
poble gens convencional. Fundat el 1880 com a base
per als miners –molts d’origen eslovac i croat- arribats
a la zona en recerca dels fruits de la seva generosa geo-
logia, Crested Butte conserva bona part de l’encant que
tenia abans que, al voltant de 1960, aquest indret de
les Rocolloses comencés a atraure esquiadors.
Passejant per la retícula de carrers que formen el casc
antic de Crested Butte, descobreixo edificis de l’antic
poblat miner perfectament conservats. Aquest aspecte
intacte és el que li ha valgut el reconeixement de dis-
tricte històric nacional i, l’ambient relaxat, però alhora
bulliciós i l’aire pur que es respira als seus carrers –gai-
rebé verges del fum i el soroll dels cotxes-, és el que l’ha
convertit en la llar perenne de nombrosos neohippies,
enamorats de la natura, de l’esport en general i de
l’esquí en particular. Tal vegada sigui per això que els
residents em semblen tan interessants i divertits com
el poble en si. Des de la canalla fins als més majors,
tots es mostren càlids, amistosos i simpàtics a l’hora
d’indicar-me la direcció correcte. 
Caminant per l’Elk Avenue, l’artèria principal i nucli
comercial del poble, esquivo a gent pedalejant sobre
bicicletes, joves portant esquís sobre les espatlles,
mares passejant als seus infants en cotxets per les
voreres plenes de neu i me n’adono que el xofer del mini-
bus tenia raó. Crested Butte és diferent a tot el que he
vist abans. No hi ha grans magatzems, les tendes de
souvenirs no germinen a tot arreu com els bolets i els
edificis d’estil victorià seblen haver viscut vides tan inte-
ressants com l'oferta nocturna dels innombrables pubs

i cerveseries de The Butte, com l’anomenen els resi-
dents. 
El jetlag i els 2.500 metres de diferència d’altitud amb
casa meva em passen factura aviat i decideixo arrosse-
gar els meus peus fins a l’hotel. És probable que l’ener-
gia que m’estalviï aquesta nit em serveixi de gran ajut
demà al matí. Si després de la jornada de demà a les
pistes me’n sobra un xic per després d’esquiar, de ben
segur que tornaré als locals de l’Elk. 

El secret millor guardat 
de les Rocalloses
Al matí següent, tan aviat surto de l’hotel amb tot el
meu material i m’encamino cap a parada del bus, veig
com la muntanya de Crested Butte, que la nit anterior
s’amagava rere la foscor, s’aixeca majestuosa al davant
del poble. Deu minuts més tard, el multicolor autobús,
pintat a mà per artistes locals, em deixa al peu de la
muntanya, just al centre de Mountain Crested Butte, un
complex turístic on a l’hivern, des que el 1961 l’estació

Viatges

Imagina un poblet de l’autèntic oest
americà amb cases de tots els
colors. Llavors envolta’l de muntan-
yes de 3.000 metres, plenes de
natura salvatge i situa-hi a la vora una
modesta estació amb algunes de les
traçades esquiables més atrevides
del món. Ara cobreix-ho tot amb uns
quants metres de la millor neu seca
i... deixa de somniar, perquè aquest
lloc existeix. Es diu Crested Butte.

“Benvingut al paradís senyor”. Només arribar a l’aero-
port de Gunnison, el xofer del minibus que m’havia de
portar a l’hotel, sense saber-ho ni voler-ho, ja em va
avançar part del titular d’aquest viatge. “Si li agrada la
muntanya, aquest lloc li encantarà. Si ha vingut per
esquiar, li costarà molt marxar d’aquí. Crested Butte és
autèntic.” Sonava exagerat i fins i tot pretensiós però,
vista la seva genuïna indumentària (barret de vaquer,
americana de vellut d’un color púrpura lluent, texans i
botes de muntanya d’última generació), no vaig gosar a
fer-li la contraria. El meu oxidat xip anglosaxó ja en tenia
prou amb intentar desxifrar el seu accent americà tan-
cat –com si portés dos escuradents a la boca– com per
donar-li més conversa. Vaig passar a la part del darre-
re de l’enorme furgoneta, vaig buscar un punt on el
retrovisor no descobrís els meus ulls mig clucs i em
vaig deixar seduir pels efectes somnolents del trastorn
d’horari. Ja hi hauria temps de comprovar de primera
mà les excel·lències de la regió.

Crested Butte Mountain té poc a veure
amb la resta de destinacions massificades

de turisme hivernal de les Rocalloses

La vila de l’alegria
Els 48 quilòmetres que separen Gunnison –la capital de
la regió– de Crested Butte són com un túnel del temps.
És increïble com en una distància tan curta és pot pas-
sar d’una planícia desèrtica a una vall de caràcter alpí.
I és en aquesta remota i aïllada vall del sud-oest de
Colorado, revoltada per dos milions d’acres de natura
salvatge, a 2.500 metres d’altitud, on hi trobem un
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Crested Butte
Paradís del forapista a Colorado

L’estació disposa de dos parcs de neu amb 

diferents elements.
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Guia de l’estació
Crested Butte Mountain Resort: www.skicb.com
Extensió: 455 hectàrees
Cotes: màxima: 3.707 m; estació: 2.856 m;
remuntador més baix: 2.774 m.
Temporada: De finals de novembre a principi d’abril.
Precipitació de neu mitjana anual: 610 cm.
Funcionament dels remuntadors: De 9 a 16 h. Els
remuntadors High i East River tanquen a les 15,30
h i els remuntadors de la cara nord a les 15,00 h.
Remuntadors: Total: 14 amb una capacitat de
19.850 persones/hora.  3 telecadires quàdruples
desembragables d’alta velocitat, 2 telecadires quà-
druples fixes, 3 telecadires triples, 2 telecadires
dobles, 2 telesquís, 2 magic carpets.
Pistes i nivells: Total: 121; 23% per principiants
(verdes), 57% de nivell mig (blaves) i 20% per
esquiadors avançats (negres). Pista més llarga:
4.2 km (Peak to Treasury). Neu artificial: 114
hectàrees
Forapistes: Els Outers Limits –denominació per Als
forapistes- conformen més d’un 50% del terreny
de l’estació. Estan dividits en quatre àrees:
Banana, Head Wall, North Face i Phoenix Wall. A
més a més, Crested Butte posseeix un dels majors
terrenys extrems amb remuntadors d’Estats Units,
els Extrem Limits. De fet, l’estació disposa d’una
guia apart només per als esquiadors extrems. Tant
els mapes com sobre el terreny, aquestes zones
estan senyalitzades amb dos rombes negres amb
la denominació EX incorporada.
Pipe gegant: Situat a la part alta de Fores Quenn.
Dimensions: 55 m d’ample, 18 m d’alçada i 17º de
pendent
Parcs: Canaan Terrain Park: Situat a sota del tele-
cadira Paradise, inclou salts de forma, mida i
seqüència diversa, una dotzena de rails de nivell
mig i avançat. 
Kid’s Park: Situat al peu del telecadira Painter Boy i
està obert a esquiadors, surfistes i snowskaters
de totes les edats. El Kid’s Park inclou obstacles

per principiants i inclou rails, altiplans i un mini
migtub. 
Circuit de raquetes de neu Atles: 1.2 km. Dues
excursions al dia. Excursions nocturnes al gener,
febrer i març.
Activitats adaptades: El Centre d’Esports Adaptats
de Crested Butte (ASC) ofereix activitats recreati-
ves al medi natural per gent amb necessitats espe-
cials al llarg de tot l’any. A l’hivern: instructors
d’esquí, esquí de fons i surf adaptats. www.adapti-
vesports.org 
Lloguer de material: de tot tipus
Escoles: CB Mountain School: www.skicb.com
Preu del forfet: Diari per adults: 74  $; per a joves
(13 a 17 anys) 56  $; infantil (7 a 12 anys): 37  $.
D’ una setmana per a adults: 402  $. Els preus no
inclouen el 4% de tassa d’admissió. Descomptes:
25% en el forfet si es reserva junt amb l’allotja-
ment; reduccions de temporada baixa fins al 15 de
desembre. Forfet de temporada: Entre 836 i
1.199  $ per adults. Més informació:
lifttickts@cbmr.com
Bars i restaurants: 5 a la muntanya (2 cafeteries, 2
restaurants i una barra de gel), 8 a Mountain
Crested Butte i 28 a Crested Butte. 
Aprèski: Situat a la vila de Mountain Crested Butte,
l’Avalanche Bar & Grill és un bon local per escalfar-
se al costat del foc a l’acabar la jornada. La beguda
més recomanada és el “hot buttered rum”. També
s’hi serveixen sopars.
Esquí nòrdic: El Crested Butte Nordic Center està
situat al poble de Crested Butte i proporciona 50
km de pistes preparades per a la pràctica de
l’esquí clàssic i skating que surten de la mateixa
vila (es requereix carnet: 14 $). També disposa de
pista de gel (lloguer de patins: 5 $), circuit de
raquetes de neu, pista per trineus, lloguer de
material (entre 12 i 20 $), lliçons i rutes guiades
de backcountry a la reserva nacional del bosc de
Gunnison (50 $ amb material i transport inclosos).
www.cbnordic.org

obrís les seves portes, tot gira en torn als esports de
neu. 
Crested Butte Mountain Resort poc té a veure amb la
resta de massificades destinacions de turisme hivernal
de les Rocalloses, com per exemple Colorado Springs
o l’arxiconeguda Vail. Gràcies al relatiu aïllament
d’aquest indret del massís d’Elk Mountain (dins del
Parc Nacional de Gunnison), les pistes no s’assemblen
en absolut als passadissos d’un centre comercial en un
dissabte a la tarda, i les cues dels telecadires no impa-
cienten ni al més ansiós per repetir la seva baixada
preferida. Crested Butte no es desmarca per les seves
infraestructures però, lluny de caure en la deixadesa,
l’estació –gràcies a la inversió dels seus nous propie-
taris- es va embarcar al 2004 en un projecte de millo-
ra de diversos anys per rejovenir la zona i donar una
nova empenta al turisme.

Tothom troba un recorregut ideal, 
des del més petit de la família fins

l’esquiador més ràpid

L’estació acull un bon grapat de pistes verdes i blaves
a sota dels telecadires Red Lady, Paradise, Prospect i
Gold Link, així com algunes negres de traces més
directes i ràpides com International, Twister, Jokerville
o Upper Keystone. També disposa d’un migtub gegant
d’allò més espectacular al mig de Forest Queen i dos
parcs d’obstacles, el Canaan Terrain Park per riders
avançats -just a la meitat del telecadira de Paradise- i
el Kids Park per a principiants -a sobre del telecadira
de Gold Link-. La neu de les pistes es caracteritza per
una tendresa inusitada, com de pell de vellut, i tothom
troba el seu recorregut ideal, des del més petit de la
família fins a l'esquiador més ràpid.

Un tomb pel vessant extrem
Però si per alguna cosa és coneguda l’estació de
Crested Butte és per la seva oferta forapista. Els famo-
sos Extrem Limits –indicats amb dos rombes negres
amb una E i una X a dintre- se situen a la part més alta
de la muntanya i al seu vessant nord. Les seves 220
hectàrees de roques punxegudes, vertiginosos tobo-
gans i immensos tallats proporcionen unes condicions
úniques per al millor forapista extrem. Tot, però, grà-
cies al clima continental de la zona que fa que les grans
precipitacions es manifestin en forma de la millor neu
seca, el famós champagne powder de Colorado, i deixin
el terreny com un immens coixí de plomes.  
No oblidem que a Crested Butte s’hi disputen de forma
periòdica els campionats d’Estats Units d’esquí, surf de
neu i telemarc extrem, i que en els seus dominis hi
podem trobar la traçada més vertical de Nord-amèrica,
coneguda amb el nom de Rambo. Els seus 59º d’incli-
nació són tota una prova de foc per als pros que creuen
que ja dominen la llei de la gravetat al 100%. Com que
jo no sóc un d’ells, em vaig limitar a contractar un dels
guies experts en forapistes de l’estació, una opció més
que aconsellable per aquells qui busquen sensacions
adrenalítiques però sempre amb la seguretat pel
davant.
Aquest recòndit indret de Colorado és una inevitable
destinació pels addictes al forapista i a la neu pols, però
tampoc li manca de res per convertir-se en una temp-
tadora destinació per a tot tipus de practicants dels
esports de neu. Diversió, encant, relaxament, emoció,
genuïnitat, història, esport, marxa, sofisticació, adre-
nalina i bellesa es donen la mà en el poble i l’estació de
Crested Butte. Una combinació difícil d’imaginar o
d’expressar en paraules, però molt fàcil de recordar i
recomanar un cop se’n gaudeix."

La neu de les pistes es caracteritza per una 

tendresa inusitada.!

Panoràmica de Mountain Crested Butte

des de la pista de Silvanite.

!



Com arribar-hi?
En avió: L’aeroport més proper és el de Gunnison-Crested Butte (GUC), a 48 km. 
Des d’Europa, el millor és agafar un vol fins a Denver i agafar una connexió fins a Gunnison
amb United Airlines o US Airways. Exemples: Barcelona-Frankfurt-Denver-Gunnison: uns
1.000 euros amb Spanair i United. Barcelona-Londres-Denver-Gunnison: uns 1300
euros amb British Airways i Continental Airlines.
American Airlines també ofereix un servei diari des de Dallas a Gunnison/Crested Butte.
L’aeroport de Montrose (MTJ) que queda a 150 km de Crested Butte és una altra opció.
En cotxe: Si es lloga a l’aeroport de Denver, agafar l’estatal 285 o les autopistes 70 i 24
fins a Gunnison. Des d’allà, seguir per la carretera 185 fins a Crested Butte. Temps: 4
o 5 hores. Distàncies des de Crested Butte als principals nuclis: Gunnison a 48 km,
Denver a 368 km, Montrose a 144 km, Colorado Springs a 325, Aspen a 4,30 hores a
l’hivern.
En bus: La xarxa de transport de Crested Butte ofereix un ideal sistema de connexió amb
l’estació per deixar aparcat el cotxe des de la nostra arribada al poble. El Crested Butte
Town Shuttle i el Crested Butte Mountain Express recorren les 5 kilòmetres entre
Mountain Crested Butte i el centre històric des de molts llocs diferents i és gratuït. Els
Shuttles Condo Loop i Outer Condo Loop surten des del centre del poble durant tot el dia
a l’hivern.
Transport a l’aeroport: Les furgonetes taxi d’Alpine Express van a esperar cada vol que
arriba a l’aeroport de Gunnison i et deixen a la porta de l’hotel en 30 minuts (53 $ anada
i tornada). També hi ha disponible un servei d’equipatge i un altre de cotxes de luxe.

Dades d’interès
Població permanent: 1.629 habitants a Crested Butte
i 707 a Mountain Crested Butte. 
Allotjament: A Mountain Crested Butte: 5.000 llits
turístics. A Crested Butte: 550 llits turístics. Al peu
de l’estació podem trobar molts hotels i apartaments,
però el més recomanable és pernoctar al poble de
Crested Butte pel seu encant i la seva major oferta de
restauració i vida nocturna. L’Old Town Inn, situat a
l’entrada del poble, és econòmic i disposa d’aparca-
ment. Es troba a cinc minuts caminant d’Elk Avenue,
carrer principal de la vila, i a un minut de la parada del
bus que ens porta a l’estació. Altres hotels: Elk
Mountain Lodge (al poble), Grand Lodge Crested Butte
(al peu de l’estació).
Restauració: L’oferta de restaurants de Crested Butte
és ingent i desproporcionada en relació a la seva
població. La varietat també és enorme i no costa gens
trobar-ne un o més que compleixin tots els nostres
requisits. La cantina Donita’s (cuina mexicana) i el
Brick Oven (pizzeria) són totalment recomanables. Per
esmorzar, l’Izzis, o el Cucina que ofereix un gran
assortiment de dolços i salats fets a casa i també
àpats per emportar. El cafè és sagrat a Crested
Butte; les millors tasses del poble les podem degus-
tar al minimal Camp 4 Coffee. 
Vida nocturna: Quan els restaurants tanquen les por-
tes, el millor és oblidar-se de les discoteques i seguir
la festa a les diverses cerveseries i pubs del poble i

submergir-se en l’ambient més genuí de la música en
directe. L’Eldo o el llegendari Kochevar mereixen una
visita.
Centre mèdic: L’Ski Area Clinic es troba al complex de
Mountain Crested Butte per tractaments  urgents,
medicina general i esportiva i rehabilitació. Però el
més recomanable –degut al alt cost dels tractaments-
és no lesionar-se. Un exemple: sis punts de sutura
superficial costen 300 $. A Crested Butte també tro-
bem l’Elk Avenue Medical Center, l’únic ambulatori del
poble.
Estiu: L’atractiu turístic de Crested Butte durant la
temporada estival és tan o més gran que a l’hivern. Els
inacabables senders construïts pels locals que sol-
quen les muntanyes que rodegen el poble són com la
meca per als amants de les excursions amb btt. Els
trescs a peu i la pesca són algunes altres de les mol-
tes coses a fer que ofereix un dels majors “Disneyland”
de les activitats de muntanya que existeixen.
Informació a la xarxa:
www.visitcrestedbutte.com
www.skicb.com
www.cbliving.com
www.oldtowninn.net
www.cbnordic.org
www.adaptivesports.org
www.crestedbuttemuseum.org
www.GunnisonCrestedButte.com
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