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Trial d’All
En aquest article em vull referir al que durant vuit edicions va ser "el meu trial", el
trial d'All Clàssic.
Al 2002 vam decidir comprar a la Cerdanya, més concretament a All, una segona
residència on poder passar els caps de setmana allunyats de la gran ciutat.
All és una entitat de població del municipi d'Isòvol a la província de Girona, en ple
Pirineu, concretament a La Cerdanya i molt a prop de Puigcerdà. Amb pocs
habitants, no més de 150, és el nucli més habitat entre el mateix Isòvol i Olopte. A
All té la seu l'ajuntament d’Isòvol. Està a una alçada sobre el nivell del mar de 1.095
m. i darrerament s'ha transformat, de ser un poble ramader, a un poble de segona i
tercera residència.
No he sabut trobar documentació escrita, però els vilatans comptaven que allà pels
anys 70 i 80, ja es van celebrar trials a All, de fet eren trials "pirata" (molt normals
d'aquelles dècades), però que no deixaven indiferent a cap pilot.
Al poc temps d' instal·lar-me a La Cerdanya, de la mà del Moto Club 80 de Ricard
Pinet i Vera Siebken, es va celebrar la primera edició del trial clàssic d'All. Va ser
l'única edició en què vaig poder participar, ja que, a partir del 2004 va ser MOTOCAT
(primer com a col·laborador i després ja com a organitzador) qui es va encarregar
d'aquest trial i sempre he cregut que els organitzadors no poden ser pilots, és lleig!.
El 2011 va ser l’últim trial realitzat i organitzat per MOTOCAT. Vam fer un trial digne
de ser el “millor del món mundial”. No va ser fàcil, però tots els estaments
administratius, serveis rurals, medi ambient, botigues i sobretot els pilots, van
reconèixer que el trial va ser d'un nivell superior, de nota, de 10!.
Guardo molt bons records de tots aquests anys. Netejant i marcant zones, revisant
itineraris nous, confeccionant i promocionant totes les edicions com si d'un mundial
es tractés, rialles, sopars, trobades entre amics, etc. però del que no m’oblidaré mai
és dels últims trials, més que res, perquè ja no vaig formar part de l’organització.
Ara ja no tinc segona residència a All. La vida són etapes i canvis. Després d’11 anys
l'etapa de la casa d'All a La Cerdanya va tocar fi. All sempre formarà part de la meva
vida, igual que ho va formar Vielha i la Vall d'Aran.
Sabia que tornaria All, està clar que hi tornaria! i així ha estat en les edicions del
2012 i 2014.
En el 2012 no vaig deixar de inscriure’m, ara organitzat pel nou reviscut MC 80, ja
que em feia especial il·lusió fer zones per aquells paratges als quals tantes hores
havia dedicat.
En el 2014 vaig repetir l’experiència, però ara ja no és “el meu trial”. Ara és un trial
més en el que vull participar tantes vegades com pugui i m’aguanti el cos, jeje...

D'aquesta nova experiència com a pilot al Trial d’All vaig treure diverses
conclusions, però solament una m'atreveixo a transcriure...
No existeix a Catalunya (relativament a prop de Barcelona) una zona on es puguin
fer trials, tan maca i espectacular com la Cerdanya, de manera que només em queda
per dir...
Visca All i visca el Trial!

