
perills a què estem sotmesos permanentment, fins

que succeeixen.La pala era suau, d'un pendent cons-

tant, llarga molt llarga. A la nostra dreta, diversos

esquiadors baixaven sense parar. Nosaltres, una

mica més a l'esquerra, a punt per estrenar i dibuixar

les nostres traces a la neu. Tu primer. No, tu. Val,

vaig, però el següent seràs tu, ok? Vaig començar a

lliscar per la neu blanca i suau. La mesura era per-

fecta per gaudir, just pels genolls. 

La velocitat amb la frescor de la neu, fa que aquesta

m’esquitxi a la cara. En dues paraules: im…pressio-

nant.El meu company Jordi fa el mateix. Veure’l és un

Hola vaig a comptar-vos una història. És una aventu-

ra, una experiència o potser una inconsciència; sigui

el que sigui cal cercar-li sempre el costat positiu i

mirar què en podem aprendre. Tot va començar un

diumenge perfecte. Què és un diumenge perfecte, us

preguntàreu. Perquè a 15º sota zero, sol i una neva-

da del dia i la nit anterior de 50 cm. Si algú que lle-

geix  aquest article no sent res d’especial, no us

poseu nerviosos, ni deixeu anar cap renec, serà

millor que deixeu de llegir, perquè segur que no

entendreu res.

Bé, ara ja estem entre amics. Sé que ho entendreu

tot i el per què us ho explico. Com deia, el dia era

perfecte. Les pulsacions s'acceleraven mentre pujà-

vem al telecadira. El cap parava de pensar quin seria

l'ordre de pales que anàvem a  gaudir. El primer, un

pacte de cavallers: prohibida la cara nord, ja que allí

es troben les pales de màxima inclinació i segur que

avui cauen. Va ser un punt important, en el qual vam

insistir molt, més que res per evitar el típic ‘pique’ El

dia no podia transcórrer de millor manera. Era una jor-

nada increïble, estàvem gaudint com mai. Era el dia de

l'any. Normalment totes les temporades d'esquí tenen

un dia memorable. Sí, només un; per recordar.

L'ombra del perill
L'estació semblava un manicomi. Pràcticament tots

els esquiadors estaven fent fora pista: famílies sen-

ceres, criatures, monitors…, tot bon esquiador hi

era. Quan et trobes en una situació així, el teu cos

s'embriaga, embogeix de plaer. No sap distingir els

Reportatge

Per fortuna, el bon amic de Dafffi, Gerard Sol, va sortir

ilés de l’allau que va patir la passada temporada. Pitjor

sort va patir el seu amic Jordi. Va salvar la vida, però va

tornar amb una cama feta trosets. El que segueix és

l’esfaraidor relat del Gerard. En primera persona. En la

veu que demanen les bones històries. Les que necessiten

del silenci i de la llum de la tauleta de nit o de la companyia

de la llar de foc per a ser viscudes com cal, a flor de pell.

Amb la mort als talons
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plaer. El seu estil és molt elegant. Just a l’arribar a

la meva alçada, la seva cara és la de màxima satis-

facció. Seguim el descens fins a arribar a la carrete-

ra. Allí ens reunim amb la resta d'esquiadors que fan

el mateix descens, però una mica més a la dretaPerò

alguna cos ens inquieta. Un helicòpter està sobrevo-

lant la zona constantment. El temps que dura el tele-

cadira per deixar-nos novament prop de la zona

determina la resta del dia. Què fem, repetim, o ens

n'anem cap a una altra zona? No hi ha resposta, amb

una simple mirada seguida d'un somriure és prou:

repetim. I de nou estem enfront de la pala. No ho

sabíem, però aquesta seria una errònia decisió.Vinga

ara et toca a tu el primer. No, baixa tu. Agafa imat-

ges amb el mòbil i així podré fer la pala d'una tirada

sense aturar-me, val? Per tal de no marcar la baixada

amb les meves traces i així prendre unes imatges de

vídeo més netes, em vaig desplaçar una mica més a

l'esquerra en el descens. Just a la meitat de la pala

em vaig aturar per a iniciar la filmació. El meu com-

pany baixava com sempre, amb estil net i perfecte. 

Veure’l era un plaer, i la preses de vídeo que li vaig

fer així ho plasmen. La poca memòria del mòbil va

truncar la filmació, deixant-la només en la meitat.

“Ens queda mol per aprendre. 

Per molt experts que ens creguem,

no sabem res”

El nostre protagonista es va

quedarde pedre en veure

com el seu company era

absorbit per la neu. Com

desapareixia i l’engolia.

�

�
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Ràpidament ho vaig guardar i em vaig disposar a

seguir-lo. Passà pel meu costat amb força, just en un

punt en què el pendent feia una petita inflexió.

Aquesta es va trencar, provocant un lleuger despreni-

ment. Ell continuava descendint amb el mateix ímpe-

tu. La meva reacció natural va ser la de canviar lleu-

gerament la trajectòria cap a la dreta, més que res

per poder continuar gaudint de neu fresca i sense xafar,

però aqueix petit despreniment va créixer en mil·lèsi-

mes de segon, fins a ocupar tota l'amplitud de la pala.

El meu company continuava esquiant, com si res, sense

assabentar-se del perill que li venia al damunt. Jo no sé

com vaig aconseguir girar més cap a la dreta, sortint

del camp d'acció de l'allau, perquè ja no era un petit

despreniment. Era una allau, i molt gran.

“Era una allau, i molt gran”
Em vaig quedar petrificat veient com silenciosament

la neu anava agafant velocitat i més velocitat. Veient

com el meu company era absorbit per l'allau, que el

va tirar a terra i el va portar enterrat per la cintura

muntanya avall. Tot estava passant molt ràpid. Els

ulls no deixaven de mirar fixament, seguint el recorre-

gut del meu company. De sobte, aquest desapareix a

la neu. Se l'ha engolit. L'allau segueix el seu camí, jo

continuo mirant. M'imagino el recorregut que farà,

per la línia i la velocitat. No sé quants segons han

transcorregut, suposo que molt pocs, però en la

meva ment van ser moltíssims. L'allau prossegueix,

però en arribar als arbres esclata amb un soroll sec i

tosc, alçant un núvol de neu pols espectacular. L'allau

s'ha detingut, i jo estic realment molt espantat –és

curiós com reacciona el cos en situacions límit–, però

cal fer alguna cosa. Estàs sol, penso. No hi ha ningú

que pugui ajudar, i els primers minuts són bàsics.

Em disposo a arribar esquiant al lloc que, suposada-

ment i segons els meus càlculs, està el meu com-

pany. Davant meu tinc un esglaó de 80 centímetres.

Primer obstacle. Em salta la fixació com si fos de

mantega. Ràpidament la col·loco novament –repetiria

l'operació centenars de vegades, i no ho aconseguiria

amb tanta rapidesa, segur. És impossible esquiar .

Grans blocs de neu m'obliguen a esquiar en diagonal,

girant a base de voltes maría –gir de 180º aturat–.

De nou em salta una fixació d'un esquí. Són els nervis,

sens dubte, ja que vaig a 90 kg d.i.n. 

Una altra vegada la col·loco en temps rècord. Un

soroll em distreu. Sí, és l'helicòpter. El veig de lluny.

Poso tots els meus esforços per moure els braços

amb gran desesperació. Bé. M'han vist i volen cap a

mi. Fan una passada. Amb els braços els intento indi-

car que no estic només jo, repetitivament els assen-

yalo el final de l'allau. Crec que m'han comprès.

Segueixo el camí cercant el meu amic. Per fi aconse-

gueixo arribar darrere dels arbres. Miro a la dreta, a

l'esquerra. Allí està. Veig un tros del seu casc.

Ràpidament li trec la neu que té per damunt i la que

té dins de la boca. Està cl·locat al revés del pendent,

totalment cobert de neu. Li sento dir les primeres

paraules: “tinc la cama trinxada”. 

Arriben els serveis de rescat
En aquest moment penso, què més dóna, ets viu.

Sento novament l'helicòpter. Miro i veig que uns

metres més amunt un bomber de la Generalitat de

Catalunya està descendint amb equipament de pri-

mers auxilis. Molt professional, ràpidament ens pre-

gunta quants som, si hi ha més companys enterrats i

què ha passat.

Mentre li explico el que ha succeït va acomodant en

Jordi, traient-li la neu del voltant del seu cos. Jo trec

la pala de la meva motxilla i col·laboro en la tasca. La

relació amb el nostre rescatador és cordial, suposo

perquè veu que anem ben equipats, amb el correspo-

nent ARVA, pala, sonda, casc i roba tècnica. Ens tro-

bem amb el primer problema. Efectivament. La cama

d’en Jordi està destrossada. La seva bota d'esquí

està totalment girada en sentit contrari a l'habitual.

És a dir, tíbia i peroné. Fractura de la cama per dos

llocs. Cal dreçar-la diu. En aquests moments hagués

desaparegut. Sé el mal que fa una cama trencada, ja

que ho he viscut en mi mateix. Per ràdio crida a l'he-

licòpter, demanant ajuda i una llitera

Administra un calmant al Jordi, mentre un segon

bomber descendeix  per una corda de l'helicòpter, el

qual es queda en l'aire, sense posar-se en terra, ja

que seguim en perill. Una part de la placa encara pot

desprendre's i arrossegar-nos a tots. Per ràdio s'avi-

sa, perquè cap altre esquiador es llanci seguint les

nostres traces, i es tanqui el pas a la zona. Els dos

bombers es disposen a col·locar la cama el més recta

possible, jo poc hi puc fer, només subjectar-li el cap i

donar-li la mà, la qual va agafar amb força. El que

segueix prefereixo no explicar-ho. Us ho podeu imagi-

nar. En Jordi ho va passar malament. Molt malament.

La meva mà era el seu únic suport. Ho sento Jordi,

vaig fer i vaig dir el que vaig poder per  alleugerir el

teu dolor i desesperació.

Primera fase acabada. Cal evacuar diu el bomber.

Mentre parla per ràdio amb l'helicòpter, l'altre bom-

“ La seva bota d'esquí 

està totalment girada 

en sentit contrari a l'habitual. 

Té la cama destrossada”

“Em vaig quedar petrificat, 

veient com el meu company era

absorbit per l'allau”

Tant bon punt va arribar el bomber de

la Generalitat, mira de saber quants

són els accidentats i què és el que ha

passat.

�

Encara que les condicions siguin les

idònies, sempre s’han d’extremar les

precaucions.
�
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Tant bon punt va visionar l’helicòpter,

Gerard Sol va centrar els seus

esforços en cridar-li l’atenció.
�

ber em dóna instruccions per a la meva col·laboració.

He d'encarregar-me que res surti volant quan arribi

l'helicòpter. Aquest estarà  deu metres per damunt

nostre. En posició estàtica, mentre recullen en Jordi

juntament amb un bomber en un arnès especial. La

complexitat de la fractura i el perill a què estem

exposats tots –possible allau–, impedeix posar al

meu company en una llitera. Cal traure’l d'allà quan

abans millor.

Seguint les instruccions, li col·loquen les ulleres de

torb, i aguanto totes les motxilles, la llitera, els bas-

tons, les pales, etc. amb el meu cos, amb els braços

en creu per a evitar que res surti volant. 

El que pot semblar una sensació

indescriptible pot arribar a ser

una situació molt perillosa.
�

Una experiència inoblidable
La situació és espectacular. L'helicòpter de rescat no

és un qualsevol. Es tracta d'un últim model a reacció.

El vent que llança és increïble. Salten trossos de neu

amb força, així com les branques dels pobres arbres

destrossats per l'allau. Durant uns segons m'atrevei-

xo a mirar. La imatge se'm quedarà al cap durant

molt de temps.

L'helicòpter està a deu metres d'alçada. La força del

vent és descomunal, així com el soroll. De l'helicòpter

penja una corda on estan en Jordi i el bomber asse-

guts damunt, amb un munt de neu en l'aire. Amb un

gir suau, però ràpid, l'helicòpter va camí de l'hospital,

portant penjats el rescatat i el rescatador. Aquesta

és la imatge. La resta és fàcil d'imaginar. L'helicòpter

va tornar a per mi, i la resta de bombers van avisar

als seus famil iars a l 'hospital. Toca pensar.

Conclusions? Que ens queda molt a aprendre. Que

per molt experts que ens creguem, no sabem res.

Que hem de portar sempre el que és necessari

–ARVA, sonda, pala, casc–, que de res serveix si

només portes una d’aquestes coses, o ets només tu

el que ho porta i no el teu company o companys.

Pensa que treure el teu company de la neu amb les

mans és impossible.

Jordi i jo ens considerem esquiadors experimentats.

Hem participat en cursos de prevenció i rescat d'a-

llau, però així i tot el perill està on menys t'ho espe-

res. Des d'aquí donar mil gràcies al servei de rescat

de bombers de la Generalitat  de Catalunya. Són

autèntics professionals. 

No puc acabar sense donar la meua opinió. Falta

informació. Informació i coordinació. No n'hi ha prou

de prohibir, o avisar de la categoria del risc d'allaus.

En les meves  esquiades als EUA i Canadà he vist que

esquiadors i administració van agafats de la mà. Allí

són conscients que l'esquiador vol fer forapista i es

preparen zones controlades per poder gaudir del

millor freeride. A veure si copien el model americà. �


