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Per fer una realitat, primerament s’ha d’imaginar

Vull dedicar aquest llibre al meu pare Raimon,
per haver-me igualment acompanyat sense poder-hi ser.
Ell em va donar la força i el propòsit.
A la meva mare Alícia, ella em va donar
la creativitat i la constància.
D’ells prenc la vida, l’amor i els seus dons per igual
per compartir amb tothom el que sóc i el que he après.
A la meva dona Eva, estimada companya,
amb qui m’he convertit en passador de vida.
I al seu costat continuo pel camí del creixement i l’evolució.
Als meus fills Guillem, Laia i Adrià.
Ells, com tots els infants del món, són l’esperança i el futur.
Als meus germans Valentí i Rosa Maria,
perquè al seu costat em fan sentir gran.
A Ramon, resta de família i amistats.
I també dedicat a tu, benvolgut lector.
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I
LA IDEA

La llibertat de la creativitat

1

UN SOMNI QUE VOL SORTIR A LA LLUM

Andorra La Vella, setembre del 2014

“Plataforma panoràmica i ruta interactiva del Roc del
Quer”.
El Comú de Canillo havia convocat un concurs d’idees,
del qual jo no estava assabentat, per a portar a terme una
intervenció en el paisatge.
—Com ho veus? Creus que podries presentar una alternativa amb possibilitats?
Algú havia pensat en mi per preparar una proposta. Jo
estava involucrat en d’altres feines, però de seguida em vaig
sentir molt interessat.
De seguida vaig llegir les condicions del concurs i em
vaig recrear en la fotografia aèria del lloc. No el coneixia,
no hi havia estat mai. El projecte plantejava un desafiament
ben engrescador. Una intervenció singular i respectuosa en
un paisatge ubicat a 1.900 metres d’altura emmarcat per les
imponents vistes dels Pirineus.
Mantenint l’atenció en la fotografia, en els detalls... alguna cosa se’m va moure per dins. I no vaig trigar gaire a
posar-me a imaginar.
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Volia trobar una idea única, màgica i diferent.
Havia de conèixer l’entorn, els seus secrets, la seva
història. I crear un lligam, una connexió que pogués representar en una sèrie de plànols, en un projecte, en una realitat.

— 14 —

2

CONTACTE

Primera visita al Roc del Quer, setembre del 2014

Al dia següent vaig tenir el primer contacte amb el Roc
del Quer. Abans d’arribar-hi, a partir de la rotonda anterior
de l’entrada al poble de Canillo, la verticalitat d’aquella roca
nua i clara em va colpir.
De pujada, per la carretera de Montaup, anava resseguint
el seu perfil fins que vaig divisar la punta del Roc, amb la seva
alçada i la seva caiguda al buit, que semblava una retallada en el
paisatge. Allí, el Comú hi volia un mirador. I el redisseny d’una
ruta que ja tenia alguns elements que calia considerar. D’entrada, els tres grans tòtems que donen la benvinguda als visitants.
Són unes escultures en fusta creades per l’artista Jorge
Dubon que presideixen l’entrada d’un camí llarg que condueix a la punta del Roc del Quer seguint el seu carener.
Aquest punt és una zona oberta que permet gaudir d’una
inusual panoràmica de 360 graus. Una visió privilegiada de
les muntanyes i de la natura en estat pur, harmònica i difícilment superable.
I em sobrevé un dubte. Com puc projectar cap “intervenció”?
— 15 —

La paraula mateixa em fa molt de respecte.
La primera sensació que vaig tenir era que tot estava bé,
al seu lloc. No calia fer res. En aquell moment no parava de
repetir-me: “La natura és la protagonista.”
L’únic element pertorbador era el meu cotxe aparcat al
fons i, potser, jo mateix.
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