
Coneix la fàbrica d’esquís i taules d’snowboard del grup Rossignol a Artés com
si fos casa seva. Joan Duocastella, enginyer nascut a Manresa l’any 1942,
ha estat un dels artífexs del creixement i consolidació del grup Rossignol com
a una de les referències dins del món de la neu, i de la fàbrica d’Artés com un
dels centres de producció d’esquís punters en el sector. Aquest 2007, coin-
cidint amb la celebració del centenari de Rossignol, li arriba l’hora de la jubila-
ció. Un moment magnífic per mantenir una sincera entrevista com aquesta.

! Celes Piedrabuena

Joan Duocastella
“Treballar a Rossignol 
ha estat una diversió”
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Com has aconseguit mantenir la il·lusió tots els dies,
arribar amb aquesta vitalitat a la data d’avui?
Per mi, en primer lloc la meva feina ha estat una diver-
sió. Un treball que he fet d’una forma molt agradable i
relativament fàcil.
Skis Rossignol Espanya es va instal·lar a Artés, al Bages,
el 1971, què és el que ha permès mantenir el centre de
producció d’Artés davant la tendència de buscar centres
de producció més econòmics?
Vull repetir i insistir en un tema que he dit moltes vega-
des. Al Bages, degut a la indústria tèxtil que va haver-hi
en el passat, hi ha un coneixement, un savoir fair que
diuen els francesos o un know-how dels americans, que
permet disposar de tot el personal humà necessari.
Disposem d’un alt nivell de personal qualificat. A més,
ser al Bages té certs avantatges, com ara el preu del
sòl o les infraestructures.
El març de 2005 el grup Quiksilver va adquirir el grup
Rossignol a nivell internacional, i a ningú se li escapa
que un dels forts creixements de Rossignol hauria de
ser en el tèxtil, oi?
Bé, no puc parlar de xifres, les desconec, perquè no tre-
ballo amb el tèxtil i no les tinc a la memòria, però és una
evidència que el principal negoci de Quiksilver és el tèx-
til. És evident que Rossignol treballa també el tèxtil des
de fa molts anys, i és més evident encara que tenim un
vicepresident que s’ocupa només del tèxtil. Per tant,
esperem que el creixement del tèxtil sigui del tot espec-
tacular.

Ha afectat o afectarà aquesta adquisició a la producció
d’esquís de la fàbrica d’Artés.
Al grup Rossignol seguirem fabricant les previsions de
tots els anys. Igual la manca de neu ens fa baixar una
mica, un cinc o un deu per cent de les previsions que
teníem previstes. Més o menys fabriquem les mateixes
quantitats, i, sobretot, la fàbrica d’Artés continuarà
amb els 600.000 parells d’esquís alpins, amb els
40.000 parells d’esquí de fons i amb les 190.000 plan-
xes de surf de neu.

Tu, que has viatjat tant i coneixes tant aquest sector,
sempre has advertit de la competència xinesa.
Bé, quant més amunt estàs, més errors pots cometre,
però també tens més camp de visió. Tens més angular
per veure les coses. I el fet de poder viatjar als països
de l’est, als països emergents, la Xina inclosa, i veure
tota la competència que ens espera, et dóna una visió
molt més àmplia.
Com es pot fer front a aquesta competència?
Llegia l’altre dia al diari d’una empresa que fabrica tele-
visors, i que no està gaire lluny d’aquí, que acaben
d’invertir quatre milions d’euros, i resulta que és la
millor planta del món. Nosaltres invertim el que fa falta,
i esperem fer d’Artés la millor fàbrica del món. 
De cara al futur, quins aspectes volen treballar més?
Hi ha un aspecte que vull destacar, i és la posada en
marxa de la fundació, que crec que és molt important.
Feia molts anys que en parlàvem i crec que encara
farem més humana la marca Rossignol, que ja ho és i
força.

Has dit sempre que el motor de la fàbrica d’Artés són les
persones, que si ha arribat fins aquesta posició de lide-
ratge és gràcies al factor humà.
I tant! Rossignol és una marca basada en les persones.
No d’ara, sinó de sempre. Parlem de Rossignol quan es
va fer el primer esquí, sempre de persones. L’única
cosa que compta són les persones, i haig de dir que és
difícil que ens falli.
Saps que quan es parla d’absorció els treballadors sem-
pre pateixen pel seu lloc, que sempre surten expres-
sions com “retallada de personal”.
Bé, en l’adquisició que Quiksilver va fer de Rossignol va
passar al contrari del que es diu moltes vegades, que
quan un grup gran t’adquireix hi ha molts problemes de
mantenir el mateix personal i el projecte. Jo, que a la
meva edat estava a punt de jubilar-me, va haver-hi un
president que em va demanar que continués a l’empre-
sa fins que em jubilés. Ha estat fantàstic. La gent de
Quiksilver són meravellosos. L’absorció ha funcionat
molt bé i en cap moment ha perillat la fàbrica d’Artés ni
la feina dels treballadors.
Recordes quan vas començar a treballar a Rossignol?
El proper mes de juliol fa 30 anys. Vaig entrar l’any
1977. Jo sóc de Manresa, i en aquell moment vivia a
l’estranger. Tenia ganes de tornar, i per casualitat em
vaig assabentar que a Rossignol buscaven un director
industrial, aleshores ja era esquiador, esquiador de
Rasos de Peguera, de La Molina. No era un esquiador
d’alt nivell, però sí que esquiava.
Hi ha alguna cosa que sempre t’hagi sorprès o merave-
llat?
El que sempre m’ha sorprès de la meva estada a
Rossignol és la dificultat de fabricar un parell d’esquís a
un preu raonable.
Jo diria que aquesta feina la sabeu fer molt bé, i que avui
dia Rossignol és una marca forta. 
Efectivament, i et diria que Rossignol és la marca més
consolidada de totes. Aquests cent anys serveixen per
consolidar Rossignol.
Costa encara fer entendre a l’estranger la importància
de la fàbrica d’Artés?
Per a la gent que ens coneix no hi ha cap problema; ja
que si no ens coneix d’una forma directa ens coneix de
forma indirecta perquè coneixen el producte. Al princi-
pi, hi havia alguns recels que els esquís fossin fabricats
a Espanya. Concretament recordo algun país de Sud-
amèrica i algun altre d’Europa, d’aquests més espe-
cials, que tenien algun recel, però ara no hi ha cap
problema.
Va costar molt fer veure que es podien fer bons esquís,
esquís competitius, a Artés?
Als anys 70 era molt difícil, però a partir del 2000
Europa ja reconeix la capacitat de Catalunya i Espanya
per fabricar qualsevol producte.

Entrevista al director industrial del grup Rossignol

L’home savi. I l’home tranquil. Joan Duocastella respon
a aquests dos paràmetres. Aquest apassionat de
l’esquí amb un rostre que recorda al del cineasta John
Houston, podria rodar perfectament la pel·lícula de la
història de Rossignol, de com es va instal·lar la fàbrica
d’Artés, dels canvis que es van haver de fer perquè fos
competitiva i de com ha arribat a ser un dels millors
centres de producció del món.

El passat mes de gener el pavelló poliesportiu d’Artés
es va vestir de gala per acollir la celebració del cente-
nari de Rossignol. Un moment màgic que van compar-
tir els dirigents de la firma, els treballadors i uns quants
periodistes. Un cop fets els parlaments i la correspo-
nent presentació va arribar l’hora del pica pica, i entre
canapè i canapè va tenir lloc aquesta sucosa entrevista.

Saps que ets un home afortunat, oi? Poques persones
podran dir que han viscut els anys daurats de Rossignol
i que a més es jubilen coincidint amb el centenari de la
marca.
Correcte. En el moment que vaig veure els anys que
tenia i quan em pensava jubilar, em vaig adonar que
arriba just al centenari. Per sort, estic aquí, estic molt
content i per a mi és una gran oportunitat acabar la
meva feina dins de l’any del centenari de Rossignol.

L’absorció de Quiksilver 
ha funcionat molt bé

En cap moment han perillat els llocs 
de treball a Artés

Sempre ha estat molt proper a les persones, tant
treballadors com riders. En aquesta foto es troba
al costat de la rider Dorianne Vidal.
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Joan Duocastella en tot moment ha tingut molt clar
que la força de la fàbrica d’Artés sempre ha estat
la dels seus treballadors.

!
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Perfil Joan Duocastella
Enginyer nascut a Manresa al 1942, Joan
Duocastella ha viscut en primera persona el crei-
xement i consolidació del centre de producció de
Rossignol a Artés. Va ser director de producció
fins l’any 2000, per passar posteriorment a ser
conseller delegat d’Skis Rossignol Espanya. Els
canvis que es van produir a la fàbrica d’Artés arran
de l’adquisició del grup Rossignol per part de la
companyia americana Quiksilver al 2005 van fer
que aquest home tranquil i savi passés a ocupar la
direcció industrial del grup francès a nivell

internacional, sent substituït pel que fins alesho-
res era el director tècnic, Enric Casas. En
Duocastella porta tota la vida a Artés, ha vist el
creixement i consolidació del centre de producció
d’aquesta plàcida localitat del Bages, però ja està
una mica cansat de passar-se més de mitja vida
als avions. Aquest any es jubila, i ho fa com els
campions, amb la sensació d’haver fet bé la seva
feina, i d’haver contribuït a fer de la filial espanyo-
la de la multinacional francesa un punt de referèn-
cia dins del sector de la neu.
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Però, què va fer que Rossignol decidís instal·lar-se a
Artés l’any 1972?
Bona pregunta. D’una banda l’ascendència del president
Laurent Boix-Vives, ja que el seu pare era català i la
mare menorquina. Després va haver-hi un seguit de fac-
tors que van facilitar la instal·lació, com el regal d’uns
terrenys que va fer el bisbat de Vic, a la promoció del
polígon industrial que feia aleshores l’Ajuntament
d’Artés o el creixement que estava experimentant i que
estava previst que experimentés l’economia espanyola.
Perquè m’hauria de comprar uns Rossignol?
Perquè et trobaràs més bé i esquiaràs més segur.
Quina importància doneu a la competició?
L’antic director general que teníem, el senyor Van, li
agradava molt, ja que creiem que a través de la com-
petició podem fer evolucionar el producte. No hi ha una
altra forma. És el camp de proves.

Hi ha un tema del que a vegades no som massa cons-
cients, i és la contínua rotació de producte, les moltes
col·leccions que es presenten temporada rere tempora-
da. No es complica massa la vida al consumidor final?
Probablement sigui així, i ho fem massa complicat per
al consumidor. Però, ben mirat, tampoc li hem fet pas
massa més complicat que altres productes que hi ha al
mercat avui dia. Hem seguit la tendència general, tot i
que seria interessant simplificar-ho, ja que així baixarí-
em costos i donaríem millor servei al client.
En aquest sentit, una marca líder com Rossignol, no
hauria de donar el primer pas?
Ja treballem en aquesta línia.
On vius ara?
Em passo massa temps als avions, i visc a Manresa
I, quin pensament tens de cara al futur?
El de plegar aviat i descansar, dintre d’aquest any, per-
què estic cansat, i miraré d’esquiar tot el que pugui, que
m’agrada molt.

Invertirem el que faci falta 
perquè la fàbrica d’Artés 

sigui la millor del món

13 milions d’esquís
La fàbrica espanyola d’Artés es va posar en fun-
cionament al 1972 i d’ençà fins aleshores ha
produït gairebé 13 milions d’esquís. Els pri-
mers que van sortir de la cadena de muntatge
van ser uns del model Cobra, concretament el
9 de maig de 1972, i hi ha hagut models mítics,
com el femení Miss R, que es va vendre al Japó
durant 15 anys, assolint la xifra d’un milió d’uni-
tats, i convertint-se així en l’esquí més venut de
la història. A l’actualitat, la capacitat de pro-
ducció de la fàbrica es mou entre els 600.000
parells d’esquís, 60.000 esquís de fons i
200.000 taules d’snowboard.

Duocastella al costat del snowboarder
Andrew Crawford.
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