
Quan el Panxo, l’editor
d’aquesta revista, em va
demanar un article sobre
el centenari que pogués
parlar “ex cathedra”, un
article irrefutable, un
escrit sobre la història
de cent anys d’esquí, que
ningú no pogués discutir,
vaig estar donant voltes
a la qüestió.

La celebració del centenari, durant el període que va
del novembre de l’any 2008 al novembre de l’any
2009, es basa en un fet que arranca de la primera
sortida documentada a la neu, i organitzada sota els
auspicis d’una entitat oficial com era, en aquest cas,
el Centre Excursionista de Catalunya (CEC). De ben
segur que hi ha fets anteriors. Fins i tot sabem que en
Santamaria va mirar d’esquiar en una congesta del
Puigmal per Sant Joan de l’any 1907. I, si ens hem de
barallar per ser els primers de la història de l’esquí a
la Península, podrem treure fet anteriors. Però,
aquest mai ha estat el nostre esperit. No em sembla
prou interessant.
Amb aquesta celebració volem retre homenatge a les
entitats i clubs que fa 75 anys ens varen constituir
com a federació d’esquí, i recordar a la vegada el
coratge i la valentia, la visió, dels qui varen acostar
una manera mil·lenària, prehistòrica, d'evolucionar
sobre la neu, de viure i de buscar-s’hi la vida. Qui va
tenir la millor visió sobre com la neu podia dur vida a
la gent de les comarques de muntanya?
El nostre esperit de celebració és català, és ordenat i
assenyat. Els nostres criteris tenen en compte l’espe-
rit associatiu de la nostra gent. La seva manera de fer
les coses ordenadament i, en aquest cas, sota la tute-
la d’un club. Un club molt més que centenari. Un club
que va crear la primera secció d’esquí a Catalunya fa
cent anys. Parlem del club d’on va sorgir la primera
entitat purament alpina de Catalunya, el Núria Club
Alpí. El club que es va desenvolupar a Núria, el lloga-
ret que hi ha mes amunt de Queralbs, els paratges
que ha trepitjat tantes vegades qui ha estat durant
vint-i-cinc dels nostres cent anys d’història president
de la Generalitat de Catalunya. Quin catedràtic pot
conèixer millor l’esperit dels catalans i, en aquest cas,
dels esquiadors catalans?
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Els esports d’hivern a Catalunya

Em sorprèn que la Federació Catalana d’Esports d’Hivern em demani un article per
a la revista Esports d’Hivern, i més en el moment de la inauguració dels actes del
centenari dels esports d’hivern a Catalunya. Perquè jo no he esquiat mai. És veri-
tat que la meva muller i els meus fills són tots esquiadors. I molt entusiastes.
Però l’afició els ve de la banda Ferrusola, i sobretot del meu sogre Josep Ferrusola,
excursionista i esquiador del Club Muntanyenc Barcelonès i molt enamorat de tot
el Pirineu i especialment de la Vall de Núria.

Però sí que és cert que des de fa més de quaranta anys m’he interessat per l’esquí.
I per la neu. Però per raons socials i econòmiques i no pròpiament esportives.

Perquè ja aleshores jo anava resseguint les comarques de Catalunya. Totes, però
especialment les que tenien problemes seriosos de desenvolupament econòmic i
social. I entre elles n’hi havia diverses del Pirineu.

I ho vàrem estudiar tot: la recuperació de la ramaderia, l’aprofitament industrial de
la llet o de la carn, l’artesania, la fusta, l’excursionisme i l’estiueig, etc. Però res
de tot això no va provocar un canvi substancial en la tendència de les comarques a
anar avall. Pels volts de 1970 es va arribar a dir –amb ànim de provocar impacte i
alarma– “no hi ha res a fer, les comarques del Pirineu les haurem de tancar”. Fins
que es va apostar decididament per la neu.

Per tant, jo personalment, i com a president que he estat de Catalunya, a la neu, i
a la neu sobretot del Pirineu, li dono les gràcies. I a l’esquí. Perquè han salvat
aquestes comarques.

Després han vingut d’altres coses: el ràfting i el conjunt d’esports d’aventura
–des del barranquisme fins al parapent–, les segones residències, més hotels d’estiu
i d’hivern, el turisme rural, etc. Però el desencadenant fou l’esquí. L’alpí i el de
fons.

L’esquí no m’ha fet passar personalment cap moment excitant o molt divertit. Però
m’ha donat la immensa satisfacció de veure com evitava que comarques senceres
s’anessin ensorrant en la despoblació, la pobresa i la desesperació. Segur que és
una satisfacció diferent, però puc ben dir que també és molt gran.

Treure profit de la neu amb l’esquí no ha estat fàcil. Hi ha hagut oposicions de
tota mena: polítiques, mediambientals, de visions conservadores de la vida de mun-
tanya, d’interessos locals, etc. Em fa feliç pensar que he pogut contribuir a resol-
dre molts d’aquests problemes.

Ara també hi ha el dubte de si sempre tindrem prou neu. Aquest és un perill que
de moment s’ha superat amb els canons. Recordo quan fa més de 20 anys l’Albert
Vilalta em va dir que s’havien de posar canons a La Molina. Vaig quedar estupefac-
te. Però sort n’hem tingut, a La Molina i arreu. I confio que seguirem tenint neu
per molts anys. I que per tant els que heu tingut la sort de fixar-vos en la neu
no per veure quants llocs de treballs podia crear sinó per fruir-ne, ho podreu
seguir fent.

Cordialment vostre,
Jordi Pujol 

Reproducció del Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya de gener de 1909.

Imatges idíl·liques dels primers practicants
d'esquí dels que es té constància gràfica.
La data és indeterminada, però tothom estarà
d'acord que des de llavors ha nevat força.
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El Molt Honorable Jordi Pujol i la
seva dona Marta Ferrusola en una

imatge captada a La Molina l’any
1955 (Foto: Arxiu familiar)
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