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Viatja amb 22 parells d’esquí, deu de clàssic i deu de patinador, amb quatre

parells de bastons i un parell de botes. Aquest és l’equipatge que mou habi-

tualment Vicenç Vilarrubla, sotscampió d’Espanya d’esquí de fons i una de

les nostres referències nòrdiques. Vam estar amb ell mentre passejava per

Barcelona, en un esplèndid dia de primavera i amb molta bona companyia.

Per un noi de 16 anys sortir fora i mesurar-se amb als

altres rivals deu ser una experiència difícil, oi?

Al principi surts una mica cohibit, però amb moltes

ganes i il·lusió. El que passa és que arribes dels

últims, dels penúltims i costa molt veure que algun

dia podràs arribar a ser dels primers. Ho veus molt

lluny. El que passa és que de mica en mica vas fent

curses bones i vas progressant, fins al punt que ja

lluites de  tu a tu amb els teus rivals.

Amb 16 anys a competir, però quan vas començar a

esquiar?

Als deu anys ja tenia uns esquís als peus, i sempre

han estat de fons. Anava amb el CEFUC, feia curses,

marxes populars, trobades socials, fins que de mica

en mica vas agafant més nivell, arribes al Campionat

d’Espanya i fas les curses internacionals.

No has fet mai esquí alpí?

Sí que n’he fet alguna vegada, però no gaire cops.

I t’agrada?

Sí, m’agrada bastant. M’agrada per a unes hores.

Però estar molta estona assegut a la cadira i baixant

no m’agrada massa. Penso que m’agradaria molt més

l’esquí de muntanya.

Diguem-ne que és una especialitat més patidora, més

del teu estil.

És més de patidor. M’agrada fer esport, i fer esquí

alpí. No et negaré que a les baixades també et pots

cansar. L’esquí alpí i el de fons són dos esports dife-

rents. 

El fas com a lleure o l’inclous potser dins del teu

entrenament?

Faig esquí alpí com a lleure, en pla turista, tot i que

a nivell tècnic també em pot servir, ja sigui per

exemple per qüestions d‘equilibri o per la tècnica de

les baixades.

Confiant que aquesta tècnica et serveixi de molt,

quins objectius et marques per  aquesta temporada

2005/2006?

Aquesta és una temporada important, ja que hi ha els

Jocs Olímpics. Intentaré fer-ho el millor possible. Són

els meus primers Jocs i sé que hi haurà un gran

nivell. Hi haurà un nivell molt semblant al del Mundial i

jo miraré d’assolir com a mínim els mateixos resul-

tats que al Mundial, com ara entrar dels 20 primers

ja estaria bé.

Ho donaries per fet abans de començar?

Igual sí. No ho sé. A més, els 15 quilòmetres de pati-

nador, que és on vaig millor, no hi són, són en estil

clàssic i per a mi és més difícil. També hi ha els 50

quilòmetres, on ho puc fer millor.

Per què creus que se’t dóna millor l’estil patinador que

el clàssic?

En general això ens passa a tots els espanyols, que

fem millor el patinador que el clàssic. No et sabria dir

perquè, suposo que els nòrdic estan més acostumats

al clàssic. Ells deuen fer unes 70 hores de clàssic i

30 de patinador i nosaltres unes 15. Aquí pot estar

una de les explicacions. Ells tenen una tècnica molt

bona, molt depurada. A nosaltres el clàssic ens costa

més. El patinador seria més fàcil de practicar. Ens

seria més propi. Igual és perquè és més de potència i

no tant físic.

Vicenç Vilarrubla
“No m’agradaria retirar-me sense fer
un resultat gran”

✒ Celes Piedrabuena Joan Erola�

Entrevista
En un dia que convidava més a seure davant del mar,

veure el moviment de les ones i com el sol les acaro-

nava, fer de tant en tant un glopet de cervesa i menjar

alguna tapeta, i perdre’t en la mirada del teu amor,

vam voler estar amb el millor fondista català i un dels

millors fondistes espanyols. Campió d’Espanya de

totes les categories, Vicenç Vilarrubla treballa sempre

en l’anonimat. Ell, com els seus companys de l’equip

nacional, han d’interpretar un paper realment compli-

cat: prendre part en curses que saben que no podran

guanyar, que com a molt saben que podran fer el 20è,

que entrar entre els deu primers seria per llançar

cohets i tot i aquest poc engrescador panorama té el

valor suficient com per estar més de 200 dies fora de

casa, lluny de la família i amb les maletes amunt i

avall. D’això se’n diu amor per l’esquí de fons i serietat

amb el compromís adquirit.

Quin balanç fas de la temporada 2004/2005?

Jo diferenciaria entre el fet a Espanya i el fet a

l’estranger. A nivell espanyol crec que vaig fer una

bona campanya, ja que vaig quedar segon al

Campionat d’Espanya, no gaire lluny del primer. Es

podia haver intentat millorar, però vaig arribar a

aquesta cita una mica justet de forces. Crec que a

nivell internacional també ha anat bé. Vam fer un inici

de temporada al nord d’Europa i les primeres curses

de la Copa del Món vam tenir uns bons resultats, ja

que sempre comencem més aviat fluixos. Després van

venir uns mesos més fluixos i a partir del gener vam

tornar a millorar, fins que va arribar el Mundial. A la

cursa de 15 quilòmetres patinador vaig fer el 27è,

que està bé, i a la de 50 patinador em vaig morir una

mica. La neu estava una mica lenta i la cursa va ser

molt llarga, i nosaltres no estem acostumats a curses

de dues hores i mitja.

Pot ser que una persona quan llegeixi que quedes el 27

i dius que està bé no ho entengui.

És clar, però hem de pensar que estem en un país

que tenim poca neu. Sí que hi ha tradició en l’esquí de

fons, però no gaire. Hi ha practicants, però pocs

esportistes. Pensa que ens mesurem amb països que

tenen una gran tradició d’esquí. Nosaltres el que fem

és mirar a veure de qui podem aprendre.

I de qui has après més?

De tothom, però sobretot de Juan Jesús Gutiérrez. És

el més veterà de l’equip i per tant té una gran expe-

riència en esquí, en l’alta competició. Aquest és un

esport amb molta tècnica, on la tècnica té una gran

importància. Ho és tot. Per exemple, un esquiador

amb bona tècnica pot guanyar un altre que estigui

més fort que ell, però que igual no té una tècnica tant

bona com la seva. Pensa que jo vaig començar amb

16 anys a competir a l’estranger i quan comences vas

una mica de ‘pardillo’ pel món. Necessites a alguna

persona que t’orienti.

“En aquest esport 

la tècnica ho és tot”

L’elit del fons espanyols. A l’esquerra, Juan Jesús

Gutiérrez –la referència per a tots i també pel

Vicenç–, al mig Diego Ruiz i a la dreta l’esquiador

que centra aquesta entrevista.

�

Per arribar on és ara Vicenç Vilarrubla

ha hagut de sacrificar moltes altres

coses de la seva vida.

�



Joan Erola, 
entrenador de l’equip espanyol de fons
“El Vicenç ha arribat al punt clau de la seva trajectò-

ria esportiva”

“Què us puc explicar del Vicenç. Jo vaig començar

treballant d’entrenador portant un equip de prome-

ses on hi era ell, potser l’evolució del Vicenç està

lligada una mica a la meva pròpia. En aquell temps,

tots vam començar amb una gran il·lusió per

aquest esport, i intentant aprendre el màxim de

coses possibles. En aquest moment crec que hem

arribat en un punt que hem adquirit una experiència

i uns coneixements que ens podem permetre asso-

lir grans resultats.

El Vicenç té una capacitat de sofriment excel·lent,

però és un corredor particular, ja que pot semblar

un atleta en certs períodes de la temporada amb

una intensitat de treball una mica més baixa però,

pel contrari, en el període  important, el competitiu,

la seva concentració és excel·lent. Jo estic con-

vençut que pot arribar a fer grans resultats, però

també crec que ha arribat el punt decisiu de la

seva trajectòria  esportiva, on per assolir aquests

resultats haurà de sacrificar encara més coses de

les que ja ha sacrificat en aquest moment, que no

són poques. 

Encara ha de millorar

Tècnicament és un corredor que encara ha de millo-

rar. Cada cop li serà més difícil, però, si ho analit-

zem per la part positiva, encara no ha arribat al seu

límit de millora, i això ens dóna un gran marge.

Torí 2006 poden ser unes bones Olimpíades i és

l’objectiu més important a curt termini.  Seran positi-

ves per adquirir una gran experiència, però la meva

opinió és que arribarà al seu màxim nivell a

Vancouver 2010.

No hem d’oblidar que els Jocs Olímpics són l’objectiu

més important, però el primer objectiu és classifi-

car-se, i això dependrà del nostre rendiment i dels

criteris que apliqui el CSD”.

Si t’haguessis de definir com a esquiador, com ho

faries?

Sóc un esquiador normal. Una mica tossut. Un esquia-

dor que intenta aprendre, tot i que li costa molt

demostrar que està aprenent. Un esquiador amb

molta il·lusió i moltes ganes. Diria que no tinc un do

natural per esquiar, però que en canvi sóc molt treba-

llador.

Sembla que de mica en mica el nombre de practicants

de fons augmenta, però no acaba de tenir una pujada

espectacular, què s’ha de fer per a què això passi?

És complicat. Un dels temes que més s’hauria de treba-

llar és el tema d’escoles. La gent hauria de conèixer

aquest esport quan és jove i no quan és gran com

passa ara. S’ha de pensar que aquest no és un esport

tant cansat com pot arribar a semblar, que és un

esport molt saludable i que el fas a la natura, en un

marc idoni. Després penso que també l’haurien de

recolzar més des de la Generalitat, destinar-li més mit-

jans i suport monetari. Nosaltres estem molts dies fora

de casa i costa molt compaginar aquest esport amb els

estudis. En el nostre cas, per exemple, estem més de

200 dies fora de casa, i després tenim un més de

vacances i ja hem de tornar a entrenar.

Sí, perquè tu, com molts altres companys i esportistes

blancs, ets totalment amateur, oi?

Sí, sí. Jo vaig estudiar Formació Professional Agrària. Si

vols dedicar-te a l’esquí de fons com jo el temps que et

queda et dóna per assolir uns estudis molt bàsics. Jo

tinc la sort de tenir una explotació agrària i que em puc

permetre dur la vida que duc i fer el que faig.

Però reps subvencions.

Sí, rebo unes beques i reps uns mínims que et donen

per viure mentre estàs esquiant. Però després quan

acabes suposo que et trobes davant un gran buit.

Quan arribi aquest dia, què faràs?

No ho sé encara. Sempre podria treballar a la

Federació, però després de sacrificar 20 anys de la

meva vida en això, d’estar esquiant i entrenant tant de

temps, necessitaria una mica de descans per descon-

nectar, però no m’importaria dedicar-me a l’esquí més

amateur, allà a la Seu.
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“L’esquí de fons no és tan dur 

com sembla”

El seu material
Esquís Trab

Botes Salomon

Bastons Swix

Roba Halti

Ulleres Briko

No és el mateix com-

petir a nivell nacional,

que sortir fora i mesu-

rar-se amb els millors

especialistes del món.

�
En un esport com l’esquí nòrdic el lliscament és bàsic i per tant

l’encerament de les soles ha d’estar molt bé treballat.�

Dels teus resultats a l’estranger, tria’n un?

Suposo que em quedaria o amb el 27è lloc dels

Mundials del 2005 en 15 quilòmetres patinador o

l’11è lloc que vaig assolir el 99, al Mundial de Polònia.

Creus que encara pots donar molt més de si? Ara tens

24 anys i veus el sostre a prop o que encara et queda

molt camí per recórrer?

No sé sí puc millorar molt, però que milloraré segur.

Jo sempre tinc l’agulla marcant cap a amunt. Estem

pujant i any rere any anem millorant, la tècnica ja la

tenim. Hem d’intentar en els propers tres o quatre

anys fer alguna cosa gran. No m’agradaria retirar-me

sense haver fet un gran resultat.

I tants dies que estàs amunt i avall, segur que deus

carregar un equipatge de consideració?

Uff! Portem 20 parells d’esquís, deu de clàssic i deu

de patinador, quatre parells de bastons, un és de

recanvi per si es trenquen, i un parell de botes. Això

a nivell de material tècnic.

I també t’has de dur la distracció a sobre, oi? No sé,

llibres, cedés…

És clar. Mira el darrer llibre que m’he llegit és un que

es diu Dragon Lance, són una espècie de crònica

d’aventures. A nivell de música porto una mica de tot.

T’haig de dir que a mi m’agraden molt les "ranche-

res", així com la música espanyola dels anys vuitanta,

com ara Loquillo, i de pel·lícules en DVD en porto un

munt.�


