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DEFILDEVINT

La por

Vostè té l’exclusiva aCatalunya, Espanya i An-
dorraper vendre els passatgesde turismees-
pacial deVirginGalactic. Com la vaobtenir?
Per lameva trajectòria professional. Fa anys
que ens dediquemadissenyar viatgesmolt
exclusius i organitzats amb gran dedicació.
VirginGalactic filamolt prim sobre enmans
de qui deixa el projecte. I ami ja emconeixien.

Comvaentrar en contacte ambaquesta oferta?
Fa temps, en una fira que es fa anualment a
Cannes. Jo vaig interessar-me pel turisme es-
pacial, però aVirgin emvan respondre que de
moment estaven fent sondejos. Però d’aquell
contacte en va sorgir una bona relació.

Va tenirmolta competència?
Tothoms’hi va interessar, però no era qüestió
de competència. Jo tinc un prestigi en el sec-
tor, i això no es compra ambdiners. Va ser un
factormés. Al capdavall, qui sembra, recull.

Quanta gent s’hi ha interessat?
Ara tenimdotze reserves, però he de dir que
les vendes van començar al gener. Lameva
il·lusió seria fer un xàrter de clients catalans.
Amés, hi hamolta gent interessada a fer els
entrenaments. Perquè després ja saps si vols
seguir o no. I tambéhi ha qui està a l’expecta-
tiva, que espera que es facin els primers vols.

Vostèhi viatjarà. Per quèhovol fer?
Perquè hi crec i perquè és una garantia per a
tothom.Després ho podré explicar en prime-
ra persona.Hi viatjo per coherència amb la
meva filosofia...

Quèés...?
Primer ho provem i ho vivim. Si no, no ho ofe-
rim. Elmeu equip i jo viatgemconstantment.

Quant emcostaria viatjar per l’espai?
Uns200.000 dòlars. Però pensi que l’afavo-
reix el canvi amb l’euro.

Car, certament...
Però des delmoment que fa la reserva i el pa-
gament ja comença a viure l’experiència. És el
viatgemés rendible quemai hauré fet. D’aquí
al 2009 viurémoltes experiències plenament.

Quanvolarà?
Al primer semestre del 2009. Jo sempre dic
que això no és cap carrera espacial. Però
abans, el 28 de juliol, aniremals hangars que
VirginGalactic té al desert delMojave, als Es-
tatsUnits per veure la naumare a la qual
anirà acoblada la nau espacial.

“Hihaunaba
iundesprésd
veurelaTerra
desdel’espai”

AnaBru(Barce
copropietàriaidirectorade
atgesexclusiusBru&Bru.Ent
satgesperferturismeespac
Galatic.Delseupare,l’indust
senyar ipopularitzar les re
haheretatuncaràcteremp
dit. Ana Bru opina, amb u
comú,quepervendrebéun
mer s’ha de provar i exper
aixòaviatesconvertiràenla
taespacialdeCatalunyaiEs

L’entrevista
AnaBru Directora de l’agència de viatges exclusiusBru&Bru i primera turista espacial d’Espanya LluísMartínez

PERFIL
al canvi

Isabel-Clara
Simó

Quan lesdonesvanreclamar
elsdretsbàsicsde la ciuta-
dania –l’accésalmónprofes-
sional, l’accés almónde la
cultura i el dret al vot–, els
homesde tot arreu es van
posar lesmans al cap.Van
assegurar que les dones
eren incapaces de regir-se,
i les esquerres vandir que
augmentaria el vot de la
dreta perquè les dones

ns
e

Peròno tépor?
Emmotivenmés les ganes de ser pionera en
noves experiències que cap altra considera-
ció. Fa uns dies emvaig llençar en parapent
per primer cop. Qui digui que això no li fa res,
sobretot si ho ha fetmai,menteix. Però vaig
saltar la primera. Per quèm’havia d’esperar?
Encara que tingui por, que no és el cas, inten-
to que quedi en segon terme.

Ambquina freqüència es faranels vols?
Uncop a la setmana i després s’aniran aug-
mentant. Es construiranmés naus i segura-
ment s’arribarà a fer dos i tres vols al dia.

Quin és el perfil del turista espacial?
Molt heterogeni. Però hi ha undenominador
comú: tots volen experimentar sensacions
noves, viure experiències i ser-ne pioners.Hi
ha un abans i un després del fet de veure la
Terra des de l’espai. Al capdavall, tothom té la
sevamotivació.

Enquè consisteix aquest viatge espacial?
Lanaumare, amb la nau espacial acoblada,
s’enlairarà, comun avió comercial. A l’arribar

als 10 quilòmetres d’alçada, la nau
espacial se separarà i la naumare
tornarà a aterrar. Llavors, la nau
espacial es propulsarà a 4.000 qui-
estan influïdes per l’Esglé-
sia; els fets vandemostrar
queni eren incompetents
comaprofessionals ni
comaproductores de cul-
tura, ni van votarmassiva-
ment la dreta. Però va ser
undaltabaix i semblava
que elmón s’ensorrés.

Quanels negres ameri-
cans van començar a exi-
gir elsmateixos drets que
els blancs,molts blancs es
van escruixir perquè van
dir que el futur d’Amèrica
seria una raçamestissa
(sic) i que serien elmenys-
preudelmón.Avui s’ha
comprovat que aquells “te-
mors” no sols no tenien
sentit, perquè les barreges
sónmés fèrtils queno les
endogàmies, sinó que la
majoria dels negres s’apa-
rellen ambnegres i els
blancs ambblancs.Quan
els joves de tot l’Estat es-
panyol van clamar queno
volien fer lamili, tota la
gent benpensant vadir
queunanydedisciplina
els feia homes, que les obli-
gacions amb lapàtria són
sagrades i quehodiu la
Constitució. Però lamili va
desaparèixer i ningúnoha
notat capdaltabaixni cap
cataclisme.Quanes vadis-
cutir la llei del divorci, hi
vahaver un clamd’oposi-
ció, car deienque tots els
homes es divorciarien a
l’acte, tot i que els fets de-
mostrenquehi hamésde-
mandes dedivorci per part
de les dones, i que, enqual-
sevol cas, nopassa res.

Doncselmateixhade
passaramb la independèn-
cia.Elsquiavui fanescara-
falls, desprésnose’nrecor-
daran, comvapassaramb
Portugal.Fins i tot s’avergo-
nyirandel seu fanatisme.

�Comenta l’article a
www.avui.cat/36612

lòmetres per hora fins a arribar als
110 quilòmetres d’alçada...

I ja està?
No. Llavors s’apagaran elsmotors.
Durant cincminuts hi haurà gra-
vetat zero. Els passatgers podran
deixar els seients i experimentar-
la. Tot això contemplant la Terra
des de l’espai. Aquest serà elmo-
mentmàgic del viatge. Després re-
tornaran als seients i, en 90 se-
gons, es farà la reentrada a la
Terra. Després d’un trajecte de 45
minuts, la nau aterrarà.

Aixònoespot fer desd’unaeroport
qualsevol...
El 2010 estarà acabat el nou espai-
port dissenyat perNormanFoster
a la BaixaCalifòrnia. Però fins en
aquellmoment els vols sortiran del
desert delMojave. Ja hi ha acords
per fer espaiports en altres llocs
delmón.Un al nord de Suècia, per-

què durant una època de l’any, amés, hi haurà
l’incentiu de veure les aurores boreals. També
hi ha projectes per aEspanya.

Per aEspanya?On?
Es pot deduir. Ha de ser un lloc que s’assembli
al desert delMohave.

Quines altres destinacions ofereix la seva
agència?
Deben variades. Estemespecialitzats en les
destinacions i llocsmés exclusius delmón:
Àfrica, el Pacífic... Àsia és enorme.Nosaltres
posemdemoda les destinacions. Femviatges
totalment a lamida del client. No podemcan-
viar les piràmides de lloc, però femque la visi-
ta sigui diferent. Ens posemen la pell de la
persona que ha de viatjar i intentemesbrinar
el que espera. Això no s’aprèn a fer en undia.

❝Pordel vol espacial? Emmotivenmés les ganes
deserpioneraennoves
experiènciesque cap
altra consideració
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