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Formació i club, més 
enllà de la seguretat
TEXT RICARD MARTÍNEZ

Hem aconseguit tots plegats que el concepte “formació” formi part del 
vocabulari del món de la muntanya i l’excursionisme. Si bé és cert que 
no tothom que ho predica ho acaba practicant, almenys el relat de la 
importància de la formació a les activitats de muntanya s’ha imposat. Al 
CEG prediquem i practiquem en gairebé totes les disciplines, en aquest 
mateix número hi ha una referència a l’activitat de formació en l’esquí 
de muntanya realitzada pel CEG en els darrers anys.

És ben cert però, que amb la formació d’iniciació o els monogràfics 
especialitzats no n’hi ha prou, de fet diríem que la formació contínua 
és una manera de fer muntanya i aquest aspecte només pot quedar co-
bert per l’actitud individual de cadascú de nosaltres. Llegir ressenyes 
d’activitats realitzades, aprofundir en els conceptes i coneixements me-
teorològics, practicar alguna tècnica en els temps morts als refugis i un 
llarg etc. són activitats personals i espontànies que difícilment es poden 
dirigir des d’una organització.

Com dèiem, la formació en format de curs d’iniciació o monogràfic no 
és suficient. És l’activitat, la pràctica, l’assaig i error i el grup el que ens 
permet consolidar els coneixements teòrics i les habilitats tècniques. I 
el grup no és altra cosa que aquella colla amb la que surts a la muntan-
ya, de manera espontània per afinitats personals i amistat o de manera 
protocol·lària amb les sortides organitzades per les seccions del club. 

Sortim en grups de manera espontània i en aquesta espontaneïtat 
s’inclouen aspectes que ens van enriquint: dissenyar itineraris, buscar 
refugis, consultar la predicció meteorològica, consultar el risc d’allaus, 
intuir si la ruta serà fàcil o difícil per als components del grup, tot això 
forma part de la formació, d’aquell currículum ocult tan comentat en el 
món de la pedagogia.

Al CEG tenim una gran activitat en sortides de cicle, sortides progra-
mades per un coordinador o coordinadora que proposen itineraris més 
o menys atractius. I la realitat és que “morim d’èxit” i gairebé totes les 
sortides tenen més demanda que capacitat. És aquí on cal fer un punt i 
apart i entendre que les activitats de club no són només les sortides de 
cicle “oficials”, també ho són les sortides espontànies dels socis i sòcies 
que, sota el paraigües del club fan una activitat en petit o gran comitè.
 
I tot plegat fa que la reflexió a l’entorn de la formació no sigui només 
seguretat, sinó també nous itineraris, autoorganització, grup, dinàmica, 
piulades i un bon àpat després...
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El Huayna Potosssí: 
el Turó Jove de Bolivia

TEXT I FOTOGRAFIES ARNAU GUARDIOLA

Laguna Verde i el 
Licancabur

06/08/2017 - 00:30 h - Campo Alto de las Ro-
cas, 5.310 m. El repic de la porta metàl·lica ens 
desperta. És el guarda cuiner que ve a prepa-
rar-nos l’esmorzar. A dos quarts tocats ja es-
tem esmorzant. És l’inici, és el començament, 
d’un llarg dia que ens portarà, al cap d’unes 
cinc hores, al capdamunt del Huayna Potos-
si, de 6.088 m a la Serralada Real de l’Estado 
Plurinacional de Bolívia. El Campo Alto de la 
Rocas és la zona a tocar de la glacera del Hua-
yna que agrupa els refugis on s’acostuma a fer 
nit abans d’atacar el Huayna Potossi. N’hi ha 
fins a sis gestionats per diferents empreses. El 
nostre, una estructura ovalada metàl·lica amb 
unes lliteres, una taula, una petita cuina i una 
certa confortabilitat, és el que està més amunt, 
a 5.310 m. S’hi accedeix des del Refugi Huayna 

Potosí, al Zongo, a uns 4.750 m per un camí 
molt marcat i amb el respectiu “peatge” i unes 
dues hores de trajecte. 

01:57 h - Estem a punt de sortir amb tot 
l’equipament: grampons, piolet, casc, arnès, 
frontal, triples capes de camals i corporals, 
guants, gorro, botes, encordaments… Ens or-
ganitzem en dues cordades, en una l’Esther (sò-
cia del Club Excursionista de Gràcia), en Toni 
i en Xavi Arias (soci del Club Excursionista de 
Gràcia), com a guia i responsable de la sortida i 
a l’altra en Josep Maria, jo mateix i en Damian 
Redmond, com a guia. D’entrada, la ruta sem-
bla --o em penso-- que és relativament senzi-
lla exceptuant un parell de trams i la mateixa 
alçada. De baixada, amb llum solar, veiem o me 
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El Huayana Potosí

Aresta 
intermitja 

n’adono que no és tan senzilla, però ja estem 
de baixada... Els punts més complicats, excep-
tuant de la ja dita altura, és una espècie d’escala 
a la neu en un tram força vertical amb una 
bona esquerda d’entrada o de sortida i la cresta, 
estreta i que s’ha de compaginar amb la resta 
d’ascensions. Un cop superat aquest últim tram 
s’arriba al cim del Huayna Potossi, de 6.088 m.

07:45 h - Arribem al cim. Coronem el Hua-
yan Potossi, el “Turó Jove” en aimara. No ha 
sigut fàcil i l’emoció d’arribar-hi es fa pales 
entre nosaltres, el meu primer sis mil. Un sis 
mil gaudit. Fetes les fotografies de rigor i les 

abraçades reglamentàries iniciem el descens cap 
al Refugi del Campo Alto. No serà senzill. El 
sol, el cansament, l’alçada, el tram complicat de 
l’escala endarrerirà la baixada. Finalment, des-
prés de gairebé nou hores, 6,26 km i uns 700 m 
de desnivell arribem al Refugi del Campo Alto 
on podem descansar i hidratar-nos i alimentar-
nos un xicotet més del que hem fet al llarg de 
l’ascensió. És un cim molt recomanable i acces-
sible per tot aquell i aquella que tinguin una 
certa experiència en alta muntanya. Amb una 
bona aclimatació i una progressió adequada és 
més que factible. És un bon cim per “estrenar-
se” en els sis mils o per afegir-lo a la llista.

Salar de 
Uyuni
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El Huayana Potosí

Últim tram per accedir 
al Huayna Potossi.

El Huayna Potossí
de 6.088 m
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L’ascensió al Huayna Potossi és un contrast de 
sensacions i experiències. De sensacions en veure 
com funcionen les expedicions comercials. De 
veure com t’equipen de cap a peus i t’acompanyen 
o t’arrosseguen, segons el cas, fins al capdamunt. 
De sensacions en pensar que és senzill però a 
l’hora de la veritat no ho és tant. De sensacions 
en conèixer la gent del país; de tastar el menjar; 
de veure part del país. De compartir uns dies. De 
fer andisme --d’alpinisme als Andes-- i turisme. 
Una sensació de colors i visions.

És també, una experiència per conèixer un país: 
Bolívia. Una experiència que comença en ate-
rrar a l’aeroport del Alto, a tocar de La Paz, a 
uns 4.000 m. Una experiència que continua 
en arribar a La Paz, a 3.600 m i, si coincideix 
--com en el nostre cas-- amb l’últim dissabte de 
juliol, amb la celebració de l’Entrada Folklórica 
Universitaria. És espectacular. És un festival de 
música i dansa de les universitats públiques de 
la Paz. Un festival de colors i sons que ocupen 
pacíficament els carrers de La Paz des de les vuit 

del matí a les dotze de la nit. Una bellesa. Si 
algú hi va que faci coincidir la seva estada, sen-
se cap mena de dubte, amb l’últim dissabte de 
juliol. Una experiència al circular pel país amb 
concentracions i festivitats diverses que posen 
a prova de foc els nervis dels conductors. Una 
experiència per poder veure, tocar i navegar 
sobre el Llac Titicaca, una extensió de quilò-
metres quadrats d’aigua per sobre dels 4.000 m. 
Una experiència en fer nit a la Isla del Sol, una 
illa carregada de magnetisme i bellesa. Una illa 
des d’on pots contemplar una posta de sol so-
bre la Cordillera Blanca que és impagable. Una 
experiència en contemplar el Condoriri. Una 
experiència al fer el Cerro Austria, de 5.326 m, 
sense cap tipus de dificultat. Una experiència en 
contemplar la Creu del Sud des del campament 
base a la Laguna Chiar Khota. Una experiència 
en descobrir el Salar d’Uyuni i les seves “lagu-
nas coloradas” amb els seus pelicans i els múl-
tiples de cims. La imatge de la Laguna Verde i 
el Licancabur, un volcà de 5.916 m, mereix un 
viatge, si algú el vol anar a fer que m’avisi…

Serralada Real de 
l’Estado Plurinacional

El Huayana Potosí
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Boca 
superior

Pou 
d’entrada



9Abril 2018 MAI ENRERA

Sortida a Osca
TEXT I FOTOGRAFIES DOLORS BOTER

El passat 1, 2 i 3 de setembre, la colla dels dijous 
vam decidir canviar els costums i vam fer una 
sortida de cap de setmana a Osca, concretament 
a la Vall de Bujaruelo.

Es van visitar les cavitats: Cova d’Ordiso i la 
Cova del Granit. Aquestes cavitats fa anys van 
ser explorades per alguns de nosaltres quan es-
tàvem treballant en el Sistema Arañonera i pros-
pectant la zona.

El divendres cap al tard, ens anem trobant al Re-
fugi de Bujaruelo, érem 13 persones del Grup 
dels Dijous.

El dissabte a les 8 h ens recullen els taxis que ens 
han de pujar per una pista tancada al trànsit fins 
a la Vall d’Ordiso. Amb això ens estalviem 5 km 
i 300 m de desnivell aproximadament (1 hora).

Remuntem la Vall seguint el curs del riu per un 
camí fressat i entre boscos. Al cap d’una estona i 
quan comencem a sortir del bosc ja es veu la gran 
boca de la Cova d’Ordiso que encara és lluny. Al 
cap d’una hora arribem a una cabana enrunada, 
allí conflueixen dos riuets: un ens arriba per la 
dreta en la direcció de pujada i prové d’una cas-
cada. El de l’esquerra és el que hem de seguir i 
que surt de la boca de la cavitat, una hora més i 
ens trobem a la boca inferior que és la que hem 
vist de lluny.

Aquí deixem tot allò que no ens cal per a la cavi-
tat (roba eixuta, menjar, etc.) i seguim remuntant 
per la banda esquerra de la boca per uns prats her-
bosos fins a un fals coll, després un altre i arribem 
a veure un riu que és el que prové del ja proper 
Ibón de Ordiso. Baixem a buscar el riu i el seguim 
aigües avall fins que es precipita per un forat, es-

Sortida a Osca
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Sortint

Descens

Pas baix

Sortida a Osca
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tem a la boca superior. Ens acabem d’equipar i 
comencem el descens: un pou de 13,5 m que su-
posa la primera dutxa i acaba en un bassal.

Seguim el curs de l’aigua, el descens no supo-
sa cap problema caminant entre blocs i pel mig 
de l’aigua, un pas baix que no sifona i la cavitat 
guanya alçaria. Un segon pas baix que ens obli-
ga a mullar-nos una mica més (fins a la cintura) 
i la cavitat torna a guanyar volum. Comencem 
a trobar algunes desgrimpades que es fan sense 
problema. En alguns llocs hi han instal·lat  pas-
samans que no fem servir, ja que es pot passar 
pel  riu sense risc. Cada cop els volums són més 
importants, no hi ha formació però la roca és de 
color negre amb vetes blanques que neta pel pas 
de l’aigua la fa espectacular. Seguim avançant 
fins a trobar uns ressalts més pronunciats que 
baixem amb corda i d’altres desgrimpant i ja 
comencem a veure la llum de la boca tot i que 
encara és lluny. Aquí els volums ja són realment 
importants i el terra cobert de grans blocs per on 
es perd el riu que 100 m més endavant tornem a 
trobar ja a l’exterior.

En total han estat unes 3 hores de descens, una 
mica més de 100 m de desnivell i 1000 m de re-
corregut.

Sortim, mengem una mica, estona que aprofi-
tem per eixugar-nos i comencem el retorn. Són 

3 hores de baixada, ja que ara no disposem dels 
taxis i hem de caminar tota la pista.

L’endemà, algun cotxe ja marxa però la res-
ta aprofitem per anar a visitar la propera Cova 
del Granit. Feia pocs dies que ja hi havíem estat 
però d’aquell grup solament érem 3 i la resta vo-
lien aprofitar. 

La Cova del Granit també va ser fruit de les pros-
peccions que vàrem fer fa 40 anys quan s’estava 
explorant el Sistema Arañonera. Es troba al mar-
ge esquerre del riu Ara i no té connexió amb el 
sistema. Fa uns 60 m de desnivell i uns 500 m 
de recorregut. Aquí sí que existeixen força con-
crecions i especialment una bandera d’uns 17 
m d’altura molt espectacular. El que també la 
fa interessant són els blocs de granit que hi ha a 
l’interior que provenen del massís de Vignemale i 
que van ser arrossegats i introduïts per les geleres 
que baixaven seguint el curs del què avui dia és el 
riu Ara. De la cova del Granit també surt un curs 
d’aigua que obliga en els primers metres a passar 
un laminador d’uns 12 m i tens la mullena garan-
tida. Després com ja he comentat els volums són 
grans i no presenta cap problema, de fet algunes 
empreses d’aventura porten gent a visitar-la.

En Sergi Duatis va filmar un reportatge que po-
deu veure a: https://youtube.be/w69e4ok8ksQ

Sortida a Osca



Pràctica progressió 
pas patinador (2016)
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Formació en esquí de muntanya 
al segle XXI

L’esquí de muntanya al CEG ve de lluny
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Formació en esquí de muntanya

TEXT I FOTOGRAFIES RICARD MARTÍNEZ

Seguint l’estela històrica de l’activitat d’esquí de 
muntanya del CEG i dels cursos de formació en 
l’esquí de muntanya fins els anys 90, tot plegat 
mereixeria un article més extens que fes un re-
coneixement de quin ha estat el paper històric 
del CEG en l’esquí de muntanya. En aquest ar-
ticle ens centrem però en l’activitat de forma-
ció de l’esquí de muntanya a partir del canvi de 
segle, moment en el que podem dir que hi ha 
un relleu generacional entre els dinamitzadors 
de l’activitat de l’esquí de muntanya al CEG. 

Aquest període també és el de la popularització 
de l’esquí de muntanya la irrupció de la compe-
tició i els nous materials tècnics. 

Des de l’any 2002 fins el 2018 s’han fet 13 cur-
sos d’iniciació a l’esquí de muntanya amb un 
total de 200 participants aproximadament, en 
aquest període també s’ha introduït activitats 
paral·leles de formació: Coneixement de la 
neu i les allaus i monogràfics de descens en 
neus no tractades.
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Progressió volta maria. 
Tavascan (2018)

Pic de la Coma del 
Forn (2012)

Pràctiques de progressió, 
Tavascan (2017)

Tuc d’Aubàs 
(2013)

Cata de neu, 
Coma de Vaca (2006)

Formació en esquí de muntanya
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Puigmal de 
Lló (2004)

Puigllançada 
(2003)

Tarbesou 
(2005)

Pedescaus 
(2016)

Formació en esquí de muntanya

Una filosofia de formació i de club

La filosofia a l’entorn de l’activitat de formació 
que hem desenvolupat se sustenta en tres eixos:

• La formació com a eina de seguretat
• Dinamització de l’activitat d’esquí de muntanya
• Consolidació del grup i manteniment de 
l’activitat al Club

De fet, aquests tres eixos són els mateixos que 
guiaven la formació en esquí de muntanya al 
CEG a les dècades anteriors, assumits de manera 
més o menys intuïtiva. 

Si ens centrem en l’objectiu de consolidar el grup 
i l’activitat d’esquí de muntanya al CEG, les dades 
de participació ens diuen que la immensa majo-
ria dels participants habituals actuals a les sortides 
han passat per la formació dins del club. Fet que 
ens indica l’èxit de l’estratègia seguida fins ara.

Així doncs, per a que hi hagi un lligam entre 
la formació i l’activitat quotidiana del club, cal 
que els organitzadors i bona part dels instructors 
siguin del club i facin vida a la secció d’esquí. 
Aquest lligam afectiu que es genera en un curs 
d’iniciació és cabdal per fixar els cursetistes com 
a posteriors membres actius de l’esquí de mun-
tanya. Els instructors i organitzadors membres 
del club fan aquesta tasca oculta de presentar la 
secció, explicar l’ambient que hi ha i incentivar 
els nous a participar-hi, una porta d’entrada ex-
cel.lent en la que els cursetistes se senten acom-
panyats.

Amb l’objectiu de millorar aquesta integració al 
grup es va canviar el format del calendari dels 
cursos, fent que la tercera sortida de cap de set-
mana ja fos com a participants de les sortides de 
cicle que programa la secció, el que ajuda a entrar 
en la dinàmica de les sortides, conèixer altra gent 
de la secció i evitar la “porta freda” de presentar-
te a una sortida sense conèixer a ningú.

És cert que la dinàmica de la normativa i les exi-
gències de titulació per al responsable del Curs di-
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Formació en esquí de muntanya

Portarró 
d’Espot (2003)

Balandrau 
(2006)

Pic de la Coma 
del Forn (2012)

Pràctiques d’ARVA, 
Espot (2015)

Vallter-Mentet 
(2005)

Tossa Plana 
de Lles (2017)

Pic de l’Orri 
(2018)

Pic de la Mina 
(2004)
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Estanys de la 
Pera (2015)

ficulta aquesta tasca, però escollint bé l’instructor 
que ha de dirigir el curs, per a que entengui la 
filosofia i els objectius, i fent que tota la resta de 
col·laboradors siguin de la secció, ajuda a superar 
aquest inconvenient que, si es fa bé, és una mera 
gestió. Sempre tenint en compte que la participa-
ció dels membres de la secció és totalment ama-
teur i sense remuneració.

Tot i això creiem que amb la formació d’iniciació 
no n’hi ha prou, a la secció d’esquí del CEG en-
tenem que la formació és contínua, el grup aju-
da a consolidar la tècnica i la innovació. El grup 
també genera noves demandes de formació 
més específica, com les que ja hem iniciat res-
pecte el Coneixement de la neu i les allaus, en 
col·laboració amb l’ACNA i monogràfics de des-
cens en neus no tractades, per millorar i consoli-
dar tècniques de descens. També s’ha introduït el 
taller de manteniment del material i els esquís i el 
monogràfic, que tot just farem aquesta tempora-
da, de tècniques alpines, encoratges amb mitjans 
de fortuna i progressió en glaceres.

Canvis en els materials, la tecnologia i la 
gent, però no en tècnica i les muntanyes

Efectivament, les muntanyes sempre són allà, 
amb més o menys neu sempre hi són. La tècnica 
treballada en tots aquests anys ha canviat poc: ús 
del material, tècnica de progressió en ascens (vol-
ta maria), traçat del recorregut i progressió amb 
grampons i piolet.

Pel que fa a aspectes teòrics també s’ha mantingut 
una temàtica estable, amb més o menys accent en 

temes concrets: Material, Meteorologia, Avalua-
ció del risc, primers auxilis, neu i allaus i prepara-
ció de sortides.

Els canvis en els perfils dels cursetistes

La tipologia dels participants en els cursos de 
formació ha variat en dos sentits. Hem anat evo-
lucionant la motivació per iniciar-se a l’esquí de 
muntanya, dels muntanyencs que volien sortir a 
l’hivern amb els esquís per ampliar l’horitzó de 
les sortides i gaudir dels descensos, als  esquiadors 
més o menys consolidats que volen deixar les 
pistes, fer muntanya i gaudir d’un ambient més 
natural i feréstec. D’altra banda la participació fe-
menina ha anat creixent fins arribar al 50% del 
darrer curs.

Formació d’iniciació a l’esquí de muntan-
ya del CEG 2002-2018

Directors i coordinadors: Carles Perera,  Elisabet 
Cornadó,  Enric Tomàs,  Jaume Jubert, Mercè 
Benet,  Ricard Martínez,  Vicenç  Sànchez, Xavi 
Fanlo, Xavi Aymar, Xavi Garcia.

Col.laboradors: Àlex Mariné, Andrea Di Marco, 
Anna Mesalles, Ariadna Mateu, Berta Algueró,  
Cales Lluch, Carlos Muniesa, Cinta Barreno, 
David Terradas, Eli Riera, Francesc Daví, Glòria 
Valls, Javier Barro, Joan Bartoll, Joan Manel Cla-
vero, Lluís Ferrer, Lorena Rabarté, Manel Caste-
lló, Montse Bacardit, Neus Vives, Pili Vendrell, 
Ramon Orteu, Ramon Pasqual, Roger Llorens, 
Rosa Salas, Santi Arigues, Sara Orgué, Sergi Bie-
te, Tonyo, Yolanda Ferreres.



@clubexcursionistadegracia El grup de joves del CEG a la serra de Busa, con-
trastos de colors... _cegjoves

@clubexcursionistadegracia Sortida de cicle del  @GIE_CEGracia _avenc del Ginebró. 
_espeleo _speleology _cave _naturephotography _n

Pessics d’Instagram
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@clubexcursionistadegracia Volta Eivissa en BTT, temps excepcional i bones 
vistes _cegbtt _cegracia _btt

@jesus_griera_marti

Pessics d’Instagram
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@lala.lasheras Arribar al limit per notar que estàs viu, i conseguir-ho. Indes-
criptible. _gelpelgintònic _naturephotography _

@llusof Desert Blanc _esquidemuntanya _cegesqui

Pessics d’Instagram
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@mfliwirs Mar de núvols

@ricardmartinezm Trencant el blanc...

Pessics d’Instagram
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Ruta en BTT 

Obrint camí al 
Male Karpaty

Activitat ramadera 
al Parc Nacional 
del Baix Tatras

Cim del Krîzna 
1560 m
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Ruta en BTT dels Tatras 
a Bratislava
TEXT RAQUEL NAVARRO I NÚRIA PUIG FOTOGRAFIES RICARD MARTÍNEZ

Eslovàquia és un país ideal per fer bicicleta, no no-
més per les rutes seguint el Danubi o les planes 
al sud dels Tatras, també és un país ideal per a la 
bicicleta de muntanya, amb infinitat de rutes de 
totes les dificultats, majoritàriament per boscos i 
els parcs naturals. 

Hem decidit fer la nostra pròpia ruta a començant 
al cor dels Tatras, des de Liptovsky Mikulas pobla-
ció ubicada entre l’Alt i el baix Tatras, i acabant a 
Bratislava, la capital del país. Un total de 375km i 
6500m de desnivell positiu acumulat.

La ruta feta no és contínua, hi ha un tram fet en 
tren ja que ens vam estalviar la planura de la vall 
del riu Vàh a la regió de Trencin i aprofitar els dies 
que teníem per poder arribar a Bratislava per la serra 
del Malé Karpaty. La segona i tercera etapa tampoc 
enllacen directament, en aquest cas va ser per evitar 
una carretera molt transitada de difícil alternativa, 
però que amb previsió es pot modificar la ruta.

Al final de la travessa encara vam aprofitar per pe-
dalar al costat del Danubi, tot un clàssic, amb sen-
sació de monotonia després de baixar per les pistes 
de les muntanyes boscoses.

La ruta la vam fer entre el 5 i el 15 d’agost, viatjant 
en avió des de Barcelona a l’aeroport de Viena, que 
és a 60km de Bratislava. 

La logística l’hem fet de dues maneres, traslladant 
les bicicletes amb una empresa de transport i una 
part del grup facturant  la bicicleta a l’avió. La se-
gona opció és més econòmica però hi ha el risc 
d’alguna avaria i cal dominar una mica de mecàni-
ca per muntar-la i desmuntar-la.

El transport més ràpid des de l’aeroport de Viena 
a Bratislava és l’autobús i tot i que sobre el paper 
es pot portar la bicicleta és millor reservar-ho amb 
temps per evitar confusions.

Trasllat al punt d’inici de la ruta
Eslovàquia té una bona de xarxa de tren, sempre 
amb espais per a bicicletes, el que permet el trasllat 
amb les bicis de punta a punta del país. Després 
de gaudir de la Bratislava nocturna, el dia següent 
acabem els preparatius i ens dirigim a l’estació cen-
tral, on agafem un tren fins a Liptovsky Mikulas, 
4h30min, 290km.

Dormim a Liptovsky Mikulas Hotel Klar  klar.sk

Tram de bosc un 
xic complicat...



Tot i començar el dia amb 
una mica de pluja, la ruta 
l’hem pogut fer bé. Els pai-
satges oberts del baix Tatras 
contrasten amb els boscos 
espessos, tots els tons del 
verd, tret dels camins, al-
guns dels quals estan força 
enfangats. Aquesta etapa és 
una combinació de pistes as-
faltades, camins que es con-
fonen amb l’herba dels prats 
i trams de pista entre boscos. 
Descobrim una de les moltes 
petites estacions d’esquí que 
hi ha per la zona, ens sobten 
per la cota tan baixa.
Dormim a Liptovska Osada, 
Pension Osada https://pen-
zionosada.sk/en/ 

Pugem al Krîzna 1560m el 
punt més alt de tota la tra-
vessa, ens obliga a arrossegar 
a estones la bicicleta des del 
coll a 1400m. 
Descens còmode i bonic pas-
sem per un centre d’activitats 
de muntanya Kráľová 
Studňa, on hi ha un petit 
hotel i una fantàstica terrassa 
amb vistes (i cerveses...)
El descens per boscos, el 
trac que portem queda tallat 
i improvisem una ruta se-
guint la carena pel mig d’un 
bosc ple de troncs caiguts, 
recorregut un xic èpic ja 
que la major part la fem amb 
la bicicleta al coll. Després 
de baixar per un bosc força 
dret arribem a una pista que 
ja sense problemes ens du 
a la carretera principal, una 
encigalada vaja... 
S’ha fet tard i el trànsit intens 
de la carretera desaconsella 
seguir fins a Banská Bystri-
ca, on teníem l’allotjament 
reservat, remuntem la carre-
tera 2km fins a Staré Hory, 
on trobem una pensió.
Dormim a Staré Hory  Pen-
sion Pod Donovalmi  pen-
zionpoddonovalmi.sk.

La sortida del poble per la 
carretera està totalment des-
aconsellada pel trànsit intens 
i l’estretor de la carretera, 
així que per no repetir part 
de l’itinerari del dia anterior 
fem un enllaç en taxi des de 
Staré Hory fins a Harmanec.
L’etapa és llarga però amb 
pendents suaus i molts trams 
de descens, fem una aturada 
a Sklené, on hi ha la possi-
bilitat d’agafar el tren fins el 
poble d’arribada. Dormim a 
Apartmany Kanianka. 

1 Etapa
Larzac – Nant  35km +650m 

-500m

2 Etapa
Liptovska Osada – Sta-

ré Hory 43’5km +1300m 

-1450m

3 Etapa
Harmanec - Kanianka: 72km 

+1100m 
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Aquesta etapa té dues puja-
des suaus i el descens final 
fins a la planura on hi ha 
Nová Dubnica punt on aga-
fem el tren fins a Piešťany, el 
trajecte dura una hora. Això 
ens permet estalviar-nos 
una etapa força monòtona 
seguint el riu Váh, afluent 
del Danubi i el riu més gran 
d’Eslovàquia. 
Ja al darrer tram de descens, 
al poble d’Onseine parem a 
demanar aigua a una casa on 
ens atén molt amablement 
un senyor, efectivament ens 
omple els bidons d’aigua i 
acte seguit treu una safata 
amb un aiguardent fet per 
ell i uns quants gots, no es 
pot rebutjar l’hospitalitat 
local... Dormim a Pyestani 
Hotel Magnolia, no hem 
pogut gaudir de Piešťany al 
vespre per un fort temporal 
de pluja i vent que ha pro-
vocat algunes destrosses.

Comencem a endinsar-nos 
al Malé Karpaty. El primer 
tram des de Piešťany fins a 
Prasník el fem per la planura 
de la vall del Váh amb una 
pujada molt suau cap a la 
muntanya. El segon tram, 
ja dins del Malé Karpaty, 
el recorregut va combinant 
camps i boscos, on ens ado-
nem de la destrossa que ha 
fet el temporal del dia ante-
rior. Dormim a Smolenice a 
una casa particular que lloga 
les habitacions.

Llarg i divertit recorregut 
pel parc natural del Male 
Karpaty, original arribada 
directament des de la mun-
tanya fins a Bratislava. És 
com si arribem a Barcelona 
per la carretera de les Ai-
gües.
Els petits Càrpats tenen uns 
100km de llarg orientats de 
nordest a sudoest. La major 
part de la serra és parc na-
tural des del 1976. Molta 
diversitat de flora i fauna i 
patrimoni arquitectònic. Els 
punts més alts són Záruby 
a 768 m, Vysoká a 754 m i 
Vápenná a 752 m.
Després d’unes quantes 
punxades arribem a Bratisla-
va ja al capvespre. Dormim 
a Bratislava: Patio Hostel.

4 Etapa
Kanianka - Nová Dubnica: 

55km +950m -1000m

5 Etapa
Piešťany - Smolenice: 62km 

+760m

6 Etapa
Smolenice – Bratislava: 

68km +1200m -1300
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“Tot just baixàvem de fer el primer dipòsit a Camp 1 quan la notícia ens va sacsejar. Una allau 
havia escombrat la part superior de l’aresta. El despreniment havia enxampat la cordada que 
obria via i temporada. Un ferit i un desaparegut finalment donat per mort. No hi comptàvem. 
La via era tinguda per segura i això ho qüestionava del tot. El gran tall generat s’alçava ame-
naçant sobre la ruta d’accés al cim. Quedava una setmana pel nostre torn. S’estabilitzarien les 
plaques de vent a 6800 m o continuarien sent un parany? Durant les 6 nits que havien de venir, 
en tancar el cremallera del sac, una remor d’incertesa ens rondaria el cap.”

Expedició catalana 
Himlung, 7126 m 
TEXT I FOTOGRAFIES SANTI POCINO
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Camp 2
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La tardor de 2016, un total de 5 expedicions vam 
coincidir en un moment a l’altre al camp base del 
Himlung: 2 alemanyes, 1 suïssa, 1 austríaca i 1 
catalana. Exemple de com han canviat les coses a 
muntanya, la nostra era l’única no comercial. 

Feia més d’un any que preparàvem l’expedició; més 
o menys amb aquests paràmetres: un se -mil poc 
freqüentat i d’una dificultat tècnica assequible. En 
Ferran Navarro, amb una bona pila d’expedicions 
a l’esquena havia trobat l’objectiu precís. A par-
tir de la seva proposta es configurà l’equip en el 
graner dels centres excursionistes (CER l’Escala, 
Unió Excursionista de Vic-ep!, secció Forat Ne-
gre- Club Excursionista de Gràcia, SEM Cerdan-
yola i la UEC Sants), en les amistats forjades en 
anys i panys de fer muntanya o en les accions de 
Mountain Wilderness de Catalunya. 

Situat al nord del Nepal, per acostar-nos al Hi-
mlung resseguim un parell d’etapes comunes del 
tresc dels Annapurnes. La quantitat de gent, i al-
gunes de les actituds i aptituds observades mostren 
fins a quin punt l’experiència a muntanya pot que-
dar banalitzada per l’efecte d’un turisme corrosiu.

Arribats al poble de Koto, es pren la vall de Phoo 
deixant de banda la vall principal i conseqüentment 
la pista que la ressegueix i el seu migrat i temerari 
trànsit de vehicles. D’ara endavant només hi ha co-
rriols per connectar els petits i isolats pobles. Els tot 
terreny són substituïts per mules i pòrters. Phoo es 
troba a dos dies a peu, remuntant una angosta vall 
que s’allarga una cinquantena de quilòmetres. En el 
trajecte passarem des de l’ambient humit dels bos-
cos de coníferes monumentals a l’aridesa d’un altiplà 
magre en tot menys en minerals i immensitat. 

 Al sojorn del primer dia, al llogarret de Meta, hi ha 
el trencant que condueix al poble de Naar, enlairat 
a 4100 m on la vida pren una dimensió ancestral. 
Envoltat de petits conreus, els habitants es dedi-
quen a l’agricultura i a la ramaderia de subsistència 
amb un molt incipient sector turístic. Però a Naar 
el fenomen econòmic del moment, una mena de 
febre d’or contemporània, s’anomena yarsagumba. 
Es tracta d’un fong al qual s’atribueixen propietats 

miraculoses i que només es troba entre els 3000 i 
5000 metres en algunes pastures de l’Himàlaia i pel 
qual els comerciants/traficants xinesos en paguen 
(atenció!) de mitjana 20.000 dòlars el quilo. No cal 
dir que aquest desorbitat preu ha generat no pocs 
problemes i amenaça vells equilibris socials. 

Després del llarg, tortuós i vertiginós camí d’accés, 
creuar l’adusta porta que significa l’accés al poble 
de Phoo a 4080 metres produeix un inevitable 
calfred. S’experimenta la percepció d’arribar a un 
indret remot i èpic. Es diria que en aquest racó de 
món l’Edat mitjana s’ha allargat fins fa tot just una 
vintena d’anys. No costa trobar vestigis d’aquest 
període però els canvis són ràpids i s’albiren molt 
accelerats als anys vinents. Un creixent nombre 
de lodges amb els rètols en anglès i la presència 
prou escampada del mòbil certifiquen l’entrada 
sobtada al segle XXI. La uniformització cultural 
destruint llegats també arribarà aquí i nosaltres, 
fatalment, devem esdevenir actors involuntaris 
amb la nostra sola presència. Queda la satisfacció 
enganyosa d’haver-ho vist -encara- en un estat 
força original, tot i admetre la pròxima derrota de 
les ancestrals formes de vida que s’han perllongat 
fins als nostres dies.

El Camp Base s’ubica a 4820 metres, en unes pas-
tures que poden oferir el miratge de pensar que 
som als Pirineus. Les imponents catedrals de gel 
que encerclen la capçalera de la vall i glacera de 
Phangry ens recorden que no, que som en una 
serralada de magnituds i escala descomunals. Un 
decorat desitjable per si mateix on destaca la pirà-
mide del Nemjung (7140 m).

Expedicionaris

Expedició Himlung
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Del Camp Base val la pena destacar, en certa ma-
nera per sorprenent, la correcta gestió dels residus: 
tant per com són recollits, com són separats, com 
són baixats al poble. El següent pas d’aquest procés 
ja ens resta desconegut i per tant obert a dubtes. En 
un país tan deficitari en aquesta matèria com Ne-
pal resulta molt satisfactori constatar la netedat del 
camp base.

Passades les necessàries jornades d’adaptació, mals 
de caps més o menys intensos i la tradicional Puja 
per demanar la protecció divina, ja estem en con-
dicions d’ascendir a camp 1 per deixar un dipòsit 
de material. El dia de debut cap als camps superiors 
vindrà marcat per la fatalitat. De bon matí, el cui-
ner de l’expedició ha de marxar cap avall per un 
incipient edema, un membre de l’expedició ale-
manya que progressa uns metres davant nostre es 
precipita per la morrena de la glacera de Phangry 
i cau uns 40 metres. Aquests incidents no tindran 
conseqüències greus, però si el tercer. De retorn 
a camp Base, en Passang, el nostre xerpa d’alçada, 
informa força desconcertat d’un accident a l’aresta 
del Himlung. Sembla que hi ha un desaparegut.

Durant hores s’està a l’espera de l’arribada de 
l’helicòpter que ha sortit de Katmandú (!) per aju-

dar a la recerca. Unes hores perdudes, potser defi-
nitives, potser ja irrellevants. És avançada la tarda 
quan visualitzem l’aparell remuntar la vall. Per lla-
vors el cel s’ha anat tancant, i les muntanyes resten 
sota un mantell de núvols. Així i tot l’helicòpter 
s’enfila amb l’equip de rescat en un intent que re-
sultarà fallit. A la tornada carreguen l’alemany fe-
rit per retornar-lo a Katmandú, per ell s’ha acabat 
l’expedició. El brunzit del motor s’allunya mentre 
al camp Base s’escampa un silenci compungit.

Aquell mateix vespre mentre en Migmar, així es 
deia, qui sap si ja mort o si encara agonitzant a 
6800 metres, al camp base s’escolten les converses 
i rialles inconscients de les tertúlies a les diverses 
tendes-menjador. La vida i la mort conviuen en 
una barreja que causa una profunda i aclaparadora 
sensació d’estranyesa.

El camp 1 és una balconada de primer ordre en-
carada a la cara nord del Gyagi Kang de 7038 m. 
Les parets que el drenen són una constant caiguda 
de seracs, allaus i esllavissades. L’espectacle, vist des 
de la distància de seguretat per on transitem gene-
ra admiració i respecte. La banda sonora fa pren-
dre consciència de la pròpia fragilitat. De reüll ens 
fixem en els seracs que s’alcen més amunt al nostre 

Entre el Camp 
Base i el Camp 1

Expedició Himlung
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vessant. Això sí, d’aparença més pacífica i amb un 
petit tàlveg que tot fa pensar ens protegeix en cas 
que decidissin desprendre’s.

En la pujada a Camp 2 apareixen les cordes fixes. 
L’itinerari busca un contrafort rocós de pedra fo-
rça descompost, però que permet esquivar el pas 
per la glacera en un tram molt trencat. Després 
d’un flanqueig per una vira s’accedeix a la conca 
glacial per un replà, on les esquerdes, si més no en 
aparença, són molt menors en nombre. 

Aconseguit el Camp 2 per fer dipòsit de material 
hi coincidim amb l’expedició austríaca, la segona 
en el calendari, que ens informa seguirà el camí 
dels suïssos i renunciarà a fer cim per les condi-
cions de la muntanya. De renúncia en renúncia 
ens arribarà el torn i el pes de la decisió es preci-
pitarà sobre nosaltres: No hi ha ascensions prèvies. 
S’estabilitzarà la neu de la part superior per quan 
arribi el nostre dia? Les possibilitats d’intentar cim 
passen per unes tardes assolellades que incideixin a 
l’aresta tot transformant i compactat la neu.

En els dies transcorreguts entre la primera visita 
a Camp 2 i el nostre retorn ja a punt per enfilar 
amunt, de mica en mica la balança s’ha anat de-
cantant. Les nostres opcions han disminuït inexo-
rablement al pas de cada nit. Puntualment i persis-
tent, una nova nevada emblanquinava els camps 
superiors totes les nits. Les acaballes del monsó no 
han seguit el seu patró habitual i han continuat 
acumulant més i més neu no transformada. Dels 
6000 metres en amunt, més o menys no s’ha pro-
duït fusió. Tot i això, queda una darrera provatura. 
Els xerpes de les tres expedicions que quedem amb 
intenció de fer cim s’ho han amanit per crear un 
equip mixt que el dia abans pugi a inspeccionar 
fins on sigui possible –incloent l’opció de com- 
l’itinerari.

Quan a primera hora de la tarda del 4 d’octubre 
accedim per segon cop a Camp 2, el cel és tapat tot 
i que no impedeix disposar de certa visibilitat. Ens 
trobem la sorpresa que els corbs i les gralles han 
assaltat el nostre dipòsit de menjar, tot i estar mig 
soterrat a la neu, i han fet net. Cal recollir els plàs-
tics i embolcalls trencats escampats sobre la neu. 

Així passem a la tarda fins que detectem l’equip 
de xerpes retornant a poc a poc des del coll. Quan 
finalment arriben a camp 2, les seves cares esgota-
des ho diuen tot. Més enllà del risc d’allaus que no 
ha disminuït, han topat amb una neu fonda que 
implica desgast físic descomunal impedeix muntar 
cordes fixes per oferir certa seguretat en els passos 
exposats. S’han difuminat les remotes possibilitats 
que restaven. 

És així, per assentiment generalitzat, com la deci-
sió ressola pel seu propi pes. No es farà l’intent al 
Himlung. Sí que optarem, però, el cim que queda 
a l’esquerra del coll. Un pic sense nom de 6421 m. 
Està situat just per sobre on s’ubicava el Camp 3 de 
l’antiga via normal. Una via que es deixà d’utilitzar 
fa tot just 2 anys, quan una allau afectà greument 
el camp 2 i la seva ruta d’accés amb un reguitzell 
de víctimes.

El dia d’ascensió, és d’agrair, tenim un regal en for-
ma del cel nítid i diàfan, i una temperatura que po-
dríem considerar més que suau. L’ascensió es realit-
za bé, sota l’escalfor del sol i sobre una amable aresta 
que ofereix seguretat sempre que estiguem ama-
tents a les cornises suspeses sobre el vessant nord. 
Per davant s’estenen les muntanyes del Tibet, tan 
properes i tan llunyanes com el mateix Himlung. 
Mentre reposem al cim el fitem com mai: davant 
per davant. Mastodòntic, impassible, vessant tones 
de neu. La seva feixuga aresta de 800 metres conti-
nuarà esperant la primera ascensió catalana. 

Trecking 2

Expedició Himlung
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Recursos cartogràfics

Recursos cartogràfics en línia
TEXT REDACCIÓ

Sovint es comenta l’evolució de l’activitat a la 
muntanya a partir de les millores tecnològiques 
dels materials. Però també hi ha una altra revolució 
tecnològica que ha influït en la forma de planificar 
les activitats i també en els mateixos itineraris. 

La tecnologia aplicada a la cartografia digital i la 
disponibilitat d’aquesta en els portals d’internet, 
juntament amb els dispositius gps, han permès 
ampliar horitzons i dissenyar activitats que sense 
aquestes eines eren molt més complexes.

Un exemple són les rutes de btt, avui dia podem 
fer una ruta de 45km en bicicleta fent un recorre-
gut complex amb múltiples creuaments de camins 
i tota mena de terrenys. Abans a cada creuament 
calia verificar al roadbook, amb l’ajuda del mapa i 
amb càlcul de la distància total i la parcial, si era el 
creuament correcte, amb els conseqüents assajos i 
errors. Dit d’una altra manera, no hi havia temps 
material per fer un itinerari complex com els que 
fem avui dia amb l’ajuda del gps.

A mesura que es consoliden les eines d’internet, 
els serveis cartogràfics s’actualitzen i milloren els 

seus serveis. Els geoportals són molt útils per vi-
sualitzar el terreny prèviament a planificar una 
sortida, ampliar les referències geogràfiques, di-
buixar els itineraris, dibuixar tracks guardar-nos-
els per al gps, verificar mitjançant les imatges sa-
tèl.lit si un itinerari va per una pista de muntanya, 
o si la gelera per on hem de creuar té algun pas 
franc. 

En aquest article volem fer un repàs de les dife-
rents eines de portals geogràfics que ens poden 
ser d’utilitat. No es tracta d’un treball exhaustiu, 
hi ha molts recursos a disposició. I només ens cen-
trem en els recursos útils per a ordinador, deixant 
de banda els recursos per a dispositius mòbils.

Tots els serveis proposats permeten la visualit-
zació de mapes topogràfics fins a escales molt 
petites i fotos aèries amb molta qualitat. Els més 
interessants seran els que ens permetin dibuixar 
itineraris i carregar i descarregar tracks per a 
gps. Altres funcions com ara imprimir amb bona 
qualitat els mapes o exportar els camps visuals i 
mapes seleccionats, també són igualment inte-
ressants.
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Geoportal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: www.icc.cat/vissir

• Àmbit geogràfic: Catalunya
• Permet dibuixar itineraris
• Carregar tracks: Si en format gpx, kml, csv i txt - Descarregar tracks: Si en format gpx i kml
• Visualització: Bona, opció de tota la pantalla. Eines bàsiques a l’abast i navegació molt in-

tuïtiva. Disposa de cercador que localitza sobre el mapa els noms i topònims.
• Idiomes: Català, Castellà i Anglès

Geoportal SwitzerlandMobility: map.wanderland.ch

• Àmbit geogràfic: Suïssa 
• Permet itineraris amb registre previ
• No permet carregar o descarregar tracks
• Visualització: Bona, opció de tota la pantalla. Eines bàsiques a l’abast i navegació molt 

intuïtiva. La web proposa itineraris de tota mena d’esports a la muntanya. Amb infor-
mació molt útil sobre transport públic i altres serveis. Disposa de cercador que localitza 
sobre el mapa els noms i topònims.

• Idiomes: Francès, Alemany i Italià.
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Geoportal de la confederació 
Suïssa: 
https://map.geo.admin.ch

• Àmbit geogràfic: Suïssa 
• Permet dibuixar itineraris 
• Permet carregar tracks en for-

mat kml
• Permet descarregar tracks en 

diversos formats
• Visualització: Bona, opció de 

tota la pantalla. Eines bàsiques 
a l’abast i navegació molt in-
tuïtiva. Disposa de cercador 
que localitza sobre el mapa els 
noms i topònims.

• Idiomes: Francès, Alemany, 
Italià, Romanx i Anglès

Geoportal de l’Institut Geogràfic 
Francès 
www.geoportail.gouv.fr/accueil

• Àmbit geogràfic: Estat Fran-
cès 

• Permet dibuixar itineraris.
• Permet carregar tracks en for-

mat gpx i kml, permet desca-
rregar tracks dibuixats en for-
mat kml. 

• Visualització geogràfica limi-
tada, però amb totes les bases 
cartogràfiques possibles. Eines 
bàsiques a l’abast. Disposa de 
cercador que localitza sobre el 
mapa els noms i topònims.

• Idiomes: Francès. 

Infraestructura de dades espa-
cials d’Andorra: 
www.ideandorra.ad/geoportal/

• Àmbit geogràfic: Andorra
• Permet dibuixar itineraris
• Permet carregar i descarregar 

tracks en diversos formats 
• Visualització geogràfica limi-

tada. Eines bàsiques a l’abast. 
Disposa de cercador que loca-
litza sobre el mapa els noms i 
topònims.

• Idiomes: Català, Castellà, 
Francès i Anglès

Recursos cartogràfics
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Visu GPX: http://www.visugpx.com/editgpx/

• Àmbit geogràfic: Estat Francès
• Permet dibuixar itineraris
• Permet carregar i descarregar tracks en format gpx. Permet dibuixar i modificar tracks
• Visualització geogràfica bona, opció de tota la pantalla. En funció bàsica només carto-

grafia lliure.
• En realitat es tracta d’una web que comparteix tracks d’itineraris de diversos esports, amb 

moltes rutes d’esquí de muntanya. Molt útil i de fàcil maneig.
• Idiomes: Francès. 

Open Topo Map: opentopomap.org

• Àmbit geogràfic: Mundial
• No permet dibuixar itineraris
• Permet carregar tracks en format gpx
• Visualització geogràfica bona. Es tracta d’un mapa topogràfic mundial lliure. Tot i la limi-

tació de les eines bàsiques a l’abast. Ens permet ubicar-nos a qualsevol punt geogràfic del 
planeta amb un detall de la cartografia força bo.  

• Idiomes: Anglès i Alemany

Recursos cartogràfics
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METZINA TONIFICANT
TEXT I FOTOGRAFIES IMMA TEJERO

Pujant al Puigmal d’Er, 
el 2 de juliol de 2016



Relats de muntanya

Tic, tac, tic, tac…

Són les 6 del matí i sona el despertador. A ple hivern és 
ben fosc. A l’estiu, el dia ja s’ha llevat. Adonar-nos que 
avui ens espera la muntanya és tot un incentiu per saltar 
del llit, enllestir de pressa el que cal per sortir i trobar-nos 
amb els companys de ruta. Fins aquí, pensareu que no us 
dic res d’especial que no conegueu els qui heu caigut en les 
temptacions contínues que genera la passió per tot allò que 
descobrim i sentim quan ens acostem a les muntanyes i als 
entorns que les envolten.

És ben cert que, per principi, ens submergim en un medi 
hostil que cal respectar i atendre segons uns codis que 
podem conèixer i interpretar. Això fa que sempre hàgim 
d’estar a l’aguait de canvis meteorològics, imprevistos en 
els itineraris, etc. I que calgui que hi anem preparats, do-
cumentats i informats per evitar, en la mesura del possible, 
mals majors o, directament, accidents.

Quan ens sentim forts, estem entrenats i les il·lusions són 
més potents que les febleses, vivim el repte amb poques 
ombres, comptem que tot anirà bé encara que, puntual-
ment, puguem tenir un mal dia o un incident que ens faci 
canviar els plans. Així, anem assolint fites i guanyant alçada 
en les nostres aventures. És realment fascinant!!!

Altrament, quan patim alguna limitació congènita o nouvin-
guda, el ventall dels reptes s’amplia i no pas perquè augmen-
ti la dificultat dels nostres objectius sinó perquè, per arribar 
al mateix punt que els altres, hem d’afrontar més obstacles. 
Aquest aspecte que és admirable i encoratjador, té matisos 
singulars. En nom propi, us puc dir que la muntanya pot 
esdevenir, en ella mateixa, un gran llibre d’autoajuda. I vull 
dir, també, que compartir-la amb persones sensibilitzades 
pel poder de la superació incondicional, que viuen l’èxit 
d’arribar plegats i no pas en una bona marca de temps, que, 
fins i tot, posposen una via o itinerari en pro d’un altre apte 
per a tots, és la pauta perquè hom trobi sempre motius per 
sortir sabent que, arribis on arribis, valdrà la pena. 

Conec de prop el que implica veure’ns limitats “abans 
d’hora” i tot el que et passa pel cap quan se t’allunyen 
els anhels, els propòsits que tenies a curt termini i les ru-
tines que omplen els dies de píndoles energètiques, des-
prés d’hores d’estudi o de treball. Avui, no ho dic pas amb 
pena, sinó amb agraïment per haver rebut el bateig de la 
muntanya molt abans que la raó m’expliqués el tresor que 
contenia. Amb agraïment a les persones de qui vaig rebre 
les primeres lliçons i, actualment, a les mans amigues que 
tantes vegades em fan fàcils els passos compromesos. Així, 
gràcies a la Martina, la Marisa, l’Eli, les Roses, els Jordis, el 
Tonyo, el Carles, la Isabel i tants noms que em fan possible 
viure les debilitats com a fortaleses, en el meu propi sistema 
de graduació.

Als qui us trobeu constantment com jo, en continuades 
obres de manteniment, us animo a tastar o a tornar-hi si ja 
coneixeu les bondats de la muntanya, perquè segur que us 
hi esperen dies de glòria. I als qui tingueu a prop algú que 
s’ha hagut de retirar forçosament, us suggeriria que redes-
cobriu plegats noves possibilitats. La muntanya és un cau 
d’estímuls per a tothom i, sovint, quan vivim limitacions, 
se’ns presenta una oportunitat per desenvolupar la creati-
vitat. Tornant a casa, t’adones que dus les mans plenes de 
meravelles que et fan sentir-te un ésser privilegiat.

Tornar a contemplar les Tre 
Cime di Lavaredo ha estat viure 
un miratge, agost de 2017

A dalt del 
Puigpedrós, el 23 
de juliol de 2017
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