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Aventura

Pots fer servir els transports més variats

per gaudir d’una magnífica neu ‘powder’

Biel Roda

Aaron Cooperman, Dan Hudson, Brad White i Biel Roda

Poder fer una escapada al paradís de l’esquí que és la
Columbia Britànica, experimentar noves sensacions a
les Rocalloses, practicar el ‘cat-walk’... Si vols pots,
només cal proposar-s’ho i proposar-ho als teus socis
de viatge... Biel Roda va apostar i va guanyar.
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‘Cat-Ski’, ideal per anar en equip
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Escric aquestes ratlles amb la més absoluta de les

depresions post vacacionals, al seient 31-G d’un Airbus

en algun lloc entre Vancouver i Múnic. Un bon escriptor

seria capaç de transmetre els sentiments que vaig tenir

en aquest viatge, però donat que en el meu cas, salvant

les distàncies, estic bastant més aprop de Seth

Morrison que de Miquel Martí i Pol, em costarà molt

expressar les increïbles vivències d’aquest viatge.

Aquesta historia comença a l’aeròdrom d’Alp a la

Cerdanya: en la sobretaula d’un dinar familiar al mes

d’agost li dic al meu cosí Àlvar Garriga que vull anar a

Canadà a fer un cosa que es diu ‘Cat-Ski’. L’Àlvar em

mira i em diu –“si ho organitzes tot, jo vinc”-. Després

de d’un ‘mail’ de rigor de –“qui s’apunta...”, tres res-

postes afirmatives: en Quico Torredemer, un enamorat

de la Vall d’Aran de 31 anys; el Ramon Casanova, de 21

anys, qui em confirma que acaba de decidir on invertirà

tots els seus estalvis; i el meu inseparable company

d’aventures, en Xavi Cots, de 28 anys, qui ja ha trucat un

parell de vegades al 112 perquè em vinguin a buscar,

confirma que aquesta vegada tampoc no fallarà.

Monashee
l’aventura de fer ‘Cat-Ski’

Després d’un petit assessorament per part d’alguns

canadencs i una mica d’internet, el viatge està definit:

serà una setmana en total, un dia d’esquí a Whistler

–on durant la setmana posterior es celebren el Jocs

Olímpics– per a escalfar motors i quatre dies de ‘Cat-

Ski’ a una cabana situada enmig de la Serra de

Monashee, a British Columbia, Canadà. La casualitat

vol que el dia abans de marxar em trobi al director

d’aquesta revista, en Panxo Pi-Suñer, i em promet que

si li faig un petit reportatge el publicarà a la revista que

ara teniu a les vostres mans.

Arriba el dia de marxar, les cinc persones que viatgem

deixem els problemes habitutals de la feina aplicant

una màxima que un dia em va dir un bon amic –”els

problemes com més lluny, menys t’afecten”–, i tal dit

tal fet, agafem l’avió cap a Vancouver. Un cop allà anem

a dormir a l’hostal més barat que trobem al centre,

amb un llit que sembla la pista llarga de La Molina a les

17:05 de la tarda d’un diumenge qualsevol, amb el què

ens garantim mal d’esquena per a tota la setmana.

Ens llevem d’hora i ens plantem a Whistler a les 9:00 i

després de pagar l’animalada de 100 dòlars canadencs

pel forfet –per alguna estranya raó no ens fan des-

compte ni amb el carnet Jove ni amb el del Club Super

3– estem esquiant tot el dia a Whistler. Personalment

és la tercera vegada que hi esquio i malgrat que és una

estació increïble, no em mal interpreteu, crec que

Whistler és a les muntanyes de Canadà el que Lloret de

Mar és a la Costa Brava, ja m’enteneu... En acabar

d’esquiar i després d’haver menjat els millor “nachos”

del món al bar “Long Horn” a peu de pistes, fem tres

hores de camí per la “Highway 97” canadenca, que a

efectes pràctics és com la carretera de les Aigües de

Collserola però nevada i parem a un motel típic nord-

americà. Aquest cop tenim sort i el llit és com el mira-

dor de Vaquèira a les 9:00 del matí.

Ens llevem, esmorzar hipercalòric americà i fem via

cap el punt de trobada, el pàrquing d’un antic camp de

golf abandonat a prop d’un poble anomentat Cherryville

(Vernon). Allà trobem el altres divuit esquiadors, tots

“locals” canadencs excepte cinc catalans... –nosal-

tres–. La cabana on som té capacitat per a 24 persones.

Els cinc tenim un “petita preocupació”, no veiem neu

per enlloc i estem a només dues hores del lodge... un

drama.

Pugem tots a un típic autobús groc escolar de més de

30 anys d’antiguitat vinilat amb un adhesiu de

“Monashee powder ski”.



Biel amb neu fins a la cintura

Ràpidament comencem a pujar i trobem la desitjada

neu, no us podeu ni imaginar com pot anar de ràpid un

autocar per un carretera gelada... quina por. Després

d’una hora de camí arribem al segon punt de trobada i

aquí estem rodejats per un espès bosc canadenc i un

metre i mig de neu.  

En aquest punt ens recull el que serà el nostre tranport

els propers quatre dies, els Cat: uns artefactes sem-

blants a una ratrac amb una càpsula preparada per  a

transportar dotze persones. Aquestes màquines desa-

fien les lleis de la gravetat pujant encimbellades pen-

dents nevades a gran velocitat.

Dins el ‘Cat’ el tamany del nostre somriure és equiva-

lent a l’alçada que anem agafant ja que ràpidament ens

adonem que més de tres metres de la neu anomenada

“chamapigne” cobreixen el paisatge. La composició

d’aquesta neu és molt elevada en aire i molt baixa en

aigua i només es trova a la vessant est de la serralada

de les Rocalloses.

Arribem al lodge, que ve a ser una casa de colònies per

a vint-i-quatre persones. Tres pisos, un per a les habi-

tacions, un per a espais comuns –bar, menjador, etc.–

i un tercer per a tot el material... esquís, botes, arves,

taller, etc.

Un cop allà fem briefings de seguretat, gestió i risc

d’allaus, procediments de seguretat, etc. Després de

signar la fulla de descàrrega de responsabilitats més

llarga que mai no he vist, resumible en una sola frase,

i el Quico també...
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Ramon patint...

“si em mato o em faig mal és culpa meva”, el Joe, qui

serà el nostre guia ens dóna una paradoxal bona notí-

cia: no hi ha gaire neu! (només 3 metres!). Argumenta

tot seguit que l’any passat n’hi havia el doble però que

això representa un risc d’allaus massa gran i una gran

limitació, doncs per aquesta causa no podien ni tan sols

trepitjar la meitat del territori, així que per primera

vegada a la meva vida estic content que hi hagi “poca

neu” perquè podrem fer servir el 100% de territori.

L’endemà ens calcem els Fatskis, uns preciosos

Armada de més d’un pam de patí, menys el Xavi i el

Ramon, que fan snowboard i també agafen un material

especial per a neu ‘powder’.

La pujada amb el ‘Cat’ es fa en silenci i amb una gran

Àlvar al paradís
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Monashee és un territori inabastable, però a on hi

lloc per activitats après-ski a dins i a fora del lodge

expectació. En quinze minuts ja estem a dalt, ens cal-

cem els esquís i baixem! –“Brutal!”–, –“increïble!”–,

–”la millor baixada de la meva vida...”– exclamem, i

només ha estat la primera. Entre deu i catorze baixades

per dia, el terreny més variat impossible, boscos espes-

sos i boscos clars,  alguna àrea de bosc cremat que tot

nevat té inclús un gran encant, grans pales obertes,

baixades suaus i d’altres amb una pendent superior jo

crec que als 60 graus, poca broma!!

La gestió del  risc i la responsabilitat del Joe, el Mark i

la guapíssima Cristine, els guies, és impecable. Fent

‘Cat-Ski’ estàs constantment exposat a infinitat de ris-

cos –caigudes, allaus, penya-segats, roques, etc.–. Una

línia tres metres més enlla d’on diu el Joe representa

en alguns llocs una caiguda per un penya-segat o una

allau.  Ens marquen els talls saltables, que no són mai

més grans de sis o set metres, i les zones de recepció

del salts, així que l’equilibri entre seguretat i diversió és

perfecte. Les dotze persones que formem del grup

tenim un bon nivell i la cortesia impera, així que la dinà-

mica és molt bona.

Pregunto als encantadors Carolyn i Tom, propietaris

del lodge, quants espanyols han vist per la seva cabana

i em diu que des que van obrir, ja fa tretze anys, només

hi han anat dos. Ja ho veieu, jo sóc massa bona perso-

na per guardar el secret (www.monasheepowder.com).

El domini esquiable és gegant i el desnivell de les bai-

xades arriba fins a 1.000 metres. Tots els dies ens fa

bon temps, és a dir, fred, poc vent i nevades febles però

constants. El paisatge és indescriptiblement preciós,

s’ha de veure, no es pot explicar. Cada baixada és una

descàrrega d’adrenalina. Només els qui han esquiat en

aquest tipus de neu saben la sensació i la felicitat que

desprèn cada baixada, poder únicament comparable,

que jo sàpiga, a anar en moto per un desert de dunes o

planejar amb una taula de windsurf. Només una de les

baixades és suficient per a justificar les vint-i-cinc

hores d’avió, els 1.200 quilòmetres de cotxe i el gran

esforç financer i laboral que ens suposa per a gent jove

com nosaltres fer un viatge com aquest.

I ara estic aquí a l’avió de tornada, el Ramon, el Quico,

el Xavi i l’Àlvar ja fa estona que no diuen res, però sé que

pensen el mateix que jo, que ha sigut un viatge increï-

ble i que per a nosaltres el concepte esquí ha canviat

per sempre. En fi, la depressió se’m passa una mica en

recordar que les grans experiències de la vida les gau-

deixes tant quan les fas com quan les recordes i les

expliques durant la teva existència. �
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