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Eren una petita banda de ca-
çadors-recol·lectores. Nòma-
des. Es movien al ritme dels
animals que caçaven i, en
menor mesura, de les fruites
que recollien. Vivien en coves
o en balmes. Un dia d’hivern
va nevar molt. Molt més de
l’habitual. I va continuar ne-
vant encara fort uns quants
dies més. Van sortir diverses
expedicions a la recerca d’al-
guna o altra bestiola, però
sempre tornaven amb les
mans buides. Van anar caient
com mosques. El grup es va
fer molt petit. Temps després,
un d’ells es va perdre i ja no
els va retrobar, tant hi fa. Un
dia, va caure per un penya-
segat. No es va matar però li
va anar de poc. Fractura de tí-
bia i peroné avant la lettre.
Segurament, hauria acabat
morint d’una infecció, però el
va matar abans la gana. La
història era molt senzilla: si
no menjaves, no vivies, i si no
caçaves o no recol·lectaves,
no menjaves. La capacitat de
gestió dels imprevistos era
mínima i una forta nevada o
una malaltia eren la mare de
tots els imprevistos. Unes
quantes generacions des-
prés, els descendents dels
pocs que van sobreviure d’a-
quella banda ho van tenir
molt més fàcil. Va arribar l’a-
gricultura, van arribar les sit-

ges i, amb ells, la capacitat
d’emmagatzematge i la mi-
llora en la gestió dels impre-
vistos. Una forta nevada va
deixar de ser un drama. Com
a mínim un drama immediat.
Amb les gelades podies per-
dre una collita però no et mo-
ries en un termini de dies. Els
bacteris continuaven podent
fer de les seves, però morir-te
de gana per un accident o
una malaltia era cada cop
menys probable. Després,
van arribar les neveres. I els
pots de conserva. I els super-
mercats. I el teletreball… Tinc
la sensació, però, que som
més a prop de la incertesa de
les bandes que de les possibi-
litats que ens va oferir l’agri-
cultura. Un camió aturat el
dia d’una nevada ens sembla
un drama. Algú que es troba
de baixa, un aprofitat. Els ca-
mioners que es juguen la vi-
da per una carretera imprac-
ticable i els companys de
feina que venen a treballar
amb febre i carregats amb un
dispensador de grip són he-
rois moderns, els insuborna-
bles. Anar a caçar / treballar
ens sembla avui tan urgent
com fa 14.000 anys. El món es
pot aturar perfectament du-
rant dos dies, però ens agrada
creure que no, que el movi-
ment continu és imprescin-
dible. Malaguanyat progrés… 

El món pot aturar-se, però fem veure
que el moviment és imprescindible
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ueda menys d’una setmana perquè els
primers avions cap a Marsella, Palma i
Madrid des de l’aeroport d’Andor ra-la
Seu alcin el vol. La previsió inicial de la

companyia Viatges Regina era que les reserves
rondessin el 60%, expectativa que s’ha superat,
arribant al 65% el cap de setmana que ve. Això
significa que s’han venut 120 de les 180 places
dels 12 vols. De moment, els responsables de l’o-
peradora s’han mostrat molt satisfets i han
destacat que les reserves d’hivern solen
anar a última hora i que les darreres
nevades animaran el moviment d’a-
quells que volen esquiar al Princi-
pat. Que hi hagi una bona resposta i
gent interessada en els vols que ha
programat l’empresa alturgellenca
cap a tres capitals importants com són
Madrid, Palma i Marsella és una bona notícia i
dona una pista de com funcionarà l’aeroport
quan arribi el dia que pugui estar plenament
operatiu. Per aquest motiu l’experiència dels so-
cis de Twin Jet s’ha de veure com un experiment.
Un experiment que s’ha d’entendre com una
prova pilot del que pot arribar a esdevenir una
instal·lació que sense cap mena de dubte a qui
primer i principalment beneficiarà serà Andor ra

i el seu teixit econòmic, des de les pistes d’esquí
fins als hotels i comerços. Una prova és el fet que
la totalitat de turistes que de moment han reser-
vat –el primer vol, de Marsella a la Seu, ja està
ple– s’allotjaran íntegrament en hotels d’Andorra.
Tal com explica el conseller general de Regina
Tours, el projecte vol demostrar a les companyies
aèries “que operar des d’aquest aeroport pot ser
rendible”. En això, però, s’està condicionat, i veu-

re-ho fet realitat no depèn ni de les operado-
res ni de l’aeroport o qui en té la compe-

tència, la Generalitat de Catalunya.
Manca un element essencial per fer
realitat l’arrencada comercial com
és el sistema d’ater ratge i enlaira-

ment per GPS, qüestió que depèn
exclusivament del govern espanyol i

que és essencial per projectar la instal·la-
ció. D’altra banda, per molt interès potencial que
pugui tenir (recordem el cas de Swiftair, que de-
mostra que d’interès n’hi ha), cap companyia
s’hi establirà pel risc d’haver de desviar avions o
cancel·lar vols per culpa del mal temps i sense la
seguretat, per tant, que els aterratges i enlaira-
ments seran segurs. El marge, limitat, per pres-
sionar l’executiu de Mariano Rajoy no convida a
l’optimisme, però cal anar-ho intentant.

EL CAP DE SETMANA QUE VE ES POSEN EN MARXA ELS VOLS DE REGINA TOURS. L’ÈXIT O NO

D’AQUESTA EXPERIÈNCIA CONSTITUIRÀ UNA DEMOSTRACIÓ DEL QUE POT ARRIBAR A SER UNA

INSTAL·LACIÓ QUE BENEFICIARÀ EL PAÍS I QUE DEPÈN D’ESPANYA PERQUÈ ES POSI EN MARXA
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El que pot ser l’aeroport

LA TOTALITAT DE
TURISTES QUE HAN
RESERVAT ELS VOLS

S’ALLOTJARAN AL
PRINCIPAT
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