
amb avidesa. Quan s'allunya en el crepuscle de la ves-

prada, ens acostem al canal. Els dos vaixells han dei-

xat una massa informe de blocs de gel de la grandà-

ria de pilotes de platja, que suren amuntegades.

L'espai entre elles és una espècie de “chapapote”

blanc, la consistència de la qual comprovem amb els

bastons d'esquí.

Ja de nit, el canal sembla segur. Amb molt de compte

llisco amb els esquís, quasi de puntetes, sobre els

blocs més grans. Em sento com una gràcil ballarina

saltant de bloc en bloc. Aquest pensament em llampe-

ga a la ment, i em fa somriure en mig de la tensió.

Els dos passem sense contratemps a l'altra vora del

canal. Una eufòria gens dissimulada substitueix la ten-

sió, quasi ofegada, que ens envaïa metres abans.

Segon dia de marxa
Ens trobem amb uns pescadors que treuen les xarxes

del gel. Només parlen finès. Els diem que som de la

(per a ells) tropical “Spanja”, i que ens dirigim a Pitea.

Ens regalen quatre peixos semblants a arengades. Em

sembla que els fem pena.

En el nostre tercer dia de marxa deixem enrere

Hailuoto, una gran illa de 30 km de llarg. L'últim que

veiem és la torre d'una església, que s’enfonsa en el

gel a mesura que ens allunyem. Ara comença la veri-

table expedició. El desconegut. Almenys per a nosal-

tres. No sabem si hi ha hagut altres expedicions ante-

riors a la nostra, ni disposem de fotos de satèl·lit amb

què revisar si hi ha grans extensions de mar, lliures

de gel, que ens impedeixin arribar a Suècia. Única-

ment comptem amb l'experiència de diversos viatges

que he realitzat per la costa finlandesa. Allí sempre

vaig trobar gel pla, sòlidament agafat a terra. L'única

certesa és que aquesta zona té un intens trànsit marí-

tim. És el lloc amb major concentració de trenca-

glaços del món. I una cosa que ens preocupa en gran

manera: els últims 25 dies la temperatura s'ha mogut

entre els 2º C sotade zero i els 3º C sobre zero. La

suma de totes aquestes dades sóna un saldo en el

nostre compte polar de 100 % d’incertesa.

Onades de crestes de pressió
Del testimonial, passem a allò habitual amb sorpre-

nent rapidesa. Onades de crestes de pressió de fins

a tres metres d'alçada, formades pel violent xoc de

blocs de gel a la deriva, se succeeixen fent-nos

donar milers de voltes. Una vegada i una altra ens

hem de treure els esquís i remuntar a peu les barre-

res de gel, empenyent entre els dos cada trineu. 

De fer 21 km al dia en cinc hores, passem a fer 11

km en vuit hores. Només l'extrema bellesa d'un bloc

de gel blau en forma de piano de cua, que reposa

davant del nostre campament, suavitza els nostres

pitjors pressentiments.

El nostre quart dia comença càlid: 0º C, però amb un

vent de fins a 60 km/hora que ens fa sentir un fred

especialment mordent en cada una de les aturades

que fem per menjar i beure. Avancem sense dir ni

una paraula, embotits en les ulleres de torb i les

Nou vegades he estat a Finlàndia, a la vora del Bàltic, a l’alçada del golf de

Bòtnia. Vuit vegades he pensat en una travessia que creui aquest mar con-

gelat fins a Suècia. Així que avui, 3 de març del 2003, quatre anys després

de somiar, somiar i somiar fins a la sacietat amb aquesta expedició, em

sento emocionat, quasi diria que eufòric.

✒ i � José Manuel Naranjo

“15 trencaglaços i 100 vaixells de càrrega és el que

us podeu trobar pel camí a Suècia.” Signat: la Unitat

de Trencaglaços. Així deia el correu electrònic que

rebia el dia anterior a la meva partida. I si el text

resultava impactant, més encara la fotografia adjunta:

un comboi de cinc o sis vaixells de càrrega seguint un

enorme trencaglaç. L'abrupta bretxa que deixaven al

seu pas es perdia a l'horitzó. Sent sincer, aquella nit

vaig somiar que un gegantí trencaglaç ens aixafaria

quan estiguéssim acampats en un bloc de gel en la

meitat del mar Bàltic.

Estic amb el meu company Josep Millars, arrossegant

els trineus pels carrers nevats de la població finlandesa

d'Oulu. Per davant, 200 km de mar gelat fins a arribar

a Pitea, a Suècia. La gent ens mira, divertida, mentre

sortegem cotxes, creuem semàfors i girem cantonades

amb els trineus de més de 70 kg de pes.

Les mirades de la gent no hi cap cap dubte. Imagino

que estaran pensant alguna cosa així com: “A on van

aquest parell de bojos”? La costa es troba a un parell

de quilòmetres de l'hotel en què ens hem allotjat

aquesta nit. De camí, entrem al mercat. En Josep

demana al cap de magatzem que ens pesi els trineus

en una gran bàscula. El finlandès em mira sorprès.

Arribada a mar obert
Després de creuar un pont sobre el riu d'Oulu (on ens

avança una velleta amb bicicleta), arribem a mar obert.

No fa fred àrtic. Només 4º C sota  zero, però un vent

de sud-oest, prou desagradable, ens impedeix gaudir

d'aquest horitzó blanc, sense cotxes ni edificis.

Vespreja. Portem 10 km esquiats i ens hem d'aturar

bruscament davant del que sembla un canal de trenca-

glaç. Miro a l’esquerra, i, assenyalant amb el bastó

d'esquí, li dic al Josep amb to d'incredulitat “Ve un

trencaglaç!” Amb ritme decidit, el trencaglaç finlandès

Otso va obrint camí a un gran vaixell de càrrega.

Ja no ens dóna temps a creuar, així que, com qui veu

per primera vegada, de prop, a un animal en perill

d'extinció, ens dediquem a fotografiar-lo i filmar-lo

Aventura
Transbàltic 2003

Amb esquís per la ruta del trencaglaç

Esquiant cap a Suècia, 

amb unes condicions 

aparentment tranquil.les.

�
Aquí es veu uns dels 

expedicionaris escalfant-se el sopar.

�



Si vols, ens pots fer arribar la teva aventura o la

teva proposta per correu electrònic, a l’adreça:

hivern@mpd.es

A vegades, arrosegar el trineu

era realment esgotador.

�

màscares de neoprè. Hores d'absolut silenci, tot

blanc. Només tu i la pròpia respiració. I l'incansable

batec del vent en la roba.

La visió d'un interminable canal d'aigua oberta ens treu

del la nostra letargia interior. Remuguem quatre parau-

les quasi inintel·ligibles, a través de les màscares, per

a decidir per on anem a rodejar-lo. Esquiem paral·lels

al canal. Per si no n’hi hagués prou amb el sinistre

color negre de l'aigua, a la superfície s’arrissen onades.

Les rialles nervioses, tot comentant que les onades fan

“cabretes” com en una maror a alta mar, no oculten el

nostre temor.

El terreny que trobem en el nostre cinquè dia de marxa

és cent per cent polar. No té res a envejar al mateix

Oceà Àrtic. No sé molt bé per què, però avui em sento

especialment indefens en aquest paisatge amenaçador.

Deu ser el cansament i la tensió acumulats. 

Però l'Àrtic, encara que estigui al mig de dos dels paï-

sos més civilitzats del món, no té compassió: De nou,

un enorme canal d'aigua ens deté bruscament. Durant

llarga estona busquem un pas segur sense èxit.

Només podem travessar-ho saltant sobre els blocs de

gel que suren al canal, a l'estil dels óssos polars. Jo

passo primer, sense trineu, lligat a una corda que en

Josep agafa fort, sabent ambdós que és l'única cosa

que em salvaria d'una mort segura si caigués a l'aigua

amb els esquís i els bastons. És el meu cordó umbili-

cal. Quan arribo a l'altra vora, en Josep lliga els trineus

a la corda, i els recuperi. Després és ell qui salta de

bloc de gel en bloc de gel. Tot un dia esquiant i només

hem fet 15 km. Resulta esgotador. A la nit el bloc de

gel sobre el qual estem acampats deriva 190 metres

cap al nord-oest.

Seguint els raigs solars
Per fi ha sortit el sol, i ens dóna una mica de treva. Els

seus raigs semblen indicar-nos el camí. La temperatu-

ra puja fins a uns “mediterranis” 4º C. Però a la poca

estona s’oculta deixant, de nou, un paisatge que ens fa

un efecte ombriu.

Per la tarda ens topem amb un canal de trencaglaç

obert. Té 30 metres d'ample. En mig del caos que ens

envolta, sorprèn con n’és de recte, com si hagués

estat traçat amb un tiralínies gegant. Amb decisió

ataco un bloc que té forma de porció de pastís. Aquí el

mar no té profunditat oceànica, però aquest color

negre amenaçador que té l'aigua ens dóna una sensa-

ció abissal. Creuar-lo es fa etern.

Abans de fosquejar travessem munts de gel de la

grandària d’una caseta d'obra. Cada pas és un suplici.

Els trineus es bolquen, els esquís patinen, i els bastons

no claven en aquest gel blau, dur com l'acer.

El setè dia de travessia, l'Àrtic ens ensenya la seva

cara amable. Fa un dia fantàstic: sol, terreny suau i

gens de vent. Amb quina poca cosa som feliços!

Bromegem, contem acudits. En Josep sempre està de

bon humor, però avui el veig especialment divertit.

En despertar el vuitè dia llegim en el GPS la nostra

posició. Després del desdejuni prenem una altra lectu-

ra i comprovem que en tres hores hem derivat un

quilòmetre. No me estranya. Fora fa un vent terrible.

Sortim de la tenda per preparar els trineus. Estem en

mig d'un torb. Penso una i mil vegades a quedar-nos

acampats fins que amaini. Però, quant de temps serà?

La temperatura és tan alta (prop dels 0º C), que el mar

pot començar a descongelar-se en pocs dies. Hem d'a-

vançar. I així ho fem. Avançar al mig d'un torb que ens

envia milions de flocs de neu directes a la cara. És una

espècie de pluja gelada. En menys d'una hora estem

calats fins a la medul·la. 

A la llunyania veiem una prima franja negra, esquitxada

de punts blancs, que ocupa tot l'horitzó. Se’ns encon-

geix l'ànima. Sabem que encara estem a més de 60

quilòmetres de la costa. Els dos ens temem que es

tracti de mar obert amb blocs de gel a la deriva.

Malgrat tot, continuem avançant. Pel cap, un pensa-

ment: Quan arribem allí, què fem? Tornem sobre els

nostres passos, recorrent 150 km fins a arribar una

altra vegada a la costa finlandesa? Activem la balisa

d'emergència i que el servei de rescat suec vingui a

traure'ns d'aquí? 

L’encant de l’aurora boreal
El torb comença a cedir. L'horitzó canvia de color. Em

pregunto si el que vam veure no era un miratge. El cel

s'aclareix i els nostres mals auguris amb ell. Quan

muntem el campament, ja de nit, la lluna i les estrelles

brillen per a nosaltres. I una suau aurora boreal oneja

al firmament. El novè dia albirem la costa. Hi anem

com hipnotitzats, però alguna cosa que es mou a la

llunyania ens torna a la realitat. Són xemeneies de vai-

xells que es mouen paral·lels a terra. Al vespre arri-

bem al canal que ha estat transitant tot el dia. Fins i

tot sent el més ample de tots els que hem trobat, si

fes fred, el travessaríem immediatament. Però el

termòmetre marca uns ridículs 2º C sota zero.

Decidim acampar a uns 20 metres del canal, sense

tenda, només amb els sacs de dormir. Si baixés la

temperatura durant la nit, en menys de quinze minuts

estaríem preparats per creuar el canal.

En Josep està ja dins del sac i, abans d'imitar-lo, dono

una ullada al meu voltant per comprovar que tot està en

ordre. I, de sobte, veig dos potents llums  que ens

il·luminen. És un trencaglaç. “Ve pel canal?” Tant de bo

ho sabés. En la foscor de la nit no distingim si va per la

seva ruta o ve trencant gel directe cap a nosaltres. Ens

allunyem atropelladament del canal arrossegant pel sòl

un aldarull de coses. Amb el cor desbocat. El trenca-

glaç, per descomptat, ni s'immuta. Segueix inexorable

el seu camí. En arribar a la nostra alçada, ens quedem

com estàtues. Obre pas a un descomunal petroler. Van

pel canal. Era el lògic, però... la por és lliure.

Ens tornem a jeure A la matinada del desè dia la tem-

peratura descendeix fins a els 7º C sota zero. El gel és

consistent i passem el canal amb una facilitat inimagi-

nable unes hores abans. Són les coses de l'Àrtic. Tan

canviant, tan voluble, tan inconstant. En Josep es treu

els esquís un moment per a recuperar els trineus i se

li enfonsen els peus. En un acte reflex, surt de l'aigua

amb un fort impuls, maleint. Jo encara estic al canal. I

el que fa un instant em semblava sòlid com un pont de

formigó ara em resulta d'una fragilitat extrema.

Aquest vespre arribem a l'illa de Raven. Ens traiem els

esquís per tocar una roca de color ocre. Aquest

moment ens sembla quasi místic. Continuem vorejant

la costa i arribem a una badia on hi ha unes quantes

cabanes d'estiu. Quasi totes són de color vermell. Amb

la neu fan un fort contrast a què no estem habituats.

Sembla que estan tancades. Qui vindrà aquí en aques-

ta època de l'any? Però de sobte una moto de neu amb

dos homes d'uns 50 anys surt d’un turó. S’aturen a la

porta d'una cabana, mirant-nos sense dissimular (i

nosaltres a ells). Ens acostem i ens traiem les manyo-

ples. Ells també. Els saludem en anglès. Són uns

suecs que estan construint una cabana, i ens inviten a

entrar. Quina visió! Una taula plena de sucs, taronges,

tomàquets, ous cuits. I una xemeneia espurnejant. És

això el paradís?

No hi ha res com un got de vi
Contemplen amb cert grau de diversió les nostres

cares, extasiades davant els menjars que estan a la

taula. Llavors recordo que al trineu porto una botella

de vi negre “Sangre de Toro” per a celebrar l'arribada.

Espero que amb els milers de cops que ha rebut el tri-

neu encara estigui intacta. Així és. Oli en un llumt Els

suecs, en veure la botella, comencen a riure i ens con-

tagien. Qualsevol protocol, o timidesa desapareix.

Mengem amb veritable devoció, assaborint cada mos-

segada. Quan acabem els dos homes ens diuen que els

acompanyem: ens han preparat una sauna de llenya. I

ens porten dues cerveses fredes (a mi no m'agrada la

cervesa, però aquesta em sap a glòria). Quan tornem,

José Ramón de la Morena, director del programa “El

L’arriba a unes cabanes, 

sempre emocionant.

�

José Manuel
Naranjo

Edat: 37 anys.

Lloc de naixement: Les Palmes de Gran Canària.

Ocupació professional: Director de Món Àrtic,

empresa especialitzada en viatges, expedicions,

conferències, exposicions, banc d'imatge, docu-

mentals, etc. a les regions polars.

Larguero” de la cadena SER, ens fa una entrevista en

directe. I aquesta nit ens adormim amb una agradable

sensació de final feliç. Al matí següent ens acomiadem

dels nostres amics, després d'agrair-los una vegada i

una altra la seva hospitalitat. L'últim dia de travessia

discorre entre illes per un terreny suau. I a les dues de

la tarda del 14 de març del 2003 arribem a Pitea. Ens

ajaiem a l'herba com per cerciorar-nos que l'expedició

ha arribat a la seva fi. Una dona que passeja el gos s'a-

costa. Li preguntem si sap on podem trobar un taxi

que ens porti a l'estació d'autobusos.  En 15 minuts

estem a l'estació de Pitea comprant els bitllets per a

Kemi (Finlàndia), on agafarem el vol de Finnair, de tor-

nada a Espanya. Sabem que és la primera travessia

d'aquestes característiques feta per espanyols. Però,

serà també la primera expedició mundial que travessa

el mar Bàltic amb esquís?


