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ELOI CORDOMÍ

“A Catalunya
vivim
pendents
del cel”

L’home del temps es va interessar
per la meteorologia des de ben petit i va
fer de la seva passió la seva professió

C

ada matí l’Eloi puja al terrat
del seu edifici, comprova
tots els aparellets de l’estació
meteorològica i anota les dades
en un paper. Francesc Mauri el
descriu com una persona ordenada i polida. Aquesta podria semblar una situació actual, però el
cert és que estem parlant de fa
més d’una dècada, quan un joveníssim Eloi Cordomí de 14 anys,
ara l’home del temps d’‘Els Matins’, va ser el protagonista d’un
vídeo de la tele d’Horta-Guinardó
que circula per la xarxa. Aleshores ja era un apassionat de la meteorologia.
Tan jove i ja eres un gran aficionat a la meteorologia?

-Sí, em va agafar la vena amb 12 o
13 anys, arran d’un treball per l’escola
i com que m’agradaven molt els
temes de medi ambient, vaig decidir fer-lo sobre meteorologia. Per
complementar-ho, em vaig muntar una petita estació meteorològica a casa, i anava prenent les dades cada dia. Després vaig començar a col·laborar passant-les al Servei Meteorològic de Catalunya.
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del temps. Però jo vaig estudiar física. Entrar a la tele va ser un cúmul de circumstàncies. Vaig fer les
pràctiques de la carrera i després
substitucions al 3/24. Quan la Mònica López va deixar ’Els matins’,
vaig entrar-hi jo.
I amb 28 anys ja portes temps
treballant amb els teus referents:
Francesc Mauri, Tomàs Molina...

-Sí. Sóc dels pocs que he viscut
l’èxit de la secció de meteorologia
com a espectador i després com
a treballador. Recordar què m’agradava sentir a mi aleshores m’ajuda
a saber què he de transmetre.
La secció de meteorologia és de
les més participatives: us envien
fotos, participen al bloc, truquen...

-L’intercanvi d’informació amb la
gent és una eina fantàstica per enriquir-nos. L’espai del temps té molt
d’èxit, i és perquè a Catalunya vivim pendents del cel. Els fenòmens
meteorològics que es formen aquí
són molt interessants: tenim tempestes, aiguats, sequeres... De tot
una mica! I també molts interessos relacionats amb el temps, com
collir bolets a la tardor si ha plogut.

I un dia passes de ser el jove
col·laborador a l’home del temps...

Quan el Cuní estava a ‘Els Matins’,
et tocava fer de tot, i tu tampoc et
tallaves. De tímid no tens res, no?

-Quan ets petit i tens aquesta afició, tothom et diu que seràs l’home

-Nosaltres participem en un espai
informatiu, però la tele és entrete-

l’home del temps
d’‘els matins’
Des de l’any 2008, l’Eloi Cordomí ens informa a diari del temps
que tindrem des del programa
líder dels matins a Catalunya.

niment, així que podem jugar a fer
les dues coses. Però sí, sí, sóc molt
tímid, de debò.
I quan fas el programa, t’ho passes més bé a la part del temps o
a la de la tertúlia?

-Jo en l’espai de les tertúlies no sóc
gaire participatiu, no m’atreveixo a
posar cullerada d’un tema que no
domino. En aquest sentit, crec que
em queda molt per aprendre si vull
ser tertulià, que tampoc és el meu
objectiu!
No t’agradaria provar altres registres?

-M’he format per ser meteoròleg.
Pot semblar que, amb 28 anys que
tinc, que digui que el meu objectiu
és mantenir-me on estic és poc
ambiciós, però és que crec que encara em queda molta feina per fer,
tinc moltes ganes d’aprendre.

“Sóc dels
pocs que he
viscut l’èxit de
la secció de
meteorologia
com a
espectador i
després com
a treballador”

Tens altres aficions, a banda de
la meteorologia?

-Abans era 100% de muntanya,
no volia saber res del mar perquè
em feia respecte. Per superarho, em vaig apuntar a una
escola de surf, i m’hi he aficionat molt. Arrel d’això he
vingut a viure a prop de la
platja, i molts dies surto
de casa amb els patins
posats i la taula de surf.
Per Anabel Herrera
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