
sats i veient el recent telecadira de Symphony al fons, i

l'enorme ‘Flute Bowl’, vam començar a apreciar li

enormitat d'aquesta estació. “Arbres o no?”, ens pre-

gunta el César desde dintre del seu uniforme de color

‘butaner’. Triem l'opció arbrada, de manera que

seguim una travessia alta, i de sobte vam sortir del

camí, en el que sembla una zona sense marcar ni aba-

lisar. "César, això és legal?” Li preguntem amb cert

temor. “És clar que sí, però ara no és hora d'explicar,

anem a buscar la neu verge i us ho explico quan pugem

el remuntador”. 

I amb aquest ritme i paisatge transcorre el nostre pri-

mer dia, ‘Flute bowl’, ‘Oboe’, ‘Whistler bowl’, ‘Little

Whistler’ i multitud d’altres zones, algunes de les quals

referenciarem al mapa més tard, i d’altres què no els

localitzaríem al plànol tot i buscar-ho força estona. 

A més de ser el nostre guia de muntanya, César ens

ofereix una riquesa d'informació general, des de les

pistes ex olímpiques, fins suggeriments culinàris cana-

dencs o la raó de que hi hagi tantes varietats de cerve-

sa a Whistler. 

Després de l'últim remuntador, anem amb el César a

gaudir d'una cervesa al bar GLC, l’ambient d’après-ski

difícil de posar en paraules. Centenars de somrients

esquiadors celebren la jornada mentre dos melenuts

cantants toquen cançó rera cançó amb música vibrant,

des country a rock i nosaltres tres assaborim la nostra

‘Honey Lager’, una cervesa amb sabor lleuger a mel

molt popular a la Colúmbia Britànica. 

“César, on suggereixes que mengem? Volem alguna

cosa desenfadada i econòmica”. Després d'un breu

glop de la seva cervesa, ens mira amb cara de convic-

ció, “sens dubte, Lupino”. El nostre guia es refereix al

bonic restaurant ‘Pasta Lupino’ situat a la zona de

Marketplace. Aquest petit restaurant és una autèntica,

joia, perdut de la zona principal del poble i amb només

10 taules, ens serveixen una crema de xampinyons

seguida d'una bona pasta casolana. Un altre exemple

d'un lloc que no coneixeríem sense suggeriment. 

El segon dia ens vam reunir amb el César a les vuit del

matí, és molt fàcil veure’l a l'altre costat de la ‘Skiers

Plaça’ uniformat de taronja de dalt a baix. Ens acostem

Després de la febre olímpica, tornem a la mítica esta-

ció canadenca de la mà de residents del poble de

Whistler per apreciar-la des d'un altre punt de vista.

Per explorar les zones ocultes, les cantonades del

poble que no surten en els catàlegs de viatge i les pis-

tes que no surten en els plans oficials. Benvinguts al

Whistler vist des de dins. 

La nostra experiència ‘local’ comença tot just trepitjar

el Canadà. A l'aeroport ens rep en Pau, un valencià

traslladat a Whistler per apropar la seva vida quotidia-

na i laboral a les seves passions, la neu verge i les mun-

tanyes. Tot i estar cansats després del nostre vol, en

Pau ens manté interessats durant el trasllat a l'estació

explicant anècdotes de Vancouver i la pintoresca auto-

pista Sea 2 Sky, a més de respondre als nostres mil i un

dubtes inicials sobre l'estació. 

Quant arribem a Whistler, som rebuts per un represen-

tant d'Esquí Whistler i ens lliuren els nostres forfets

personalitzats. A més ens acompanyen a recollir els

nostres esquís amples de lloguer (hem arribat a temps

per evitar les cues de demà al matí) i ens ajuden amb

l’anglès. Poc després anem directes al llit, i malgrat el

cansament del viatge ens costa dormir, l'anticipació del

que ens espera demà dificulta la son.

Un primer dia a Whistler Blackcomb normalment ens

portaria al Whistler Village Gondola, i seguidament al

telecadira Emerald, una ruta agradable però tradicio-

nal i exempta de novetat. Però en aquesta visita no hem

agafat un plànol de pistes, els plans els hem deixat a la

finestreta en el poble, i avui portem un accessori que

difícilment cap a la nostra butxaca, i sens dubte és molt

més útil, portem al César, un els guies d'Esquí

Whistler, que any rere any viu, menja, beu i respira

Whistler, tot i ser espanyol. 

Passem de llarg el telecadira Emerald –”és el primer

lloc on va tothom”, ens confia César, “seguiu-me per

aquell altell, que crec que trobarem una mica de neu

verge, seguiu-me”. Apartant-nos tan sols cent metres

de la pista principal el César ens endinsa en la zona de

‘ratfink’, i per un bosc amb neu fins els barbs fins a sor-

tir just per sobre de la cadira Harmony. “Aquí hi ha

menys esquiadors, eh?”, ens diu. 

Des de la cadira Harmony realitzem un parell de baixa-

des per la zona alpina anomenada ‘Els Esperons’, amb

precipitades entrades que ens donen accés a un bol ple

de més neu verge, sense trepitjar per màquines, i poc

després per les estretes línies arbrades de ‘Gun

Barrels’ i de retorn a Harmony. 

Al tercer ascens sortim davant del cim de Harmony, i

César així ens porta fins a la immensa zona de ‘Sun

Bowl’. Des d'aquí, amb Sun Bowl als nostres peus, pau-
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Els seus més de deu metres de neu anuals, la seva
zona esquiable de més de 3.300 hectàrees o el seu
vertiginós desnivell de 1.6 quilòmetres verticals.
Aquestes són les xifres clau que diferencien aquesta
mastodòntica estació, les que la van elevar a nivell
olímpic i les que la situen any rere any com a 'millor
estació d'esquí d'Amèrica del Nord.

redescobrim les joies amagades de Whistler Blackcomb
després de la febre olímpica

Whistler Blackcomb,

3300 hectàrees inoblidables

1/ ‘Cat-ski’ amb l’equip d’Esquí Whistler

2/ ‘Heliski’, el remuntador més gran

3/ Guia d’esquí a Whistler Peak

4/ Famosos gofres a la terrassa del ‘Crystal Hut’

5/ El poble per vianants de l’Upper Village



menada ‘Ruby Bowl’, que acaba a la glacera de

Blackcomb. Una vegada més escoltem les paraules

màgiques: “Per aquí, seguiu-me” i un altre descens

més acabat amb un altre enorme somriure. 

Amb els primers dos dies de guia tenim les dues mun-

tanyes una mica més ‘controlades’. I així vam gaudir de

les següents jornades, reconeixent algunes de les

zones ja esquiades, i descobrint més de noves. I sem-

pre amb la mirada atenta al dia cinc, que ens oferiria

una experiència inoblidable.

Més enllà dels remuntadors
Quan la seva extensió (gairebé el doble de la de les qua-

tre muntanyes de l'estació d'Aspen) es queda curta,

descobrim més joies ocultes sota el llençol de neu

canadenca. Quan els telecadires i telecabines es que-

den curts, passem a altres mitjans d'elevació, mitjans

més únics i personals, mitjans com l'helicòpter. 

Pel nostre cinquè dia hem coordinat una sessió

d’’heliski’ a través de l'equip d'Esquí Whistler. Avui sor-

tirem en un helicòpter Bell 407, amb tres esquiadors i

el nostre guia Daryll. 

L'avantatge de l’’heliski’ a Whistler és que els helicòp-

ters s'enlairen des de Whistler, de manera que no hem

de desplaçar-nos a un paratge insòlit. Els sis, amb el

nostre ‘ocell’ ens endinsem en la serralada costanera

de Canadà per viure una de les millors experiències

sobre la neu. L’’heliski’ va néixer a Colúmbia Britànica,

que segueix sent el lloc del món ideal per practicar-lo.

La nostra empresa d’’heliski’, ella sola, té dret exclusiu

per a l'ús de 198.000 hectàrees de zona nevada, això és

l’equivalent a quatre vegades la mida del Principat

d'Andorra... només per a tres helicòpters. 

La jornada d’’heliski’ és inoblidable, no val la pena des-

criure en detall, ja que una imatge val més que mil

paraules, i aquesta experiència és de les que cal viure

en persona.

Després d'un bon dia d'esquí
Nosaltres ens allotgem en un hotel confortable, el Pan

Pacific, la ubicació del qual és molt còmoda dins del

pintoresc poble reservat només als vianants. El poble

és completíssim, amb més de 90 restaurants (segons

César), molts comerços, bars, supermercats i tot el

necessari per a un bon viatge d'esquí. Fins i tot hi ha

cinc discoteques per als que tinguin una energia ines-

gotable, tot i que nosaltres preferíem matinar per gau-

dir de la famosa neu canadenca. 

En aquesta població també situada a peu de pistes, i en

ser vianants, vol dir que ens oblidem del trànsit rodat

durant tota la setmana. Tan fàcil com anar esquiant fins

al poble, treure'ns els esquís, i anar passejant cent

metres fins al nostre hotel, un luxe.

Molta neu
L'estació de Whistler és famosíssima per molts motius,

entre ells les seves increïbles cotes de neu. La tempo-

rada passada per exemple va tancar amb més de 14

metres de neu acumulada, i aquestes nevades es

deuen a la proximitat de l'estació a la costa del Pacífic i

a les seves tempestes. La quantitat de neu, la mida de

les muntanyes, el desnivell, són els factors que fan des-

tacar l'estació de Whistler Blackcomb. 

Però aquesta visita ha estat diferent, l'estació la matei-

xa, però vista des d'un altre punt de vista, des d'altres

ulls, destaquem la dinàmica d'esquí i la manera de llis-

car per la neu a l'estació. Hem vist pistes que no estan

a l'abast dels que no les coneixen, restaurants i bars en

el poble que difícilment trobaríem passejant-nos i acti-

vitats que realment s'aparten de les típiques en un viat-

ge d'esquí.

Tant si ja coneixeu aquesta magnífica estació, com si és

la vostra primera vegada, recomanem la vegeu des d'a-

quest nou punt de vista informal i dinàmic. �

Esquí Whistler està basat a Whistler, i coordinen

viatges d'esquí per a clients d'Espanya i moltes

altres parts del món. Per saber més podeu

visitar la seva pàgina web

(www.esquiwhistler.com) o

trucar-los al 91 829 2508, a par-

tir de les 18:00 hora d’aquí, que

allà és una mica més d’hora.
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i amb el seu somriure contagiós ens saluda “Bon dia

amics, com van aquestes cames?”, I així, cafè en mà,

comença la nostra segona odissea, però avui pujant el

Telecabina Excalibur cap a la gegantina muntanya de

Blackcomb. Aquí seguim explorant rutes que poques

vegades semblen pistes, però que en cada cas són

màgiques.

Després d'acabar la ruta ‘Fraggle Rock’, el César ens

explica la dinàmica de l'estació. “Aquí, tot i haver pistes

abalisades i trepitjades, la màgia està en sortir fora de

pista. Tot és legal si ens mantenim dins del perímetre

de l'estació i fora de les anomenades ‘Permanently

Closed’. Tot i que sembla que estem perduts, no ho

estem de cap manera, simplement ens endinsem en

zones allunyades de les pistes... I sabem que és del tot

legal, i gairebé il·limitat. Això és el que fa de Whistler

una estació difícil de descriure sense veure-la en per-

sona. 

Com a Fraggle Rock, seguim més rutes amb noms

genials: ‘Chainsaw Ridge’, ‘Purple Haze’ o ‘Xhiggys

Meadows’, que ens impressionen cada vegada més,

però el nostre guia té alguna cosa especial en ment.

“Aviseu-me abans que us canseu, que avui vull mos-

trar-vos una pista bestial abans que acabem”. 

Després del nostre dinar al la cabanya Horstman estem

animats per a la 'piece de resistance'. "Som-hi".

Després de passar l'arrossegament ‘Horstman’

esquiem directament cap a una vessant fins que la pen-

dent ens perd, aquí César es treu els esquís i ens diu:

“Benvinguts cavallers, a l'escala de Spanky”. Ascendim

uns 70 metres a peu abans de posar-nos els esquís de

nou al cim, aixequem la mirada, i de sobte ens sorprèn

la interminable serralada costanera que tenim de teló

de fons. “Sabeu? no hi ha dubte que aquest país és

gran, però fins i tot aquesta sola província fa gairebé

dues vegades la superfície d'Espanya”, ens educa

César. Des d'aquí vam començar una petita travessa

horitzontal, i ens fiquem en una tremenda pala, ano-
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1/ ‘Whistler Kids’ programes des dels 36 mesos

2/ Luxe a peu de pistes, Pan Pacific

3/ L’incomparable Peak 2 Peak, amb més de 3 km 

en suspensió

4/ Estudiant l’amfiteatre Symphony’ amb el guia 

expert d’’Esquí Whistler’

5/ El sol es pon a la Colúmbia Britànica

El cor del poble per vianants

de ‘Whistler Village’

El guia d’Esquí Whistler obrint neu

verge a Xhiggys Meadows, a Blackcomb

1/ ‘Inukshuk’, símbol nadiu canadenc al cim de Whistler

2/ El nostre ‘ocell’ apropant-se al pic Fee per descarregar

passatgers


