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Del 3 al 15 de febrer Val d’Isère acull el Campionat
del Món d’Esquí Alpí. La passada temporada vàrem
tenir l’oportunitat de visitar l’estació per a conèixer
les feines que s’hi estaven fent, i aquest reportatge
és el resultat de la nostra estada en un dels sempre
recomanables paradisos blancs europeus.

Celes Piedrabuena 
Toni Grases

Per a ser sincers, la veritat és que no vàrem començar
gaire bé el viatge, ja que el vol que sortia de Barcelona
amb direcció a l’aeroport de Lió ho feia a dos quarts de
set del matí, la qual cosa vol dir que em vaig haver de
llevar a les quatre del matí. I això, per a un dormilega
com jo, és molt demanar, tant com dir-li a un davanter
centre que es posi de defensa central; però, ben
mira’t, el sacrifici valia la pena, ja que no tots els dies
es té l’oportunitat de conèixer a fons una de les millors
estacions d’esquí del món. 
El vol va anar força bé, i com que amb el Toni hi ha una
amistat molt bona, vàrem estar xerrant i fent-la petar
com si res, gaudint del paisatge i esmolant les dents.
Teníem ganes de trepitjar la neu, i moltes! A l’arribar a
Lió –el vol és curtet, una hora i mitja– ens van conduir
a una petita habitació per donar-nos la benvinguda –tot
i que podia semblar que era per registrar-nos de dalt
a baix–, on vam poder picar quelcom i on havíem
d’esperar que arribessin d’altres periodistes d’arreu,
ja que l’organització del Campionat del Món havia con-
vidat els millors periodistes de neu d’arreu del món; del
Canadà al Japó passant per Eslovènia i acabant a
Catalunya. Van ser uns minuts que es van fer una mica
llargs, però que van servir perquè coneguéssim el que
seria un dels nostres companys de fatigues, Alfredo
Merino, enviat especial d’’El Mundo del siglo XXI’.
Després, més endavant, vam establir contacte amb la
quarta pota de la cadira, en Ricard Sans d’’El
Periódico’. Des de la primera mirada va haver-hi molt
bon rotllo i, com dèiem amb el Toni, en Richi és un
crack, però aquesta categoria l’aniríem descobrint a
mesura que varen passar els dies. Primer havíem
d’agafar un autobús que ens havia de conduir de Lió a
Val d’Isère. Aquesta va ser la part més pesada del viat-
ge, però la recompensa blanca compensava qualsevol
esforç.



02 02

Reportatge

Val la pena sacrificar-se
Després de deixar la maleta a l’habitació i rentar-nos la
cara, vàrem arribar-nos a un petit però acollidor res-
taurant a peu de pistes, des d’on hi havia una fantàsti-
ca visió d’algunes pistes i d’una part del traçat de les
proves que havien d’acollir el Mundial el proper mes de
febrer. El dia era fantàstic. Un sol esplèndid i una tem-
peratura també fantàstica, sense gens de vent. El cos
ens demanava anar a fer una migdiada, sobretot si
tenim en compte el jacuzzi de l’habitació, però a la vida
s’han d’aprofitar les oportunitats que et vénen, i les
condicions que teníem per a esquiar, encara que
només fossin tres horetes, eren immillorables. Així
que, dit i fet. 
Tot i que no teníem el cos en les millors condicions físi-
ques ens ho vam passar molt bé. El domini esquiable
de Val d’Isère és tan gran –més de 300 quilòmetres de
pistes– que és molt difícil que et puguis trobar pistes
saturades de gent. Potser en trobes una mica a la part
final de les pistes que moren a un dels punts neuràlgics
de l’estació, però això és normal i no passa res. La neu
estava en òptimes condicions, ben cuidada i trepitjada,
tot i que estàvem a finals del mes d’abril. De tant en
tant havíem de parar per gaudir de l’espectacle, ja que
tot el nostre voltant estava enfarinat. A més, la nostra
forma física –especialment la meva– no era la més idò-
nia, i no pas pel cansament acumulat. Era la primera
activitat física que feia d’ençà que uns mesos enrere
m’havia trencat els lligaments del genoll esquerre, i no
volia forçar la màquina, però no era fàcil ésser contin-
gut davant la catifa blanca que se’ns presentava al
davant. Era com demanar-li a un nen que no toqui un
pastís de xocolata, quan està per llepar-se’n els dits.
Ni jo mateix em podria resistir. I això era el que li pas-
sava a la majoria d’esquiadors que vèiem, entre els
quals, per cert, vàrem trobar alguns catalans. Amb
independència del seu nivell –tot i que també és cert
que majoritàriament el nivell de tots els que vàrem
veure no estava gens malament– molts s’animaven a
fer petites incursions fora de les pistes marcades. I és
que no et podies estar de fer-ho. No hi havia cap perill,
i la neu era allà, sent tan o més temptadora que el
matalàs que ens esperava al vespre, i ens hi vàrem
tirar de cap. Quina sensació! Sense necessitat de fer
grans esforços podies esquiar com si res, amb neu fins
els genolls i sentint com el món s’obria als teus peus.
Realment, valia la pena sacrificar-se i gaudir d’una neu
que estava tan bona que feia ganes de menjar-se-la. 
Ara entenc per què l’estació, juntament amb la seva
veïna localitat de Tignes, està considerada com una de
les estacions més boniques i amb més encant del món.
De fet, les dues formen l’anomenat Espace Killy, en
honor al famós esquiador francès Jean-Claude Killy,
qui, per cert, va dimitir com a president del Comitè
Organitzador de Val d’Isère 2009.

Nevant sense parar
No cal dir que la primera nit vàrem dormir com ange-
lets. Al dia següent, després d’esmorzar, vàrem haver
d’aguantar com uns campions la conferència de prem-
sa al centre de congressos Henri Oreiller sobre la
importància que té per a una vall com la del riu
Tarentaise i la zona de la Savoia el fet d’acollir un esde-
veniment com el Campionat del Món d’Esquí Alpí, tot i
que cal recordar que Val d’Isère és una de les seus
fixes de la Copa del Món i que el 1992 ja va acollir la
prova de descens masculina dels Jocs Olímpics
d’Albertville. La conferència va durar una mica més
d’una hora, però se’ns va fer eterna. Eren les nou del
matí, la feien en francès i havíem de posar-nos uns
auriculars on ens feien la traducció simultània en
anglès. Com per no badallar!
Sense saber com, la conferència va finalitzar. Ens
vàrem dividir en grups de set o vuit persones, i amb un
monitor ja estàvem llestos per a descobrir a fons una
de les millors estacions del món. No feia pas un dia tan
bo com l’anterior, però les ganes eren les mateixes. A
més, estava nevant, i això sempre és un bon al·licient.
De fet, va estar nevant els tres dies que vam ser a Val
d’Isère, i això que estàvem a finals del mes d’abril, però
cal pensar que en aquest punt la neu comença a fer
acte d’aparició el mes de novembre i que es pot
esquiar fins al mes de maig, amb unes condicions molt
bones. D’una banda, per l’orientació de les seves pis-
tes, i, de l’altra, per la seva alçada, ja que la cota baixa
és als 1.850 metres i la màxima als 3.450 metres. I
això siguis en el sector que siguis, i no t’ha de fer por
aventurar-te pel sector de la Bellevarde, la Solaise o el
de Pisaillas, ja que tots ells estan ben connectats.
Primer amb uns remuntadors que funcionen molt bé,
tot i que n’hi ha alguns que semblen una mica vells, i
després perquè el servei d’autobusos funciona a la per-
fecció i et deixa a peu de pistes. Nosaltres no vàrem
desaprofitar ni un segon de llum, tot i que les condi-
cions no eren les més idònies, ni per a esquiar ni per a
fer fotos, oi Toni? Realment dóna gust recórrer una
estació que no coneixes amb un guia, ja que ell te’n va
descobrint els secrets, et porta per on creu més idoni
i fins i tot t’anima a superar-te. 
Després d’esquiar tot el dia, per si no n’havíem tingut
prou, ens esperava un vespre molt especial. Pujada a
La Daille amb el telecabina per a gaudir d’un aperitiu i
un sopar al restaurant La Fruitière, amb l’animació de
l’orquestra de jazz Vitamines Jazz Band. Renoi com
tocaven, aquests musics! Sempre eren les mateixes
peces musicals, però s’hi deixaven la pell. No sé si per-
què els aperitius els havien fet efecte o perquè volien
passar com fos el fred que feia fora. Però nosaltres
havíem de vigilar, ja que el sopar va ser llarg, el bon
ambient també, i l’alcohol va córrer tan o més de pres-
sa que el jamaicà Usain Bolt als Jocs Olímpics. A

veure, tampoc passaria res –oi Toni?–, si no fos per-
què després havíem de fer una baixada de torxes per
una pista que no coneixíem i amb el perill, per més que
diguin, que sempre comporta una baixada d’aquestes
característiques, amb l’afegit de les cames tocadetes
després d’esquiar més de sis hores. Jo, per si un cas,
em vaig situar en les darreres posicions del meu gru-
pet. No tenia ganes que em cremessin la jaqueta ni el
cabell. S’ha de dir que aquest perill no va existir, tot i
que les baixades de torxes van ser una mica caòtiques.
És probable que encara estiguin buscant algun dels
periodistes, ja que els grupets de periodistes es van
escampar i cadascú va arribar a baix com va poder. I
no és que al gran domini esquiable tot estigui cuida’t
fins l’últim detall. El comportament dels amants dels
esports d’hivern és excel·lent i el compromís de l’esta-
ció vers el medi ambient també, i prova d’això és que
Val d’Isère hagi rebut la ISO 14001, una de les millors
distincions en sistemes de qualitat i de certificació de
la bona gestió mediambiental.

No hi veig, però m’ho passo molt bé
Després de dormir amb tanta o més intensitat que un
ós quan hiverna, ens vàrem llevar el penúltim dia del
viatge amb ganes de fer vessar el got, de seguir
esquiant, per més cansats que estiguéssim i per neu
que caigués. No parava de nevar nit i dia a dojo. Però
a aquest darrer dia encara s’hi sumaria la boira.
Teníem poc més de tres hores per a
esquiar. El nostre guia volia fer-la
grossa, i ens va fer agafar l’autobús
per pujar a una de les cotes més
altes de l’estació. Realment estàvem
encantats, però també una mica des-
concertats, ja que no vèiem res. Malgrat aquestes
dures condicions, amb un fred que posava la pell de
gallina, vàrem gaudir d’unes hores d’esquí magnífiques,
fent forapista per uns llocs màgics, seguint la traçada

del guia, que perdíem ja als pocs metres. La sensació
de baixar per la muntanya, amb neu fins al genoll,
sense veure més enllà de la teva ombra, té una aura de
misteri que excita i enganxa. No és gaire recomanable,
però el cert és que el nostre guia transmetia tota la
confiança del món. 
Havíem d’afanyar-nos per arribar a les dotze a l’estadi
de Legettaz, on ens havien preparat una competició.
Mentrestant havíem pogut baixar per part del traçat

que acollirà el Campionat del Món, i realment, posa la
pell de gallina. No pas pel pendent, que en fa, i molt,
sinó pel pas d’algunes corbes. Si a nosaltres ja ens
costava traçar-les bé, als corredors que baixen

ràpid… no vull ni pensar-ho. Però la nostra competició
era de joguina. Ens vàrem posar a la cua. El temps
s’havia acabat, com en un partit de futbol, i quedaven
dos minuts afegits. Jo anava darrere l’amic Toni, i
carai, l’àrbitre va assenyalar el final del partit després
que ell baixés, i em vaig quedar amb un pam de nas.
Emperò, malgrat que la competició estava finalitzada,
no em vaig poder estar de fer la meva baixadeta. Era la
darrera baixada que fèiem a Val d’Isère i s’havia d’assa-

borir amb tranquil·litat, com un bon plat
que mereix les nostres millors aten-
cions. I així és com és el gran domini
esquiable de Val d’Isère, tan o més ape-
tible que la sopa de galets de Nadal de
la mare. Saps que està boníssima, però

que només es fa un cop l’any, per la qual cosa te la
menges a poc a poc, deixant que els galets es banyin a
la cullera, per més que després vingui la pilota i la
resta de la carn d’olla. !

El Campionat del Món és una
magnífica ocasió de descobrir Val d’Isère

La temporada comença al novembre
i acaba al maig

El poble de Val d’Isère
demana a crits un
recorregut a peu.

Hi ha tantes opcions
de sortir-se del
traçat marcat!
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Fitxa tècnica Val d’Isère-Tignes
Alçada mínima: 1.850 metres.

Alçada màxima: 3.450 metres.

Desnivell: 1.900 metres.

Domini esquiable: 300 km de pistes, 60 dels quals estan

coberts pels aspersos de neu.

Nombre de pistes: 22 pistes verdes, 61 de blaves, 46 de ver-

melles i 25 de negres. La majoria estan orientades al nord i es

troben per sobre dels 2.000 metres. També disposen de dos

parcs de neu (hi són al sector de la Bellevarde / La Daille, a

2.500 metres d’alçada) i de diversos quilòmetres d’esquí de

fons (44 km); i per als amants de l’esquí forapista, ja es tingui

un nivell alt o baix, Val d’Isère és tot un paradís. Recordem que

l’estació la formen els sectors de Bellevarde, Solaise i el de

Pisaillas. També hi ha dues glaceres.

Remuntadors: 90, que garanteixen l’accés a les 10.000 ha del

domini esquiable i a les 300 pistes. 43 pertanyen a Tignes i 46

a Val d’Isère. A més, el forfet mans lliures, instaurat la tem-

porada 2006/2007, facilita molt l’accés a les pistes.

Forfet: millor consultar la web de l’estació, ja que hi ha un

munt d’opcions.

Situació: Val d’Isère es troba al departament de la Savoia, a

només cinc quilòmetres de la frontera amb Itàlia, concreta-

ment, en un dels extrems del Parc Nacional de Vanoise.

Com arribar: Amb avió (aeroport internacional de Ginebra-

Cointrin, 00 41 22 717 71 11, www.gva.ch; aeroport inter-

nacional de Lyon-Saint Exupéry, 00 33 0 826 800 826,

www.lyon.aeroport.fr; aeroport nacional de Chambéry, 00 33

0 4 79 54 49 54, www.chambery.aeroport.fr). Amb tren

(SNCF, www.sncf.fr, tel.: 3635) o per carretera (per l’autopis-

ta A43 fins Albertville; després cal anar fins Moûtiers, a 60 km

de Val d’Isère, per després agafar la D902 direcció Bourg

St.Maurice, a 30 km de Val d’Isère).

Domini esquiable: Val d’Isère forma, juntament amb Tignes,

l’Espace Killy, o el que és el mateix, més de 300 quilòmetres

de pistes. Les pistes de Val d’Isère es divideixen en tres mun-

tanyes, connectades entre elles. La de Bellevarde acull les pis-

tes olímpiques i algunes de les més famoses destinades a la

competició, com per exemple al Mundial de 2009. La Solaise

és l’altre sector. Hi ha pistes per a tots els nivells, com la de

Col d’Iseran, que connecta amb el pic de Pisaillas, el tercer

sector. A aquest s’hi arriba des del poble de Le Fornet. És la

zona per als esquiadors de nivell més baix per les característi-

ques de les seves pistes.

Tradició alpina: La fama de Val d’Isère com una de les capitals

de l’esquí alpí comença el 1929, quan el parisenc Jacques

Mouflier va descobrir Val d’Isère. Ell estava convençut que s’hi

podia fer una bona estació d’esquí, i el temps li va donar la raó.

El primer remuntador es va instal·lar el 1936. Dos anys més

tard es va crear la Societat de Telefèrics de Val d’Isère, i podrí-

em dir que el motor d’aquest centre hivernal va començar a

funcionar amb la instal·lació del telefèric de Solaise. Val d’Isère

sempre ha tingut bons ambaixadors alpins. Des de Louis

Bonnevie, que es va proclamar campió de França el 1906, a

Henri Oreiller, que va fer-se amb dues medalles d’or dels Jocs

Olímpics de Saint Moritz el 1948, passant per Jean Claude

Killy, tres ors als Jocs de Grenoble de 1968 i pels noms més

recents d’Ingrid Jacquemod o el surfista de neu Matthieu

Bozzetto, set cops guanyador de la Copa del Món. Una història

que va començar al 1900 amb l’obertura del primer hotel, i al

1934 amb la creació oficial de l’estació.

Temporada d’esquí: L’estació obre les seves portes el mes de

novembre i en principi la temporada hivernal es finalitza el mes

de maig, tot i que això sempre és relatiu. Hi ha dos glaceres, i

a la de Pisaillas és possible l’esquí a l’estiu, tot i que, en con-

sonància amb el que passa a la resta del planeta, l’accés cada

cop és més restringit. Si tot va bé, a l’estiu obren del 2 de juliol

al 28 d’agost.

Campionat del món: El Mundial té lloc del 2 al 15 de febrer.

S’esperen prop de 200.000 visitants al llarg dels tretze dies

de competició. La tradició alpina de l’estació és innegable. Des

de 1955 es disputa una prèvia de la Copa del Món, Criterium

de la première neige, a la pista Oreiller Killy (OK), i el 1992 va

acollir la prova de descens a la mítica pista La face de

Bellevarde. Com a curiositat, dir-vos que els estadis on tenen

lloc el descens i el supergegant estan encarats, un davant de

l’altre. Així, a l’estadi Belleverde tenen lloc les proves masculi-

nes i a la Solaise les femenines. www.valdisere2009.org

Allotjaments: N’hi ha un munt, tot i que s’ha de dir que no són

precisament econòmics. Nosaltres vàrem estar-nos a l’hotel

Le Brussel’s, de tres estrelles (  www.valdiserehotelbrus-

sels.com). L’oferta hotelera és àmplia. Un consell: mireude

triar el que estigui més a prop de les pistes, ja que penseu que

si tot va bé podreu anar esquiant fins la porta de l’hotel, i el

millor sempre és que us poseu en contacte amb la Maison de

la France, que us orientarà molt bé. Si voleu informació dels

allotjaments, aquests són els telèfons de les centrals de reser-

ves (  vallhotel@valdisere.com, 04 79 06 18 90 / 04 79 06

06 60; i vallocation@valdisere.com, 04 79 06 60 60; tot i que

a la pàgina web de l’estació ja hi trobaràs informació).

Tradició: Tot i ser uns dels centres més desitjats pels esquia-

dors, el cert és que a Val d’Isère han sabut mantenir intacte

l’encant del passat. D’acord que hi ha algun establiment hote-

ler que desentona, però no és la norma. Els edificis no són

gaire alts i hi predomina la fusta, amb els sostres de pedra.

Bona mostra de l’estima pel passat el tenim en l’excel·lent

estat de conservació de l’església. És del segle XI, amb un

campanar que mereix més d’una foto, i es troba a peu de carre-

tera.

Més informació:

www.valdiesere.com, info@valdisere.com i 04 79 06 06 60,

www.valdiesere2009.org, www.franceguide.com i

www.tourisme-savoie.com

Altres dades útils: Estat del temps (www.valdisere.com i 08

92 68 02 73; pots enviar el missatge Neige Valdisere al

61027 i et diran l’estat de la neu).

Reportatge


