
Algun temps després d'haver completat aquesta

empresa la recordo com l'aventura més gran de la

meva vida, fins i tot més que l'expedició que em va

portar a travessar el mar Bàltic Nord en solitari i a

l'hivern.

Grenlàndia va representar per a nosaltres convertir

en realitat un somni bellíssim, que alguns el veien

com una utopia impossible de fer realitat. El meu

company i jo ens hi vam concentrar amb tota la

il·lusió, i ho vam donar tot, absolutament tot, però no

vam tornar buits: havíem conquerit un dels objectius

més bells i al·lucinants.

Aquesta història es va començar a gestar el mes de

maig de 2001 entre el gel d'Alaska, ja que allà vaig

conèixer José Mijares, un guia espanyol resident a

Noruega. Per a mi era el tercer viatge que feia a

aquell país, la porta d'entrada a l'Àrtida. Estava com-

pletament enamorat de les geleres i les muntanyes

d'Alaska, però encara no havia fet cap travessa polar. 

Bateig polar
En Mijares em va proposar creuar Grenlàndia cap a la

primavera de 2002, unint les costes oest i est a tra-

vés del casquet polar, el temut inlandsis, que després

de l'Antàrtida és el segon desert de gel més gran de

la Terra. Ho faríem sense assistència exterior, arros-

segant tot el material i aliments en pesats trineus,

que en el moment de la partida  pesaven prop de 100

quilos cadascun. El material que utilitzaríem seria el

més lleuger i resistent que hi ha al mercat, sobretot

pel que fa als esquís i les botes. D'aquesta manera

començava una aventura que portaríem a terme

durant els mesos de maig i juny de 2002. A part de

cinant, i els rius encara dormen sota una bona capa

de glaç. Mentre ens acostem al punt d'inici ens enva-

eix una estranya angoixa, que, de mica en mica, es va

apoderant de nosaltres. És un moment delicat. Pot

semblar una contradicció, però l'inlandsis i la seva

soledat severa i eterna infonen aquesta angoixa d'en-

frontar-nos a un medi inhòspit i amenaçador, que

desconeixem del tot. Un lloc que, en definitiva, no

surt ni als mapes.

L'inlandsis i la seva soledat

inhòspita infonen angoixa 

Mai abans havia experimentat una sensació com

aquesta. Ni quan vaig escalar l'Aconcagua sol i a l'hi-

vern, ni tampoc quan vam intentar escalar l'Everest

per la paret nord sense oxigen. Tampoc durant els

meus viatges a Alaska, ni quan vaig travessar el

Bàltic Nord en solitari. Ara, però, ja és massa tard
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van travessar Grenlàndia d'oest a est amb esquís, arrossegant l'equip en

pesats trineus. D'aquesta manera, en 26 dies van traçar una línia de

gairebé 700 km damunt el casquet polar, el temut inlandsis, un dels llocs

més inhòspits de la Terra. Aquest és el diari de Carles Gel, el primer català

que ha completat una gran travessa polar de la història.

complex, el pressupost del viatge era força elevat.

Els meus patrocinadors habituals -Diputació de

Girona, els ajuntaments de Ribes de Freser i de

Vilassar de Mar i el meu amic Eduard Juanola- em

donaren tot el seu suport, que vaig afegir al que em

donen les empreses amb les que col·laboro i que

assessoro: Bollé, Lorpen, Grifone Bestard, Racer i

Bula. Elles ens donaren suport en forma de material.

Recordo aquesta aventura com la

més gran de la meva vida

El temps va passar ràpidament i un parell de setma-

nes abans de la partida ho teníem tot a punt.

Finalment, el dia 9 de maig vam marxar cap a l'illa de

Grenlàndia, la més gran del món.

El lloc on neixen els tres somnis, Kangerlussuaq, és

un petit poble situat a la costa occidental grenlande-

sa. Quan hi vam arribar ens va semblar un lloc lleig i

molt poc acollidor, però quan hi vam tornar, després

d'haver estat quatre setmanes creuant Grenlàndia,

ens va semblar un dels llocs més acollidors del món.

El visitant ha de saber que el més interessant és el

seu gegantí fiord, que té uns 200 km de llargària.

Grenlàndia ens rep amb un temps fresc i plujós, i la

boira juga a amagar-se capriciosament entre els

suaus perfils de les muntanyes que envolten el poble.

Durant hores som captius d'un espectacle fascinant

que mai ens cansarem d'admirar. Cap a l'oest però,

més enllà d'aquestes muntanyes i la verdor dels seus

prats, s'amaga l'inlandsis i el seu gel etern. Un lloc

dominat pel misteri que angoixa i fa por.

A Kangerlussuaq només hi passem una nit i l'endemà,

el nostre amic Nils ens porta fins al casquet polar

amb el seu vehicle 4x4. Seguim una pista en direcció

est, la mateixa direcció que seguirem les pròximes

quatre setmanes. El paisatge que ens envolta és fas-

La Travessa de Grenlàndia en esquís

El Blanc infinit

José Mijares s’allunya

de mica en mica.�

Campament al bell mig del
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per renunciar a aquesta empresa. En el fons sabem

que no podem i que hem d'intentar-ho. Ara, després

de quasi dues hores de viatge, arribem al lloc on nei-

xen els nostres somnis. Ens trobem als peus de l'in-

landsis, un lloc senzillament únic i espectacularment

preciós.

El lloc dels nostres somnis
Els primers dies són durs i difícils, ja que el cos s'ha

d'acostumar al pes dels trineus i la ment al blanc infi-

nit. Les jornades són llargues, però cada dia intentem

caminar una mica més, intentant fer més quilòme-

tres. Tots els dies ens trobem una neu excepcional-

ment dura, que ens permet avançar sense massa

dificultat, tot i el pes que portem als trineus. A més,

les condicions meteorològiques són excel·lents. Els

primers nou dies de travessa aconseguim fer més de

200 km en línia recta.

El 19 de maig arribem al Dye II, la base americana

situada enmig de l'infinit, a 2.020 metres d'altitud.

La base està habitada i sovint serveix de camp d'en-

trenament per als cossos d'èlit de l'exèrcit dels

Estats Units. Es porten molt amablement, ens donen

de sopar i ens deixen dormir en una de les seves ten-

des. Aquella nit fa molt de fred i el termòmetre baixa

dels 23 graus sota zero. Aquesta serà, però, la nit

més freda de tota la travessa.

L'endemà, després d'esmorzar amb els habitants de

la base continuem el nostre llarg pelegrinatge en

direcció a la costa est. Encara trigarem més de dues

setmanes a arribar-hi.

Apareixen els primers miratges
Cap al 21 de maig, el temps comença a canviar, i per

l'est es veuen els primers núvols, que no fan presa-

giar res bo. A més l'avanç sobre una neu cada vegada

més tova és fa lent i dificultós. Malgrat tots aquests



impediments, dia a dia augmentem el quilometratge.

El 25 de maig ens sorprèn una forta tempesta que

durarà fins al dia 28 de maig. Passem per moments

difícils, però aguantem fins que torna el bon temps, i

continuem esquiant en direcció a la costa est. De

mica en mica se'ns acumula el cansament, i fruit

d'una certa deshidratació comencem a veure i sentir

els primers miratges i al·lucinacions, que amb el pas

dels dies aniran a més. Persones que parlen darrere

nostre, individus que ens segueixen, campaments de

tendes amb persones, trineus arrossegats per gos-

sos, ocells, visions produïdes per la falta de líquid i

per un cansament de dies i dies de marxa sense

parar. De totes formes, gairebé sempre vam ser

conscients de que estàvem veient aquests miratges.

Tots els dies trobem una neu excep-

cionalment dura, que ens permet

avançar sense massa dificultat

A poc a poc ens acostem a la costa oriental de l'illa.

La neu i el temps milloren sensiblement, i els últims

cinc o sis dies l'avanç és en direcció sud-est. Darrere

nostre hem deixat la tempesta, la neu tova i una vall

dita de la tristor, que ens va deprimir un xic. Foren

dies durs i difícils de suportar, però en el fons sabí-

em que no van fer perillar l'expedició ja que psicològi-

cament anàvem molt preparats.

De mica en mica augmentem el ritme i les hores de

marxa. Cada dia mengem més i augmentem les calo-

ries fins a gairebé 7.000 per persona i dia. Això no

impedeix però, que personalment cada dia em deixi

més de 400 grams del meu cos pel camí. Arribarem

a la costa est quasi dissecats, però amb un estat

físic i psíquic encara millor que quan vam partir. En

José i jo convertim els tres darrers dies en una llarga

i impressionant marató de 112 km. Els trineus ja

només pesen 50 quilos.
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Els fiords de la costa est,

sempre espectaculars.

�
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Carles Gel (maig de 1963) viu a Ribes de Freser,

on treballa com a guia d'alta muntanya. Dirigeix

Alpinisme Pirineus, empresa especialitzada a

organitzar activitats pels Pirineus i viatges per

tot del món. Ha fet una trentena d'expedicions

arreu del món, i darrerament s'ha especialitzat

en les travesses polars. És escriptor i ha publi-

cat vint llibres dedicats a temes de muntanya. A

El Blanc Infinit (Editorial Piolet) explica en forma

de diari, la travessa de Grenlàndia. El seu proper

objectiu és la travessa fins al pol nord geogràfic.

Carles Gel

La tempesta ens acompanya fins al final
El dia 4 de juny ens sorprèn una nova tempesta, que

ens acompanyarà fins al final del viatge. El dia 5 de

juny ens llevem a les dues de la matinada. Continua

nevant i som a 42 km del mar. Des de primera hora

el progrés és dur i arriscat. Trobem esquerdes i neu

molt dolenta. Ens hem d'encordar per superar

aquests obstacles, que només la perseverança i una

gran dosi de temeritat ens fan superar un darrere

l'altre. L'etapa es converteix en un turment infinit.

Fruit d'una certa deshidratació

comencem a veure i sentir 

els primers miratges i al·lucinacions,

que amb el pas dels dies 

aniran a més 

Més endavant trobem rius perillosos que ens fan

anar cap a l'esquerra. Encara no ho sabem, però al

vorejar aquests rius hem equivocat la vall de baixada.

De mica en mica el blanc infinit va quedant darrere

nostre. Al perdre alçada les boires s’esvaeixen, i

davant nostre s'obre un espectacle fascinant amb les

muntanyes de la costa est. Plorem i som immensa-

ment feliços. D'aquí a poques hores tocarem l'aigua

de l'oceà Atlàntic Nord i aquesta història s'acabarà.

Llavors haurem d'inventar un nou somni per fer reali-

tat. Mai havia desitjat tant veure les muntanyes!

Per fi, després de 20 hores sense parar de caminar,

la matinada del 6 de juny arribem al darrer punt de

l'inlandsis, només a uns 30 metres sobre el nivell del

mar. Hem fet la travessa de Grenlàndia, però estem

perduts i sense possibilitats de sortir d'aquest fiord.

A més, a prop d'aquí hi ha óssos polars. Finalment

optem per connectar la radiobalisa i donar una senyal

d'alerta via satèl·lit. Hores després ens recull un

helicòpter de rescat de la policia grenlandesa.

Plorem i som immensament feliços.

D'aquí a poques hores tocarem 

l'aigua de l'oceà Atlàntic Nord

Han estat quatre setmanes fascinants i terriblement

dures i severes, on hem après a sobreviure enmig del

casquet polar de Grenlàndia, lloc on els dies no tenen

final i les nits no existeixen. �

Per llegir-ne més, "El Blanc Infinit. La travessa de Groenlàndia amb esquís".
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