el Centre i com el voldria veure». Ens 
va dir que, al seu temps de soci actiu i de 
president, primer de la Secció de Geografía i, 
després, de l'Entitat, les coses eren molt d¡-
ferents. Explica diversos records i actes sig-
nificatius en qué havia intervingut i recordé 
noms de persones que havien rebut la meda
lla d'or del Centre, des del conserge i entu
siasta excursionista Pere Pach, a Dom Bona-
ventura Ubach, creador deis Estudis Bíblics a 
Montserrat. Va manifestar com el compla'ia, 
cada vegada que venia a l'Entitat, ara molt mes 
gran que no abans, el moviment que h¡ veia, 
de persones joves o madures, que d'una altra 
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El senyor Pau Vila i Diñares, ex-president del 

Centre, gran excursionista i il.lustre gebgraf, que 

enguany ha fet 90 anys. M 

Un moment del parlament de Pau Vila durant 

l'acte d'homenatge que H va tributar el Centre. 

Aspecte de la sala d'actes del Centre en l'acte 

d'homenatge a Pau Vila. T 

manera o amb altres mitjans que els del seu 
temps, continúen dedicant-se a les tasques ex-
cursionistes, tant pel país com per l'estranger. 
Manifesta la seva esperanca que aqüestes ac-
tivitats tan diverses faran conèixer ais actuáis 
i futurs excursionistes, a mes del nostre país 
i la nostra gent, els paísos i les gents forans, 
contribuint d'aquesta manera a l'agermanament 
de totes les nacions i a la pau entre elles, cosa 
aquesta que és del tot fonamental i necessària. 

Després deis llargs aplaudiments que aco-
lliren les paraules de Pau Vila, com en iniciar
se l'acte havien acollit la seva presencia a 
l'estrada presidencial, el senyor Gurri llegí al-
gunes de les adhesions rebudes, ¡ explica que 
la F.C.M. havia decidit en Assemblea Gene
ral, el passat octubre, d'atorgar a Pau Vila i 
Diñares la Placa d'Argent de la Federació Ca
talana de Muntanyisme, màxima distinció anyal 
d'aquest organisme. Finalment, el senyor Gur
ri, en nom del Centre, lliurà al senyor Vila una 
reproducció en argent de les columnes roma
nes que es conserven ais locáis del Centre, 
perqué li recordessin ssmpre les hores que 
havia dedicat a l'Entitat i Taféete que hi deixà 
ben arrelat. 

Reproduím, a continuació, el parlament d'o-
feriment de l'acte pronunciai pel nostre vice-
president, senyor Francese Gurri. 

Homenatge del Centre Excursionista de Cata
lunya a Pau Vila. Oferiment de l'Acte 

Illustre i benvolgut mestre Pau Vila; apre
ciáis i benemèrits ex-presidents de la nostra 
Entitat; companys socis del Centre; senyores 
i senyors: 

Permeteu-me, en primer Hoc, d'excusar Tas-
sisténcia en aquest acte, per rao de forgosa 
absència, del nostre president, Agustí Bou, i 
de demanar-vos també perdo si m'ha corres-
post a mi, amb mes escassos mereixements, 
de pronunciar unes breus paraules com a ofe
riment d'aquest acte d'homenatge. No seria, 
però, sincer si no digués que si aquesta cir-
cumstància és per a mi un honor, s'hi afegeix 
també la satisfaccio que sigui precisament un 
fet tan cal id i emotiu el que doni Hoc a la 
meva primera intervenció pública com a vice-
president de l'Entitat. 

Sabem que el mestre Pau Vila viu aquests 
dies, i molt merescudament, immers en un se
guii d'homenatges amb els quals tothom voi 
expressar-li Taféete i l'admiració per la seva 

gran obra, a l'ocasió d'haver assolit el cim 
deis seus primers noranta anys. Hem de feli
citarlo per la seva resistencia: no davant de 
tants anys, sino de tants homenatges. Voldríem, 
però, que en aquest acte que avui ens reuneix 
aquí, eli hi veiés una especial significació: el 
fet que es tracta en realitat d'un acte íntim, 
d'un acte com entre la propia familia, amb Ta
féete deis de casa, perqué la llar del Centre 
ha estât i és la seva propia llar, la que eli 
mateix ha conduit com a president. 

I no exagerem gens en dir que avui és a 
casa seva si hi afegim, per exemple, que el 
mestre Pau Vila complirà l'immédiat 1972 els 
cinquanta anys de soci. El mes de juny con
crètement. Sembla que el juny li ha estât un 
mes propici, entre nosaltres. Al juny del 22 
ingressa com a soci; al juny del 28 ocupava 
la presidencia de la Secció de Geografia i 
Geologìa; al juny del 31 era nomenat presi
dent del Centre i, com a torna, president de 
la Comissió de Publicacions... Ens atreviríem 
a dir que el seu avanç per I escalafó del Cen
tre fou tan ràpid coni brillant, résultat évident 
d'un mèrit sobresortint, d'un esperii emprene-
dor i inquiet, ja que els sous habituais d'a
questa casa són, com tots sabeu, una imatge 
de la fantasia. 

Si volguéssim assenyalar, encara que fos 
molt breument, tota la seva activitat al Cen
tre, no acabariem mai. El nostre Butlletí, per 
exemple, és ben pie deis seus treballs ¡ la tri
buna d'aquesta mateixa sala s'ha honorât mol-
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tíssimes vegades amb la seva presencia. Tots 
sabem fins a quin punt la seva tasca geogrà
fica —especialment de cara a la geografia hu
mana— ha estât aliment basic de la gran fa
milia excursionista i —el que potser encara 
és mes important— atractiu i magnifie carni 
per a aprendre a conèixer, estudiar i estimar 
la nostra terra, cosa que mai no li agrairem 
prou. La seva tasca al Centre fou tan extensa 
com polifacética. En aquest darrer aspecte vol-
dríem anotar com a anécdota —perqué és pos
sible que ni eli mateix no ho recordi— que 
fins forma part del jurât d'una cursa interna
cional d'esquí de fons, l'any 33. 

Sigui, dones, per al mestre benvolgut, per al 
nostre Pau Vila, l'homenatge mes devot de la 
gran familia del Centre: un homenatge gaire-
bé filial. Sembla també que enguany, el fet de 
dir-se Pau, ja resulta una cosa molt important, 
i així la, gran dimensió científica i humana de 
la seva persona s'uneix a la d'altres prohoms 
del moment: Pau Picasso, Pau Neruda, Pau Ca
sais... Pau Vila és també el gran artista de la 
Geografia moderna, un artista la Personalität 
del qual glossare tot seguit el catedràtic de 
Geografia de la Universität Autònoma de Bar
celona, Enric Lluc, al qual cedim la paraula. 

Gracies per la vostra atenció. 

Homenatge a Narcis Rucabado Cornerina 

El passât 22 de juny tingué Hoc l'Assemblea 
General ordinària de la Secció de Geografia 
i Ciències Naturals, en qué la renovació re
glamentaria deis carrees de la Junta s'incre
mentava per la de président, el qual, per vo-
luntat propia, havia demanat d'esser rellevat. 

Amb motiu, dones, de deixar, Narcis Ruca
bado i Comerma, la presidencia en complir 
25 anys en el carree, i coincidint amb eis seus 
50 de soci de l'Entitat, al llarg d'una generosa 
i apassionada actuació social plena de Vi ta l i 

tät i encerts. la Junta Directiva del Centre en 
pie, juntament amb la de la Secció ¡ una nom-
brosíssima assistència de socis, li oferiren un 
cordial i emotiu homenatge. 

El président del Centre, Josep Ventosa i Pa
lanca, i el nou président de la Secció de Geo
grafia, Francese Gurri i Serra, glossaren el sen
tit de l'acte i la Personalität de Narcís Ruca
bado enaltint la seva brillant i persévérant de-
dicació a l'Entitat i les seves rellevants virtuts 
humanes, alhora que li feren ofrena d'una me
dalla del Centre i d'un artístic pergami amb 

una emotiva dedicatória aHusiva a l'efemèri-
de. Esmentem també, com a detall simpatie i 
de justicia, que fou igualment reclamada la 
presència a l'estrada de l'esposa de l'home-
natjat, a la qual s'oferi un beli ram de flors. 

Narcis Rucabado, visiblement emocionat, 
però amb l'aplomada dignitat que el caracte-
ritza, dirigi unes paraules als assistents do-
nant les gràcies a tots per l'acte, aixi com 
pel fet d'esser nomenat per la nova Junta pre-
sident honorari de la Secció de Geografia, una 
secció del Centre la creixent i important ac-
tivitat de la qual ha estat en molt bona part 
obra personal de l'homenatjat. 

En memòria del doctor Eduard Fontserè I Riba 

La Secció de Geografia i Ciències, en el 
desig d'honorar el bon record de qui en fou 
president, i també vice-president del Centre, 
el doctor Eduard Fontserè, iniciador a la Mo
lina d'un observatori per al Servei Meteorolo
gie de Catalunya, el qual funcionà des de l'any 
1927 al 1934, ha collocat en el locai del Xalet 
del Centre d'aquella estació d'esqui, una vi-
trina amb un baròrrietre Fortin parió del que 
existeix al locai social de l'Entitat, juntament 
amb un quadre on figura una dedicatória al
lusiva a l'esmentada efemèride. 

L'Assemblea General Ordinària de Socis 

Aquesta assemblea, celebrada com havlem 
anunciat, el dia 29 d'octubre, va fer congregar 
a la Sala d'Actes un gran nombre de socis. 
Tota la sessió es va desenvolupar en un alt 
esperit de collaboració per part de tothom, i 
la Junta Directiva va recollir diversos suggeri-
ments que seran tinguts en compte en el futur 
desenvolupament de la nostra Vida social. 

Després d'una votació secreta que resulta 
molt igualada, foren coberts els càrrecs de 
president, un segon vice-president, de comp-
tador, de vice-secretari i de tres vocals que 
reglamentàriament acabaven llur terme de ges-
tió. 

La nova Junta Directiva ha quedat constitui-
da tal com segueix: 

President: Agusti Bou i Tort 
Vice-presidents: Josep M. Sala i Albareda i 

Francese Gurri i Serra 
Tresorer: Ramon Pujol i Alsina 
Comptador: Lloreng Gascon i Fernàndez 
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Placa de cerámica instal.lada a Penyagolosa, el 

puní culminant del País Valencia, amb els efectes 

de la inclemencia del temps o, potser, deis homes. 
• 

Secretari: Joan Costa i Costa 
Vice-secretari: Frederic Torres i Padris 
Bibliotecari: Modest Montlleó i Espasa 
Vocals: Josep M. Colomer i Torrents, Emili Ci-

vis i Abad, Josep Abril i Pinell, Anna Bor-
bonet i Macià, Montserrat Puigmal I Serra i 
Guillem Armora i Marlll. 
A més, formen part de la Junta Directiva 

tots els presidents de Secció o de Comissió i 
un delegat del Conseil del Jovent. 

Tant el president sortint, en acomiadar-se'n, 
com el nou president, en presentar a l'assem
blea la linia d'actuació que ell creia conve
nient per a l'Entitat, van ser aplaudits llarga-
ment per tots els assistents. 

El Centre prossegueix la seva vtda activa 
a favor de l'excursionisme català! 

Nova Junta de la Secció de Muntanya 

A l'Assemblea General Ordinària de la Sec
ció de Muntanya, celebrada el passât dia 19 
d'octubre, es va aprovar la nova Junta de dita 
Secció, la quai queda constituïda pels segûents 
components: 

President: Josep M. Biosca 
Vice-president: Hilari Sanz 
Secretarla: Enriqueta de Irizar Bauset 
Vice-secretari: Miquel Fusté 
Tresorer: Jaume Moret 
Vocal de material: Francese Noëlle 
Vocal d'excursions: Pere Bosch Falcò 
Vocals numeraris: Joan Roca, Francese Olvera, 

Francese X. Gregory i Roger Tarragó 
Vocals auxiliars: Josep Llaudó, Josep Casano-

vas, Xavier Martinez, Modest Clave i Jordi 
Permanyer 

Vocals nats: 
President del CADE: Josep E. Paul 
President de Camping: Antoni Romeu 

Pics de més de 2.000 metres amb cotxe 

Un grup de socis del Centre, en un recor-
regut pels limits dels territoris de llengua ca 
talana, entre el Pais Valencia i el sud d'Aragó 
(provìncia de Terol), ens comuniquen que es 
poden assolir les dues cotes més altes d'a-
quella zona amb cotxe: el Penarroya (2.024 me
tres), el més alt de tots, i el Javalambre (2.020 
metres). Es pot ascendir al primer per una 
magnifica pista forestal que arriba a tocar de 
la cota 2.000, d'on s'assoleix la cota més alta 
en pocs minuts. Sembla que hi ha també en 

projecte unes pistes d'esquí. Al Javalambre es 
pot pujar també des de Camarena de la Sierra 
per una altra pista forestal de 16 km que duu 
al cim mateix, on acaba. Els socis del Centre 
plantaren la tenda dalt del cim, amb qué cau
saren la sorpresa deis ocupants de diversos 
cotxes que hi pujaren l'endemà, així com deis 
obrers que hi ¡nstaHen unes grans torres mé
talliques per a uns repetidors de televisió. 
També hi ha en estudi el projecte d'una es
tado d'esquí, ja que a causa de I'altitud i de 
les condicions climatiques la neu s'hi manté 
una colla de mesos. Les muntanyes del Java
lambre son calcàries, desolades, i teñen una 
amplitud considerable. 

Ens informen també que l'ascensió al Penya
golosa (1873 m) ha résultat escurçada per una 
pistai forestal. Amb uns quaranta minuts s'as
soleix la máxima cota o cim del País Valencia. 
Dalt del cim s'ha installât un petit xalet dés
tructura metàllica, i tôt recobert de vidre, amb 
cabuda justa per a un Hit, una tauleta i una 
cadira. Aquest xalet, protegit per un para-
llamps, és del Servei Forestal, per al guaite 
contra els incendis. 

Cal felicitar el Districte Forestal de Terol. 
per la campanya de protecció deis ocells In-
sectivors que combaten les plagues deis ar
bres, que donen a conèixer uns magnifies car-
tells metàllics en colors (1). A causa del fred 
i de ("altitud d'aquestes zones han estât pen-
jades a les branques deis pins unes minuscu
les casetes de fusta per ais ocells, a fi de 
protegir-los del rigor del clima hivernal I, dones, 
de contribuir a evitar l'extinció d'aquesta es
pecie tan útil. 

(1) Vegeu una reprodúcelo d'aquest cartell 
i détails al número 653 de MUNTANYA (febrer 
de 1971), continuació del número de desembre 
de 1970 dedicat a la protecció i defensa de la 
Natura. 
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