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Semblava nascut per a ser president de la Federació Internacional d’Esquí.

En va ser secretari des de l’any 1979, Gian-Franco Kasper (24 de gener de

1944) va ser escollit president de la FIS en el Congrés que va tenir lloc al

mes de maig de 1998. Des de la cadira presidencial veu una federació sòli-

da, que ha de saber absorbir les noves tendències i pujar-se al tren de la

modernitat quan calgui.

tot els enganxa quan són més joves, però després,

quan arriben als 25-30 anys, acostumen a passar-

se a l’esquí.

I quina seria la salut de l’esquí alpí tradicional?

Crec que és molt bona, però permetem tornar un

moment a la conversa anterior per veure com n’és

d’important el surf de neu. Fixa’t que aquesta tem-

porada, als Jocs Olímpics de Torí, per primer cop el

surfcròs serà olímpic. És una disciplina realment

espectacular.

Per a Gian-Franco Kisper, quina importància té el

tema de dopatge?

És un tema que a nosaltres ens preocupa molt.

Afortunadament, els casos de dopatge només acos-

tumen a donar-se en esportistes que practiquen

l’esquí de fons, però hem de pensar que tot el que

passa en els esports d’hivern arriba als joves, i per

aquesta qüestió hem de tenir una cura especial i

anar amb molt de compte. Ser estrictes i prendre

les mesures que calguin. Hem de vigilar, perquè els

casos de dopatge poden destrossar un esport.

Veig que la FIS és una federació que és preocupa molt

de la seva imatge, de transmetre unes idees nobles,

però, estaríem davant una federació moderna, o no?

Nosaltres som una gran organització i en els darrers

anys hem dut a terme grans canvis. Som una fede-

ració que intenta estar al dia de tot el que passa i

incorporar totes les tendències, totes les novetats;

per aquesta raó diria que som una federació dinàmi-

ca i moderna, que es preocupa de veure i valorar les

noves tendències que sorgeixen als voltant dels

esports d’hivern.

Quina és la relació actual entre la Reial Federació

Espanyola (RFEDI) i la Federació Internacional  (FIS)?

Crec que és molt bona, i que la RFEDI està duent a

terme una molt bona feina, que treballa dur, i algu-

nes d’aquestes proves les tenim, per exemple, en

les importants curses que es duen a terme sempre

a Sierra Nevada o a La Molina.

Per cert, quina és la seva opinió al voltant de Maria

José Rienda?

És una gran esquiadora, tal com ho estan demos-

trant els seus resultats en les darreres tempora-

des. Ella està a dalt de tot i és fruit del seu gran

treball i els dels seus entrenadors. Rienda és una

molt bona esquiadora, i tot el seu equip està fent un

gran treball.

Sens dubte, per tal que hi hagin més esquiadores i

esquiadors com ells fora bo que a l’Estat es veiessin

les millors competicions d’esquí alpí. No fora bo que

la Copa del Món ens visités amb més assidutat, i ja no

parlem d’uns Jocs Olímpics?

Bé, tu ja saps que la Copa del Món s’ha dut a terme

algunes vegades a Sierra Nevada i sempre s’ha fet

una gran feina. Després també està Jaca que ha

estat diverses vegades precandidata, La Molina que

ha acollit i acull grans curses, i la mateixa Sierra

Nevada té condicions per acollir una cita olímpica,

per què no?

(Llegir Nota de la Redacció)

No sé si esteu al cas de la situació de Catalunya, que

disposa de la seva pròpia federació. Hi ha molts

corredors i afeccionats que un dia voldrien córrer

per Catalunya, creieu que és possible?

Sí, ja sé una mica el que va passar amb l’hoquei

sobre patins, però la normativa és clara i diu que a

les competicions internacionals tant sols pot ser-hi

present una federació per país, i aquesta ha de ser

la RFEDI. Sé que són molts els corredors catalans a

la RFEDI, i que tenen un gran pes, però malaurada-

ment només poden córrer per una federació.

Quins serien els trets bàsics del vostre programa, de

la vostra política d’actuació?

Bé, aquesta temporada tenim una cita com els Jocs

Olímpics, que és fonamental i molt important.

Després, sempre estem fent molts congressos, tro-

bades. Gairebé et diria que fins a final de l’any tinc

tots els dies ocupats.

I ja us quedaran dies per esquiar, ja que sou un gran

afeccionat a la neu?

Sí, espero que sí, que pugui practicar tant esquí alpí

com l’esquí de fons, que m’agraden molt.

Voldríeu, per acabar, afegir alguna cosa més?

Bé, tant sols dir als seus lectors que practiquin

l’esquí, que a l’Estat espanyol es poden practicar

molt bé els esports d’hivern, que es pot esquiar de

meravella, i que després, els Jocs Olímpics es

desenvolupin amb absoluta normalitat, i a veure si

els corredors espanyols tenen sort. �

Nascut a St. Moritz, Gian-Franco Kasper va estudiar

psicologia, filosofia i periodisme a la Universitat de

Zuric. Com a persona inquieta que és i que necessi-

ta fer moltes coses i sentir-se viu i útil, va posar

ràpidament en pràctica els seus estudis i des de

1969 col·laborava en diferents diaris, arribant a edi-

tar el ‘Courrier de St. Moritz’, publicació que sortia

en quatre llengües. Al 1974 va passar a ocupar la

direcció de l’Oficina de Turisme de Suïssa a Mont-

real, Canadà. Cinc anys més tard va ser nomenat

secretari general de la FIS, fins que el 1998 va ser

elegit president. A la vegada, Kasper també és

membre de l’Associació Internacional de Federacions

d’Esports d’Hivern (AIOWF) i membre de la Junta de

l ’Associac ió General  de les Federacions

Internacionals d’Esports (GAISF/AGFIS).

Més enllà de l’aparença de persona sedentària, de

persona abonada a la cadira donada les moltes res-

ponsabilitats que té i actes socials a què ha d’assis-

tir, Gian-Franco Kasper és un entusiasta dels

esports i, tal com  indica la seva trajectòria i els

seus càrrecs, dels esports d’hivern. Coneixedor de

la particularitat catalana, Gian-Franco Kasper veu

Un enamorat dels esports d’hivern
Gian-Franco Kasper no tant sols comanda la prin-

cipal nau internacional d’esquí, sinó que també és

un bon afeccionats als esports d’hivern. Als seus

61 anys, encara és habitual veure al president de

la FIS prenent part en curses populars d’esquí de

fons, i sempre que pot troba un forat per jugar al

golf, una altra de les seves passions. I quan les

obligacions li permeten gaudir de les curses de

bobsleigh i skeleton bob, dues modalitats blan-

ques força espectaculars, sense oblidar-nos de

les curses d’esquí alpí i d’esquí de fons, ja que

hem de recordar que Gian-Franco Kasper va com-

petir defensant els colors de l’Ski Club Alpina.

amb bons ulls el futur dels esports de neu, tant pel

que fa al vessant purament competitiu com el més

turístic, i destaca els bons resultats que està acon-

seguint en les darreres campanyes Maria José

Rienda, ja que sap que no hi ha res com els ídols per

enganxar els més joves.

Quina és la vostra opinió al voltant de les noves

tendències que sembla que més sedueixen als joves,

com ara l’estil lliure?

Bé, tant l’estil lliure com el forapista són dues

tendències per a l’esquí en general que han crescut

amb força i que tenen una gran importància. Arreu

del món, ja sigui a Canadà, Japó o Bielorússia, l’estil

lliure sedueix als més joves, però no crec que de cap

manera signifiqui la desaparició de l’esquí alpí tradi-

cional. Són molts interessants, com també ho és el

surf de neu, el qual és un esport realment important

per a la Federació Internacional d’Esquí.

Creieu que l’estil lliure pot ser la disciplina del futur?

Bé, no sé si realment l’estil lliure pot ser o no una

disciplina del futur, jo més aviat diria que no i em

decantaria molt més pel surf de neu, que ha evolu-

cionat molt i que sedueix de veritat als joves, sobre-

Entrevista

Gian-Franco Kasper, 
president de la Federació Internacional d’Esquí (FIS)

“Som una federació dinàmica i moderna”

FIS i Arxiu�

“Hem de vigilar amb els casos de

dopatge, ja que poden acabar amb

un esport”

“Perquè no a Espanya poden 

haver-hi uns Jocs Olímpics?”

Per Gian-Franco Kasper la disputa

de curses de rellevància com la

Copa d’Europa de dames a la

Molina és molt important.

�

El president de la FIS destaca la feina

que està fent la RFEDI, especialment

els resultats aconseguits per Maria

José Rienda.

�

Nota de la Redacció:

Sierra Nevada ha demanat per a la tempo-

rada 2006-2007 dues curses de la Copa

del Món a les especialitats d'eslàlom i

eslàlom gegant. Per a seva banda, La

Molina ha demanat a la FIS acollir una

prova de la Copa del Món pel 2008.


