
Quan el camí mai s’acaba i arriba la nit i tires les teves

despulles a l’interior d’una tenda, en qualsevol morena

en la base d’una glacera, te n’adones que l’única cosa

que tens és el teu camí, la teva vida... 

Aprofitem unes lleixes que van fer els canadencs, que

ja havien baixat, per muntar el nostre camp. Però va

ser una bona estona de piolet i pala per acabar amb el

treball d’instal·lar les tres tendes que ens servirien

durant dues nits. Els cargols de gel asseguraven la

nostra, que estava a la vora del buit. Ens van deixar

amb el convenciment que els dos mil metres de paret

gelada que hi havia a sota no havia de preocupar-nos. 

Vaig arribar a la tenda molt cansat. El matí era molt

fred, vaig fixar la planxa a la motxilla, era l’única cosa

que portava. Els altres van decidir anar al cim sense

res. Unes barretes i els termos fixos a l’arnès o a

l’interior de la roba sobraven. Un pendent fort, amb

bona pols que m’augurava el que més amunt trobaria

-un ‘huellón’ per obrir i un descens memorable- portava

a la base de l’infame serac. La corda fixa penjava en el

buit, la plomada, sense tocar durant cinquanta metres

la gelada paret, on et gelaves encara més el cos.

Evidentment allò no es podia baixar amb la planxa. Jo

ja esperava que aquest ràpel seria obligat, però aques-

ta no era la meva preocupació. En l’única cosa en què

pensava era la de pujar pel fil d’aranya amb tota la

paret de la muntanya sota meu. 

Trec el fetge per la boca
Els Jumars van començar a mossegar la corda. Els

meus peus encara mossegaven. El gel blau de les

parets m’esglaiava, i la motxilla, al ritme de la respira-

ció sufocada, em tallava sense treva la circulació dels

braços. A poc a poc veig com els peus ja no arriben a

la paret del serac. La corda es perd aquí dalt, i no se

com és l’ancoratge que l’aguanta. Intento un pèndol per

col·locar un caragol. Si el poso podré passar la corda

de seguretat que penja al buit des del meu arnès. La

veritat és que ara serveix de molt poc. Em barallo amb

la motxilla i aconsegueixo penjar-la a la corda i la plan-

xa a l’anella de l’arnès. La veig voltejar i embolicar-se

amb la corda de seguretat. Però almenys, ara tinc més

llibertat per intentar ficar el fotut caragol. Deu metres

més amunt, penjat de la mateixa incertesa, em pre-

gunto si aguantaria una caiguda i en poso un altre. Un

altre pèndol i una altra història que em fa treure el

fetge per la boca. Per fi el sol em colpeja la cara en

canviar de dimensió. La vertical dóna pas a l’horitzontal

i em tombo, deixo el cos sobre la neu, refrego la cara i
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En aquesta entrega us presentem en exclusiva el primer descens mundial en

surf de neu del Shivling, un cim de 6.500 metres que hi ha a la zona de

l’Himàlaia del Garwhal, i que està protagonitzat pel gironí Jordi Tosas. Tot

un aventurer, amant de la muntanya, a qui li encanta transmetre la seva

passió per la natura a la resta de persones i qui té un currículum impressio-

nant i una agenda plena de propers reptes. Però aquests ja formen part

d’un altre somni.

Aventura

Baixant el Penis de Shiva,
6.500 m, a l’Índia

refredo la suor que em cobreix el rostre. Ràpidament

fixo la corda de seguretat perquè els altres agilitzin la

pujada.

En uns instants sóc conscient del cim. Aquest punt efí-

mer que acaba amb el regnat de la terra i dóna pas al

cel. Aquest plató és meu per uns moments. Estic sol

en aquest escenari. Un llenç blanc per pintar. Una par-

titura per escriure. Imagino la traça des del cim.

L’aresta nevada recorda que el pendent serà molt fort,

però almenys sembla que la neu és pols. He tingut

molt poques vegades la possibilitat de petar pols a

aquestes alçades.

Entre tres ens ha costat una bona estona tenir els

grampons clavats al cim del Shivling, a 6.500 metres.

Les tendes del camp base són uns puntets de colors a

més de dos mil cinc-cents metres més a sota. A

l’ombra del cim.

El Garwhal s’estén en forma de parets i agulles, de gla-

ceres i morenes, com totes les muntanyes vistes del

cim d’altres muntanyes. Ja no és possible veure la vall

de Gangotri, però el Ganges neix aquí baix. Gomuk

s'endevina i noto en les meves cèl·lules la vibració dels

mantres que el riu canta en colpejar les roques que li

tanquen el pas. Les meves cèl·lules em tornen la rever-

beració de tots aquests moments meditats sobre les

roques on el mateix Shiva es va enfrontar al destí del

món. Els colors safrà de Babes i Shadus i olors

d’encens i fum brut. 

La música de les carraques
Les carraques de les fixacions han començat a marcar

les notes punks del concert que comença. El con del

cim es desploma a uns 60° cap al plató. Les càmeres

estan preparades. Fixo la vista en la mateixa aresta.

Un dels seus costats es desploma en vertical fins al

mateix camp base. L’altre és possible baixar-lo.

Aquesta efímera línia que separa els dos costats

d’aquest cos geomètric serà el camí. Moc la planxa,

provo els cantells i em llanço per dedicar a un amic

aquestes línies que queden en la neu. Quan giro cap a

l’esquerra veig més de dos mil metres de vertical, els

prats de Tapovan, el meu final de descens. No hi ha

nervis. Hi ha fluïdesa. Hi ha harmonia. Hi ha un instant

infinit, un moment entre dos sons on no existeix res en

la ment. Si hi ha aquest moment especial de la medita-

ció suposo que es pot semblar a aquest. A poc a poc

el buit dóna pas a una zona més plana on la neu em

passeja fins al serac. Un estrident crit, escapat del

més autèntic heavy metal, em colpeja en forma de des-

plomat tallat en una paret vertical. Una altra vegada

aquesta corda que penja del buit més brutal. Sense

treure’m la planxa faig un nus dinàmic a la corda, i em

penjo durant seixanta metres en extraplom. Quan la

meva planxa toca a terra encara em queden uns cente-

nars de metres a 50° fins a les tendes. L’últim viratge

i em tiro a buscar el te que els meus companys m’ofe-

reixen.

Estic molt cansat, el sol de la vesprada s’ha convertit

en ombra i el fred mossega fins a sota de la tenda

Ressenya tècnica
Els mesos de setembre i octubre del 2003 vam

pujar i jo vaig aconseguir el primer descens mundial

en surf de neu del Shivling. Símbol fàl·lic del deu

Shiva, és una muntanya de 6.543 metres a

l’Himàlaia del Garwal (Índia). Àrea sagrada on neix el

riu Ganges - deessa viva de l’Hinduisme. La baixada

és una de les més verticals i vertiginoses que he fet

mai, juntament amb la que havia fet des del C2 de la

via Cessen al K2, tres mesos abans.

Formava part d’una expedició internacional com a

guia de muntanya. Acabada la meva tasca faig cor-

dada amb un amic georgià, Gia Tortzlade. Ens dispo-

sem a sortir en alpí. Carreguem tot el material

d’escalada, les tendes, menjar, gas i, per si això

sembla poc, jo porto la meva Salomon a la motxilla. 

En qualssevol muntanya que hagi baixat sempre he

carregat la planxa. En les meves activitats esporti-

ves l’únic estil que compte és l’alpí. Pugem un camp

per dia fins a  arribar al C3. És a dir tres dies des

del camp base. Escalo sempre de primer sense

tocar les cordes fixes. Hi ha molta neu i les dificul-

tats no són  molt grans. Seccions de fins a 4+/5. 

Dormim al C3 i l’endemà escalo el gran serac des-

plomat de 60 metres a 6.000 metres d’alçada. D’allí

al cim no és massa tècnica de pujada. Em calço la

planxa al mateix cim i surto per una mantinguda pala

de 60º. Segueixo una secció d’uns 300 m a 50-55º,

que porta a un gran plató sota el cim. Per ell arribo

fàcilment al serac que em veig obligat a rapelar.

Continua una pala molt exposada d’uns 100 m a 50º

fins al C3. D’aquí a C2 els pendents es mantenen a

50-55º amb barres de roca, em veig obligat a fer un

ràpel en un gran gendarme rocós. Del C2 a l’1 els

pendents baixen a 40-45º, excepte una secció d’uns

200 m a 50º. La cosa ja s’acaba.

Total un desnivell de 2.000 metres amb una dificul-

tat de 5.5, amb una altíssima exposició a causa de

les zones de mixt i gel que a part dificulten poder

trobar la ruta.

Per a aquesta ascensió portava material de tot

tipus. Des de la roba i equip d’alçada fins al material

d’escalada en gel o el de roca, així com el de surf,

amb les fixacions retocades per poder-les fer servir

amb bota d’escalada d’alçada.

La baixada va ser extenuant i molt

excitant. Fixeu-vos com en Jordi

s’ajuda del treball dels piolets.
�

Encara que sembli una obvietat, per poder 

gaudir d’una bona baixada cal pujar molt

amunt, i això és el que va fer Jordi Tosas.

�

En una baixada d’aquestes caracterís-

tiques sempre hi ha moments per

relaxar-se i acaronar la freda neu.

�



un calor especial i el nostre fon la neu. Els dos estem

culminat el nostre projecte. En la fina aresta, sobre el

camp dos, busco un lloc per atacar una curta pala a

60° o potser una mica més. Deixo la fixa a un costat i

busco un corredor petit per atacar-la. Apareix la pols

per damunt de la neu dura i em llanço cap al camp.

L’objectiu de l’altre càmera està apuntant i darrere d’ell

l’Albert: quina experiència està tenint per primera

vegada filmant en aquestes muntanyes. Tants esforços

per fi estan veient la recompensa. La recompensa

d’estar aquí. Entre amics, fent el que portàvem temps

somiant. Ens ajuntem els tres. El temps canvia ràpida-

ment, fonem i ens hidratem el millor que podem. Els

dono temps perquè es col·loquin i vaig a pel descens

de la secció final. És relaxada fins a un mur final d’uns

dos-cents metres amb alguna secció rocosa, que puc

salvar sense massa problemes i una palassa que em

deixa molt prop de la base.

Estic ajagut a la neu. Els flocs em van cobrint la cara i

noto la planxa enganxada als peus. Penso en tots els

que estem aquí. En el moment del cim amb l'Eva i la

Buenaga. En els que són a la base amb el Jordi espe-

rant-nos i, després d’un sospir, penso que ho he acon-

seguit. Ha estat un descens molt especial, un descens

sobre una roca amb camins blancs, potser un dels

descensos que més coses m’ha aportat. �

bivac. Gia, el meu col·lega georgià, aboca l’aigua fosa i

quedem els dos enganxats al terra de la tenda. La fos-

cor gelada no ens permet més que intentar que el que

no està encara congelat es congeli. Maniobrar en

aquest niu de voltors en plena foscor és una ximpleria.

I com que no ens creiem massa ximples decidim tor-

nar a fondre per a escalfar-nos i dormir, sí dormir.

Demà serà un altre dia dur. Em toca abaixar tota

l’aresta intermèdia fins al camp dos. Des d’allà la cosa

és una altra història, més relaxada, per descomptat.

Carrego la motxilla després d’un calent desdejuni, fru-

gal, just, però reconfortant. He de recordar com anava

tot el puzzle de lleixes i corredors que estan als cos-

tats de l’aresta, i que són els que he de surfejar per

descendir des d’aquí. Començo amb uns tímids virat-

ges sobre el gel de l’aresta fins a arribar sobre la gran

torre vermella. Uns altres dos ràpels, que en total em

baixen uns setanta metres de desnivell, em deixen en

una zona molt inclinada, gelada i amb roques. Estic

sense corda, i l’esglaó de roca no ofereix un bot segur

pel gel que s’endevina a sota. Gorka, Óscar i Xavi estan

quasi arribant cap a mi des de baix. Els espero.

Arriben i m’asseguren a la corda que porten. Un parell

de viratges sobre el gel assegurat i deixo anar el mos-

quetó de l’arnès. No puc fallar. La neu ja no és pols i hi

ha moltes roques. Arribo a la bretxa i agafo el corre-

dor, molt ert, que em porta  a les pales intermèdies.

Però l’he fotut. M’he equivocat. Merda.

Fuck!!!
Molt de gel i moltes roques. Dos saltets petits per

sortir del marró. Un backside esgotat i noto que llisco

sobre l’esquena. Alguna cosa no funciona. Entenc el

significat de la paraula instantani. El que tardo a reac-

cionar i tornar a agafar cantells. Uf! Prova superada.

Encadeno dues corbes i em relaxo. Jordi, un dels

càmeres que estan gravant, em crida i em felicita. El

més dur ja està quasi passat. Els abraços sincers fan

En el decurs de l’ascensió parets com

les d’aquesta imatge no van ser un

obstacle per Jordi Tosas.
�

El perill sempre planeja en accions

com aquesta. Per això cal anar ben

preparat i saber per on et fiques.

�

Celes Piedrabuena

Va néixer a Blanes l’abril de 1968. Quan era jove va

passar molt de temps a la muntanya, fins que l’any

1991 es va professionalitzar com a guia d’alta mun-

tanya. En Jordi –que està casat i es pare de família–

és tècnic forestal i tècnic superior en alta muntanya i

esquí –guia d’alta muntanya de l’UIAGM–, a la vegada

que professor de l’Escola de Muntanya de Benasc,

director tècnic de la  Companyia de Guies Vall de

Benasc, i guia de l’empresa Himalayan Heliski Guides.

Resumint, com a ell li agrada dir, “són una d’aquelles

persones que es guanya el pa i se’l menja a les mun-

tanyes d’arreu del món”.

Des de quan fas surf de neu i per què? 

Farà uns deu anys. Estic massa temps a les muntan-

yes blanques enyorant moltíssim el mar. Els qui hem

nascut al mar ens passa el que cantava la Dharma,

que el portem a les venes. Necessitava alguna cosa

que me’l recordes de prop i la sensació de lliscar

sobre la planxa em portava a sentir les onades. 

Com podríem anomenar el que fas ara, grans aventu-

res, surf de neu extrem? I quan et vas iniciar? 

T’inicies en alguna cosa quan tens ganes de fer-ho.

Les decisions importants no tenen un moment, són

part de la vida. Decidir baixar una gran i llunyana

muntanya té el seu moment, però porta gestant-se

molt més temps dins de tu. Quan passa, passa i

sembla el més normal del món. 

El que faig jo ho anomenaria creure en els teus som-

nis. Creure que pots realitzar allò que cap persona ha

fet. No perquè no es pugui fer, sinó perquè potser no

s’ha plantejat. Suposo, i amb humilitat, que em consi-

dero un alpinista. L’alpinisme és la muntanya sense

límits, amb grampons als peus o potser amb una

planxa o uns esquís de telemarc. 

Quina va ser la teva primera gran fita? 

El Montseny, quan tenia deu anys. El meu pare enca-

ra flipa. Ell mai l’havia fet. Ni ha tornat a fer cap mun-

tanya. I em va haver d’acompanyar. 

Has competit en surf de neu, migtub…? 

No m’agrada competir. 

Quins altres reptes has consumat i quins altres tens al

cap? 

Gracies a Déu cada dia els companys em proposen

mil burrades que, quan s’ajunten a les mil que tu tens

en el cap, t’arriben a col·lapsar. Mai acabes d’imagi-

nar l’inimaginable. Però, el més maco és que molts

d’aquests projectes agafen forma i acaben realitzant-

se. És el més màgic de la meva vida.  He estat a

moltes muntanyes. 

He baixat uns quants cims. Forces primers descensos

mundials extrems. Forces primeres repeticions de

vies, vies noves arreu del món. Però, la màgia està a

veure que quan baixes segueixes imaginant i somiant

en una muntanya dins de la teva ànima, a la qual no

arribes mai. És la que et mou a tornar a sortir. 

Ets conscient del que fas? Has passat por o algun cop

t’has penedit del que has fet? 

Sí, si no estaria boig. Seria una pràctica conscient de

suïcidi. He passat un accident gravíssim a l’Himàlaia,

un moment molt important de la meva vida que em

va ajudar a madurar moltíssim com a ésser humà. El

penediment no serveix de res. Hem d’aprendre. Hem

de madurar. 

En la teva pràctica esportiva, què és el més important:

una bona tècnica, una bona forma física o un bon

parell de pebrots? 

Una mica de tot, sempre depenent del nivell de l’acti-

vitat que et plantegis. Però, el més important és un

equilibri perfecte a la teva ment. 

Consells per aquells qui vulguin imitar-te? 

Primer de tot m’agradaria dir que no és bo imitar cap

persona. Tots tenim el nostre propi camí, les nostres

pròpies il·lusions i són les que ens fan viure i funcio-

nar. Els hi hem de fer cas i deixar-nos portar. Però,

s’ha de ser conscient de qui som i on podem arribar.

Si no sabem nedar segur que no intentaren creuar

nedant fins a Mallorca. D’altra banda, la gent que

surt a la muntanya hauria d’estar assegurada.

Tu dones classes? Quin nivell veus a la gent? Creus

que la gent en sap més avui? Que en té més coneixe-

ments i està millor preparada? 

Hi ha de tot. A pistes hi ha dos grups de gent: els

esportistes –entre cometes–, que milloren i assagen

la tècnica per assolir descensos o salts més difícils; i

la gent que ho fa com un acte social més i per rela-

cionar-se. En el primer grup es veuen moltes ganes.

En la meva feina tinc molta sort i estic generalment

amb gent de nivell alt, una mica fent forapista per

aquí i per allà. Aquest any , per exemple, he estat

amb clients fent descensos extrems a la Cordillera

Blanca de Perú, tot un privilegi. 
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I ara respon
Un menjar amanida.

Una beguda suc de fruita. 

Una pel·lícula El gran azul.

Actor i actriu ufff.

Un somni realitzat i un somni per realitzar viure i

seguir vivint.

No faries mai… deixar de somiar. 

Valores molt… la pau.

Una persona a la qual admiris no tinc herois, però

crec en les persones.

La millor planxa és la que… m’agraden les que

t’exigeixen, les que són tècniques.

La millor companyia per un viatge dels teus… vull

conservar el seu anonimat, per respecte. 

Es lliga molt fent el que fas? potser, quan hi hagi

noies que el practiquin. 

Un lloc per fer surf de neu per gaudir Long, Steep

and Deep. Per flipar, un lloc àcid: pendent, bona

neu i roques .

Jordi Tosas pot fer el que fa gràcies al patrocini

de Grifone, Salomon, Bollé, Isard, 

Dmm i Power Bar.

L’entrevista

Jordi Tosas, “crec en els somnis”

✒


