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Barcelona i Girona. Vàrem optar per anar fins a Zurich
amb avió, i allí llogar una furgoneta i fer uns 250 km
fins endinsar-nos a la vall on hi ha l’estació d’esquí alpí
d’Ischgl.
La Silvretta és el nom d’una extensa zona dels Alps
Suïssos, fronterers amb Àustria, amb unes possibili-
tats immenses per l’esquí de travessa. L’afició per
aquest esport és molt important a tota la zona, i l’esta-
ció d’esquí alpí d’Ischgl facilita els accessos amb els
seus remuntadors. Cal destacar que el cims més ele-

vats, el Piz Buiz i el Silvrettahorm, fan poc més de
3.300 metres d’alçada, però la seva situació privile-
giada els dota de molta neu i de glaceres immenses i
majestuoses. Les poblacions de la vall són petites i
acollidores, amb uns magnífics hotelets. Destacarem
els pobles de Wirl, Galtur i Ischgl. Els refugis són
autèntics hotels, donada la facilitat per poder arribar-
hi amb retrac o moto de neu a l'hivern i amb tot terreny
a l'estiu.

Dia 1. Heidelberg Hütte (2.260 m.) 
La intenció era anar des del Palinkopt (2.864 m.) fins
al refugi de Heidelberger, coronant el Zeblanjoch, i pas-
sant per darrera de Piz Val Gronda (2.811 m.). Vàrem
fer una petita part, sense arribar ni al cim del
Zeblanjoch, ja que la densa boira, acompanyada del
perill d’allaus, ens va aconsellar variar la ruta. Vàrem
baixar fins a la vall, a meitat de l’estació d’Ischgl, a

l’alçada de Gampervill i un altre cop amb pells, vàrem
fer una llarga ascensió, però amb poc desnivell, fins
arribar-hi. A la tarda vàrem fer una mica d’entrena-
ment amb pells per la zona del refugi.
Dia 2. Cap a Jamtal Hütte (2.165 m.) 
Un altre cop va ser impossible l’ascensió des del refu-
gi de Heilderberg fins al de Jamtal, vorejant el
Fluchthorn o Piz Fenga com era la nostra intenció.
L’opció racional era baixar fins la població d’Ischgl, anar
fins al poble de Galtür, i per la vall salvar el desnivell
d’aproximadament 700 metres (però amb una distàn-
cia més que  considerable) fins el refugi de Jamtal.
L’entrenament de la tarda pels més preparats: pujada
amb pells vorejant el Pfannknecht (2.822 m.) i tornada
al refugi.

Dia 3. Fins a Weisbadener (2.443 m.) 
Aquest cop aconseguim fer la ruta programada. A pri-
mera hora del matí hi ha un canvi de temps. Segueix la
temperatura baixa dels anteriors dies (al matí –15º)
però la visibilitat és perfecta i ens dóna garanties de
seguretat. Iniciem la pujada per un lloc amb una consi-

La història d’aquesta travessa d’esquí de muntanya
data dels dies 22 al 26 de març de 2006. Recordareu
que la setmana anterior a aquestes dates unes grans
nevades van caure per tota Europa, que van provocar

fins i tot que alguns aeroports importants haguessin de
tancar  durant tres o quatre dies. Aquesta cir-
cumstància va influir, tant en positiu com en negatiu,
en el transcurs de la travessa. Evidentment la neu era

més que abundant, però també ho era el perill d’allaus.
El temps no ens va acompanyar gaire els primers dos
dies, i la boira i la neu ens van obligar a fer rutes alter-
natives durant les dues primeres jornades. Hem de
destacar que aquesta zona permet fer unes variacions
de la ruta que has projectat, segons les circumstàn-
cies de la climatologia, cosa que en altres indrets, amb
rutes més obligades, pot significar no sortir del refugi
i esperar que el temps millori . Varem participar-hi sis
persones, de diferents indrets de la província de

Reportatge

Sis amants de l’esquí de muntanya van protagonitzar
una de les fites de tot bon practicant d’aquesta
romàntica modalitat: poder lliscar la sola dels seus
esquís per la Silvretta, una zona dels Alps suïssos
amb unes possibilitats immenses per l’esquí de tra-
vessa.

/           Víctor Carreras
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per la Silvretta
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“La boira i la neu ens van
obligar a fer rutes 

alternatives les dues 
primeres jornades”

Descans a la glacera
Silvretta (dia 4).!

Obrint traça a la 
glacera Jamtalferner

(dia 3).
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derable quantitat de neu  acabada de caure, que fa que
qui obre la traça no pugui fer-ho durant més 10-15
minuts seguits. Els torns són inevitables. Passem
entre el Tirolerhopf i el Oshenhopf, amb un paisatge ple
d’imponents seracs. En arribar al punt més alt toca
treure pells i iniciar el descens per la glacera, fins arri-
bar al refugi que té la millor terrassa i panorama de
tota la zona: el Weisbadener Hütte. Són les dotze del
migdia. A la tarda fem una mica d’escalfament pel camí
que l’endemà ens portarà fins el Piz Buin. La neu de bai-
xada és sensacional.

Dia 4. Piz Buin i Silvretta
Després d’una llarga ascensió per uns paratges majes-
tuosos i inoblidables arribem a la base del Silvrettahorn
(3.242 m.) i, ara amb crampons, iniciem la pujada fins
al cim, el tros final amb una compromesa grimpada. El
descens el fem rodejant el cim i amb neu fins la cintu-
ra. Retrocedim un tros del trajecte fins encarar cap el
Piz Buin (3.312 m.) i l’ascensió, sense esquís, també
amb crampons, la fem pel mateix lloc pel qual després
descendirem. Dalt dels cims, el panorama és sensa-
cional, com si sobrevolessis la zona. Tornem a retro-
cedir fins la base del Silvrettahorn i saltem ja cap a la

glacera que porta aquest nom, un extens domini de neu
i glaç, amb poc desnivell, com si fos un immens desert
blanc. Ara toca treure pells i baixar fins el refugi per
aquest imponent paratge, fent contínues parades per
immortalitzar-lo amb la càmera. Arribem al refugi de
Silvretta cap a les 5 de la tarda. Aquest és l’únic refu-
gi de la zona al qual no arriben les retracs i, per tant,
un autèntic refugi d’alta muntanya.

Dia 5. Fins a Wirl
Sortim del refugi i el comprovador Arva ens indica que
tot funciona correctament. Retrocedim per la glacera
de la Silvretta fins que, abans de la meitat, iniciem
l’ascensió pel pas de la Rote Forka, l’únic pas realment
complicat i una mica més tècnic que fem amb pells en
tots els dies. La neu és glaç pur i el desnivell important.
Amb les ganivetes i fent bons recolzaments aconse-
guim pujar fins el coll. Seguim fent carena, i després un
flanqueig amb molta precaució, d’un en un, per enfilar
en direcció al Schneeglocke i fer el pic amb esquís. A

partir d’aquí pràcticament tot és baixada. El primer
tram ens permet gaudir amb una neu de qualitat. Quan
perdem alçada el pendent és poc important i s’imposa
el pas de patinador, encara que al final hauran estat
uns 20 km de baixada, la major part per terreny gaire-
bé pla. Hem de travessar el llac de Silvretta, que té la
presa a Bielerhöle, una petita estació d’esquí nòrdic, on
s'hi pot accedir amb telefèric i transport públic.
Aquesta etapa i fins a Bielerhöle la fem amb dos suïs-
sos de la zona, un d’ells de 70 anys, amb una forma físi-
ca envejable. Nosaltres encara hem de seguir un bon
tram fins arribar a Wirl, ja que Bielerhöle queda a mei-
tat del nostre descens. Cap a les 3 de la tarda arribem
al nostre destí.

En total han estat cinc dies de magnífica travessa, grà-
cies a les possibilitats de rutes alternatives  que per-
met aquesta zona com ja hem destacat, sempre a
canvi de llargues estones amb pells, després de baixar
a la vall per tornar a pujar per la del costat. Les foto-
grafies que veieu són una petita mostra de la majes-
tuositat i possibilitats de la zona. "

Per a més informació, www.myswitzerland.com

“La Silvretta ofereix unes
possibilitats immenses

per a l’esquí de travessa”

Coberts amb la TargeNeu
Sempre s’ha d’esquiar amb les espatlles cobertes, i més encara quan la pràctica
esportiva desenvolupada és l’esquí de munytanya, on la dosi d’incertesa és més eleva-
da que en altres modalitats blanques. Conscients d’aquest fet, els protagonistes
d’aquesta història sabien el que tenien entre mans i no es van decuidar a casa la
TargeNeu. Des de fa més de 15 anys, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern ofereix
als practicants dels esports d’hivern l’assegurança més complerta en el món de la neu,
que cobreix els accidents que es deriven de la pràctica esportiva, a la vegada que ofe-
reix un munt de descomptes en botigues, hotels o estacions d’esquí, entre d’altres

avantatges, i que a més cobreix als practicants
d’esquí de muntanya fins als 4.000 metres. Més
informació, 93 415 55 44 o www.fceh.cat

Fer història
Un altre dels encants d’aquesta tra-
vessa era la de fer que la sola dels
esquís llisquessin per dos dels pics que donen nom a dues de les marques pio-
neres o més rellevants dins del sector. Sens dubte, la més important és la del
motiu d’aquest article, Silvretta, la zona dels Alps suïssos que dóna nom a una
de les marques d’esquí de muntanya amb més prestigi –www.silvretta.de– i Piz
Buin –www.pizbuin.com–, pic de 3.312 metres que bateja a una de les marques
fortes en protecció solar. De fet, aquesta firma té els seus origen en les cre-
mades que va patir el jove estudiant de química Franz Greiter mentre escalava
al 1938 el Piz Buin. Escarmantat, va idear un producte que protegia la pell dels
efectes nocius del sol a un petit laboratori que tenien els seus pares.

Baixada arribant al refugi
de Weisbaden (dia 3).!

1. Pujant a la glacera Ochsental (dia 4). 2. Vista panoràmica des del coll F. Buin (peu del Piz Buin) (dia 4). 3. Franqueig entre la Rote Forque i Schneeglocke (dia 5). 

4. Baixant per la glacera Klosteptal (dia 5). 5. A punt d’arribar a la base del Silvrettahorn (dia 4). 6. Arribant al Tirolerharpe (dia 3). 7. Dins del poblet de Galtur (dia 2). 
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