
les mines va construir el luxós Hotel Jerôme (el pri-
mer a l'oest del Mississipí a tenir ascensor) i el
Wheeler Opera House. No obstant, el 1893 la plata
va deixar de fer-se servir en el sistema monetari
mundial i va suposar la ruïna econòmica de la zona.
La població d'Aspen va descendir de 11.000 perso-
nes a uns centenars d'habitants. 
Van passar els anys i les bones condicions de neu van
propiciar que en el 1936 es construís l'hotel Highland
Bavarian Lodge en la base de Mount Hyden. Un trineu
tirat per cavalls s'encarregava de pujareals esquia-
dors fins a les pistes de la zona Little Annie Basin. Ja
el 1943, els soldats de la desena Divisió de
Muntanya de l'exèrcit nord-americà que participarien
en la invasió d'Itàlia es van preparar als voltants
d'Aspen. I en acabar la guerra, l'austríac Frield
Pfeifer, membre de la 10 Divisió, va tornar a Aspen i
va crear l'estació d'esquí. Mentrestant, Walter
Paepcke, un industrial de Chicago, va posar el seu
gra de sorra humanístic portant a la ciutat d'Aspen
diversos esdeveniments culturals. El 1950 es van
disputar els Campionats del Món d'Esquí, situant a
Aspen en el món. En els anys 60 creixen Buttermilk,
Highlands i Snowmass, al costat d'Aspen Mountain. I
només fa set anys que les quatre estacions s'uneixen
comercialment formant l’Aspen Skiing Company.

El paradís del ‘powder’
Història a part, Aspen/Snowmass és El Dordado de
tot esquiador, el paradís del powder. A les
Muntanyes Rocalloses podem trobar una infinitat
d'estacions, unes més esportives com la seva veïna
Vail i altres amb un encant minimalista com Crested
Butte, però cap tan coneguda com Aspen/
Snowmass. I què fa tan diferent d'aquestes estacions
d'altres destins emblemàtics com Zermatt (Suïssa) i
Kitzbühel (Àustria)? Doncs, la qualitat de la neu. Els
núvols vénen des del Pacífic, recorren més de 2.000
quilòmetres travessant el desert de manera que quan
es produeixen les precipitacions en les Rocalloses, la
neu que cau és molt seca. Perquè us feu una idea:
esquiar sobre aquest tipus de neu és més fàcil que
sobre “la nostra” de manera que sense voler el nivell
d'esquí puja un grau.
L'àrea esquiable es divideix en quatre muntanyes:
Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk i
Snowmass i cada una té el seu encant com expliquem
més endavant. A Aspen/Snowmass no hi ha pistes
vermelles. Les verdes són fàcils, les blaves més difí-
cils (la nostra blava i vermella) mentre que per a
experts queden les pistes negres i les conegudes
double black diamond que s'identifiquen amb un doble
diamant negre. Un altre detall important és la tempe-
ratura. Depenent de l'època de l'any en què viatgem
haurem d'abrigar-nos ja que, per exemple, la tempe-
ratura mitjana al gener és de –6º amb una màxima
de 2º i una mínima de –13º.
Al principi, un es pot trobar gratament estrany a
Aspen/Snowmass. D’entrada, moltes vegades el límit
de les pistes, el marca el bosc de la manera més
natural, sense tanques ni cordes. La gent dels
remuntadors sempre té un somriure a la boca i “un
bon dia” que t'acaba contagiant del seu bon rotllo. De

Aspen/Snowmass és el fidel reflex del somni americà, del somni blanc, clar.

Són 475 quilòmetres de pistes marcades i dividides en quatre zones inde-

pendents, cobertes de la neu pols més seca que et puguis imaginar i amb

una especial atenció pel detall gratament sorprenent. No queda a prop, en

plenes muntanyes Rocalloses en l'estat de Colorado (EUA) (a quasi un dia de

viatge entre avió i avió) i tampoc és barata. Val la pena? Doncs, sí i 1.000

vegades sí. Encara que només sigui una vegada en la vida, com el pelegrinat-

ge a la Meca de tot bon musulmà, s'ha d'esquiar o surfejar a Aspen.

Estacions del món

Aspen/Snowmass, el somni americà
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La història d'Aspen resulta d’allò més interessant, tal
com va explicar Maureen McDonald Poschman,
d’Aspen Company, a Esports d'Hivern. Territori de
caça de la tribu dels indis Ute, les muntanyes d'Aspen
van passar a ser un centre important de prospecció
minera en el segle XIX quan la febre de la plata va
arribar fins a les Rocalloses. L'arribada de l'emprene-
dor novaiorquès Jerome B. Wheeler va ser decisiva
per a la ciutat perquè a més de potenciar l'activitat a
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la mateixa manera no ens haurà de sorprendre si a la
sortida dels telecadires més importants ens esperen
uns amables ambassadors i ens ofereixen galetes i un
got d'aigua o de suc de poma calent; gratis, clar. I
aquests mateixos ambassadors (persones jubilades
que fan de guies a Aspen/Snowmass de manera
desinteressada i que distingirem pel seu uniforme)
ens faran de guies durant un dia previ avís, i tampoc
ens cobraran res pels seus serveis. De cine.
A Aspen/Snowmass ho tenen ben muntat. Si un dia
estàs esquiant en una zona, per exemple a Highlands,
i l'endemà vols anar a una altra, a Snowmass, pots
deixar els esquís en una consigna a peu de pista i
recollir-los l'endemà en el guardaesquís de la zona que
has indicat. El servei costa tres dòlars (uns tres euros
aproximadament). També podrem conèixer de prop
els ski patrols, els nostres pisters, però amb la facul-
tat de retirar-te el forfet o retenir-te fins que arribi el
xerif si l'has fet molt grossa. De fet, el Servei de
Seguretat d'Andorra s'ha inspirat en els ski patrols
per millorar la seguretat a les pistes de les estacions
del Principat. Perquè et facis una idea, si t'agafen
esquiant per una pista tancada et retiren el forfet
durant una setmana encara que tal com ens va expli-
car Cas Lary, ski patrol a Aspen Highlands, ells estan
per a fer-te l'estada més agradable i has de fer molt
el boig per a què et donin el toc.

Esquiar al costat de famosos
Aquest bell racó de Colorado, també és famós per
ser el refugi d'actors famosos com Jack Nicolson,
Michael Douglas, Kurt Rusell i el nostre simpàtic
Antonio Banderes a qui l i agrada esquiar per
Snowmass després de passar-se una temporada
aprenent a Buttermilk. I és que si tens l'oportunitat de
creuar-te amb ell et donaràs compte que és un tipus
d’allò més accessible i natural, sobretot amb compa-
triotes. Per aquells més entesos en temes d'esquí, us
comentarem que Aspen/Snowmass és la casa de
Chris Davenport. El seu pare treballa a Aspen
Company i quan va acabar els estudis va buscar una
estació on treballar i evident va ser a Aspen. Però el
millor de tot és que aquest megafigura del forapista
va conèixer a Jesse, la seva dona i mare del seu fill,
en Snowmass… quan ella estava “patrullant” i és que
Jesse és ski patrol. Per a qui no conegui Chris
Davenport només apuntarem que va guanyar el
Campionat d'Esquí Extrem el 1996, les 24 Hores
d'Aspen el 1998 i RED Bull Show Thrill of Alaska en el
2000. Quina màquina.
Si després d'això, no et vénen unes ganes terribles
d'anar a Aspen/Snowmass és que se t'ha gelat la
sang o una maledicció ‘Yatiri’ t'ha bloquejat el cervell.
Ara prova-ho seguint amb la guia de l'esquiador, no té
desperdici.

Informacions tècniques i pràctiques
Cotes: 
Buttermilk: 2.399-3.018 metres
Aspen Mountain: 2.422-3.418 metres
Aspen Highlands: 2.451-3.559 metres
Snowmass: 2.473-3.813 metres
Com arribar-hi:
Amb avió. Hi ha moltes les companyies que volen
des del nostre país fins a algun aeroport estratègic
d'EUA per després enllaçar fins a Denver o Aspen.
US Airways (901 11 70 73) vola a Denver amb
escala a Filadèlfia. Són 8 hores Madrid-Filadelfia i i
4 més fins a Denver. De Denver a Aspen s'arriba
per carretera en tres hores. Aspen disposa d'aero-
port on volen diverses companyies però a vegades el
mal temps obliga a tancar-lo. Es pot comprar un bit-
llet des de 550 euros. La majorista Ski Vacances
(93 416 09 08) organitza diversos viatges a Aspen
per 1.100 euros; inclou avió, trasllats, set nits d'ho-
tel o apartament i sis d'esquí.
On dormir:
L'oferta és extensa i podem trobar-hi allotjament
econòmic en establiments com el Mountain Xalet a
Aspen encara que predominen els de preu moderat
com Aspen Mountain Lodge a Aspen i  Seasons
Tour a Snowmass. De luxe és l'hotel Lenado i el
Sardy House (195 dòlars l'habitació individual en
temporada baixa) i de superluxe l'Hotel Jerôme (des
de 425 dòlars la nit) on trobarem la cuina més
exquisida d'Aspen.

Activitats:
Tot el que et puguis imaginar i més. Des de tot
tipus de cursos d'esquí i de surf de neu fins als
clàssics passeigs amb raquetes en ple bosc, pas-
sant per passeigs amb motos Harley-Davidson,
excursions en màquines trepitjaneu o un sopar al
restaurant d'altura Sundeck, on també a primera
hora del matí, quan l'estació encara està tancada
(8.00 hores) a l'esquiador, es donen classes de
ioga. A l'estiu, Aspen/Snowmass es converteix en
un important centre de senderisme i de bicicleta de
muntanya.
Preus:
El forfet d'un dia d'Aspen/Snowmass costa uns 60
dòlars (60 euros, aprox.) encara que normalment
viatjarem amb un paquet contractat des del nostre
país. Per menjar una pizza en la coneguda pizzeria
Mezzaluna pagarem uns 14 dòlars mentre que 16
dòlars per un plat de pasta. A les pistes, un refresc
ens pot costar 3 dòlars i una hamburguesa 7.
Informació a la xarxa:
www.aspensnowmass.com
www.usairways.com
www.sardyhouse.com
www.hotellenado.com
www.hoteljerome.com
www.cmex.com
www.aspenpitkin.com

Guia de l'esquiador a Aspen
Per on moure'ns
Com hem avançat abans, l'àrea esquiable d'Aspen/Snowmass es divideix en quatre
zones diferents i enllaçades entre si a través d'un autobús gratuït. Buttermilk,
Aspen Mountain, Aspen Highlands i Snowmass ens ofereixen 475 quilòmetres de
pistes marcats i uns forapista com mai hagis somiat. La xarxa de remuntadors
mecànics és prou nova i destaca per la seva rendibilitat ja que han estat estratègi-
cament muntats per enllaçar el nombre més gran de zones amb un mínim
d’impacte ambiental. Predominen els telecadires encara que a Aspen Mountain, hi
podrem accedir a través de la seva emblemàtica telecabina. Arribar fins a l'àrea
esquiable més allunyada (Snowmass) a penes ens portarà 20 minuts de bus. A
Aspen s'esquia realment alt ja que la cota mínima se situa al voltant dels 2.400
metres en totes les àrees i la màxima al voltant dels 3.500 metres, excepte els
3.813 metres a The Cirque, a Snowmass, de manera que convindrà abrigar-se
segons l'època de l'any en la qual viatgem. 
Buttermilk
Buttermilk és la zona més tranquil·la i la més indicada per a debutants. Pot servir
com una primera presa de contacte acabats d’arribar de l'altre costat de l’Atlàntic.
A penes són uns 34 quilòmetres de pistes marcats on dominen les verdes i les
blaves. A Buttermilk disposen d'un programa d'ensenyament en què t'asseguren
que en tres dies seràs capaç de baixar amb soltesa per les pistes verdes i que en
sis podràs fer viratges conduïts per les blaves i si no et donaran classes gratis
fins que ho aconsegueixis. A pesar de la suavitat de les seves pistes també podem
trobar alguns traçats per a experts a la zona de Thiehack, tocant amb el límit del
Parc Nacional White River. Però Buttermilk també és una zona molt freqüentada
pels surfistes d’estil liure ja que s’hi troba el Crazy T'rain, un dels parcs de neu
més grans del món i que deu el seu nom a una cançó d'Ozzy Osbourne.En total són
més de 3 quilòmetres entre pistes de surfcròs, baranes, migtubs i salts on execu-
tar trucs. De fet aquí es disputen cada any, els espectaculars ESPN Winter X
Games.
Aspen Mountain
Aquí és on va començar tot, la zona original. Es troba just davant del poble i és l'ú-
nica que es pot accedir des de la mateixa localitat. A Aspen Mountain no hi ha pis-
tes per a debutants. La meitat són double black diamond i l'altra meitat blaves i
negres. El telecabina Silver Queen té la sortida al costat de l'emblemàtic Ajax
Tavern, és la manera més còmoda d'accedir als seus 103 quilòmetres de pistes
esquiables. A la terrassa del restaurant The Sundeck, situada en la seva cota
màxima a 3.418 metres, podrem gaudir d'unes belles panoràmiques i admirar
l'impressionant Bowl d'Aspen Highlands. També hi  podrem començar el matí per
pistes per a experts com Seibert's i Back of Bell per a després enllaçar amb algu-
na double black diamond com Jackpot perquè reben els primers raigs del sol tan

bon punt despunta el dia i la neu està en perfectes condicions a primera hora. Més
assequible resulta baixar per alguna de les seves pistes blaves com Silver Bell que
ens permetrà arribar fins a la base de l'estació enllaçant amb més pistes blaves
que discorren entre bells boscos. En finalitzar el dia, el bar Ajax Tavern és un punt
de trobada del més concorregut i sol·licitat de la zona.
Aspen Highlands
Pregunteu a qualsevol del lloc per la seva zona preferida d'Aspen i de segur que us
contesten Aspen Highlands. Més enllà dels seus 121 quilòmetres de pistes i un
desnivell de 1.108 metres, el gran atractiu d'aquesta zona s'anomena The Bowl,
un paradís per al forapista a petar de neu pols. Per accedir a The Bowl haurem de
pujar fins a Loge Peak amb un telecadira que porta el seu mateix nom i des d'allí
ens muntarem en una màquina trepitjaneu que ens aproparà gratuïtament fins a la
senda que va ascendint per la cornisa de The Bowl. Si estem en forma amb 20
minuts arribarem al cim de Highland Peak, a quasi 3.800 metres d’alçada, encara
que uns metres més enllà d'on ens deixa la màquina trepitjaneu ja es pot iniciar un
divertit descens. La zona de The Bowl desemboca en un camí que ens tornarà,
esquiant, a la part intermèdia d'Aspen Highlands. Cal destacar que el Bowl és una
zona de forapista però amb el risc d'allaus controlat pels ski patrols. A principi de
temporada, els ski patrols al costat d'un grup de voluntaris preparen la base del
sòl amb les primeres nevades per a què la neu s'assenti millor. Aquests voluntaris
reben com a premi, després de diversos dies de dur treball, el forfet de tempora-
da d'Aspen/Snowmass.
Els debutants també podran gaudir a Aspen Highlands, ja que el 18% de les seves
pistes són verdes i es troben a la zona intermèdia de l'estació. I si teniu algun pro-
blema seriós i no us aclariu amb l'idioma, pregunteu per l’ski patrol Cas Lary que
us atendrà cordialment amb un castellà amb un marcat accent texà.
Snowmass
Si Aspen Mountain és la muntanya preferida dels esquiadors, Aspen Highland la
dels locals i Buttermilk la dels debutants, Snowmass combina les característiques
de les tres zones en les seves 1.218 hectàrees. Actualment, la seva àrea esquia-
ble la componen quatre muntanyes: ELK Camp (a l'esquerra si ens situem a la
base de l'estació) on dominen les pistes blaves, High Alpine i Big Burn  on troba-
rem un paradís de pistes double black diamond amb The Cirque como protagonis-
ta, i Sam's Knob, que té de tot una mica. Si el teu nivell d'esquí t’ho permet, no
deixis d'anar a la zona de The Cirque on s'arriba prenent el telesquí Cirque, el més
alt d'EUA perquè ascendeix fins a 3.813 metres d'alçada. Una opció, és baixar per
Cirque Headwall, una double black diamond amb una sortida que dóna vertigen i a
més d'un li ha fet donar una volta. Una vegada superats els primers metres
d'Headwall (són una autèntica paret vertical), el descens se suavitza una mica,
només una mica, fins a internar-nos en un preciós bosc per esquiar entre avets.
Snowmass també és una zona familiar. La Family Zone, accessible des del teleca-
dira Burlingame, ofereix tota una sèrie de pistes interactives decorades amb car-
tells i figures i activitats pensades per als més petits de la casa.

Un dels grans punts a favor

d'Aspen, a part del paisatge i els

servei, és la qualitat de la neu.
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