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1911, a Ribes, Gran Setmana d'Esports d'Hivern, del 29-1 al 5-2, III gral. i I d'esquí                 1912, 9 al 12-2, IV concurs català i I internacional 

 

 
                                                                                                                                                                                      1914, aturada a la cantina de la collada 
  

 Els dies 9 a 11/2/1912 celebrem la “Primera Prova Internacional” d’esquí d’España 

(“Copa Su Majestad Alfonso XIII i Coup Président de la République Française”) a La 

Molina, amb presència d’esquiadors francesos, austríacs, noruecs, etc., molt més 

experimentats, en acceptar la Secció l’encàrrec de la Fédération Internationale Franco-
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Espagnole des Sociétés Pyrénéistes. Hostatjats entre Ribes i Puigcerdà, i com a Ribes no hi 

havia prou neu, es va pujar en cotxes, cavalls i tartanes els competidors, jutges i 

afeccionats fins a l’Hostal de la Collada (a Can Cargol, a les Colladetes), a la nova 

carretera de Puigcerdà. El gran Josep-Ma. Co de Triola deixà constància gràfica dels fets. 

Es va haver d’improvisar un telègraf a l’hostal per a poder informar dels resultats. Una 

nevada i la forta torbonada (el vent que acostuma a endur-se’ns la neu pols desprès d’una 

llevantada a La Molina) feren suspendre la majoria de proves, curses entre la collada i 

l’hostal de La Molina pel damunt de la pista que empraven les tartanes de baixada cap a 

Puigcerdà, però no totes, ni els salts al Taga. Era previst que la cursa principal es fes sobre 

la carretera, però uns quants esquiadors audaços es desmarcaren del pilot i tallaren camp a 

través. Es van perdre i els organitzadors muntaren una patrulla de rescat, que de poc no es 

perd també! Tot acabà bé, a l’Hostal dels Pirineus, a Puigcerdà, entre grogs, perfumats, 

vinets, estomacals i licors, i amb una festa nocturna amb ball al Casino Ceretà. 

 

 L’Enric Ribera, present, escrigué a “Els primers esquiadors catalans” (“Anuari de 

l’Esquí Català”, 1936), que el concurs “resultà un èxit més de concurrència en tots els 

actes, amb l’assistència d’un nombrós estol de dames i damisel·les”. A les proves, Mac 

Killen (Noruega), Coq (França), Jacob Norby (Noruega) o Santos Mata (España) en foren 

guanyadors. Així, ja el 1912 aparegueren els primers saltadors d'esquí a La Molina. 

Aquestes Setmanes d’Esports d’Hivern van tenir continuïtat a La Molina fins el 1920, els 

tres darrers anys, des del IXè, compartint les viles de Ribes i Camprodon l’organització. 

Llavors van passar a Núria... 
 

 1912, Santos Mata torna a guanyar a La Molina 
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           També es feien curses de relleus per equips 
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                             1916, a punt de prendre la sortida a la carretera de la collada. Foto col·lecció Josep-Ma. Guilera                       1896, la Torre de Riu, Alp 

 

 Són anys en que molts precursors de l’esquí es converteixen en ànima vivent dels 

inicis de l’esport a La Molina. Com ara el doctor Oliver Rodés (el fundador del famós 

laboratori, empresa analitzadora d’aigües, i que ja van ara per la quarta generació, al pol. 

Estruc, El Prat), que en ser anomenat President de l’Associació Europea d’Analistes 

d’Aigües i haver d’anar a reunions a Grenoble o a Milà conegué l’esquí als Alps d’aquella 

època, esforçant-se en portar-lo aquí desprès. O com l’Ignasi Folch, membre del CEC: la 

seva família tenia una fàbrica de gel a la Zona Franca de Barcelona “La Joaquina” (en una 

família on Joaquim era un nom corrent) i aconseguí fer-se’n amb una fàbrica incipient de 

pintura, “Titan”, que en acabar la Guerra Civil, i enfront de la manca de matèries primeres, 

els permeté crear un imperi financer que arriba als nostres dies (i que, malauradament, els 

apartà de la Cerdanya als anys ’70, per a amagar-se en ser reclamats per ETA pel pagament 

de l’impost revolucionari, en un moment en que es va arribar a dir que eren la 2a família 

més rica d’España, darrera els Botín...). 

 

                                                                                                                                                                         Estil als '20...     

 

 S'ho prenien molt seriosament 

 
 

 Malgrat tot, l’esquí aquí tenia llavors un greu problema: la irregularitat de la neu en 

cotes baixes a La Molina, que obligà a traslladar moltes proves i campionats a la Vall de 

Núria, ja definitivament des de la seva XIII edició, encara que a Núria van perdre part 
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d’aquell aire de festa major que els havia caracteritzat. Però la progressió de la pràctica de 

l’esquí és geomètrica en aquests moments. Malgrat les rudimentàries tècniques que 

s’empren, la gosadia i capacitat aviat s’assemblen a la temeritat. 

 

                                                              
1913, a Ribes, 5è any ja de Concursos                                            1916, “Sports d'Hivern” a Ribes el febrer . A l’any següent es cavalcarien amb Camprodon 

 

 
                    1917, Ribes, Teresa Bartomeu i Granell, de Ripoll, guanya el IXè Concurs. Observi’s la granota de competició ben arrapada al cos... 

 


