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Heliesquí / helisurf
Aspes amb neu pols
✒ Toti Rosselló � CMH i Toti Rosselló

Fer heliesquí o helisurf al Canadà permet descobrir una

nova dimensió. La de terrenys interminables i neu pols

fins a la cintura combinat amb una excepcional qualitat

d’allotjament.

L’helicòpter arriba carregat de maletes i esquiadors ansiosos al lodge dels

Bugaboos en només 10 minuts de vol. Després de moltes hores d’avió aterrant a

Calgary a més de tres hores d’autocar ha estat un tast ràpid d’helicòpter entre la

carretera de Banff cap a l’isolat hotel que ens allotjarà durant una intensa setma-

na d’heliesquí. No hi ha cap altra manera d’arribar-hi i aquest vol introductori ja ha

valgut la pena perquè permet veure la característica muntanya Hound’s Tooth i la

impactant glacera Bugaboo. Una petita part de l’incommensurable terreny esquia-

ble que dia rere dia s’anirà fent realitat.

No pot ser
Enganxats literalment als finestrals de la sala d’estar del lodge remodelat ara fa

només un any, tots els nouvinguts s’hipnotitzen amb la visió: una amplia vall bosco-

sa que acaba amb una extensa i empinada glacera coronada per les muntanyes

Hound’s Tooth i Snowpatch. És una de les millor vistes alpines que es poden tenir

al món. Segurament és per això que Hans Gmoser, un immigrant austríac al

Canadà, va decidir instal·lar en aquest indret el 1965 el primer dels 12 centres

de Canadian Mountain Heliskiing (CMH). Les habitacions als Bugaboos són amplies

i, atenció, no és dóna clau de la porta als hostes a no ser que es demani expres-

sament. Prou indicatiu de la tranquil.litat i confiança que es respira a CMH.

Neu seca, esquís amples, descensos increïbles
La qualitat de la neu de la British Columbia canadenca és fora de tot dubte. Les

tempestes de neu entren des del Pacífic i descarreguen humides a Vancouver per

arribar amb la neu més seca de nord-amèrica fins a les zones d’esquí de CMH

repartides de nord a sud al llarg de 400 km a la frontera entre la British Columbia

i l’estat d’Alberta.

Tothom volia ser el primer en

destripar la neu verge.�

Aquesta és la cara del nostre

col.laborador, Toti Rosselló.

�

En el full d’inscripció cada esquiador estableix el seu

nivell i a quin tipus de terreny vol esquiar
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Als Bugaboos la mitja de precipitació (abans de com-

pactar) és de 12 metres de neu per temporada. Sí,

12! És per això, i pel fet de traslladar-se en helicòp-

ter entre 8 i 10 vegades al dia, que hi ha una estricta

normativa que cal seguir. En el full d’inscripció cada

esquiador estableix el seu nivell i a quin tipus de

terreny vol esquiar. En funció d’això es fan els grups

d’esquí als quals se’ls assignen dos guies. En total,

quatre grups de 12 persones que acaben funcionant

com un rellotge. El dia d’arribada es fan les explica-

cions bàsiques de seguretat i la pràctica amb ARVA.

Un dia com cap altre
Era meitat de setmana i la jornada d’heliesquí va

començar amb un esmorzar anglosaxó d’impacte:

porridge, ous, bacó, sucs, infusions i molta fruita.

Fins i tot el cafè semblava haver perdut l’aigualit

aspecte americà per assemblar-se a l’autèntic de les

cafeteres de bar espanyol. Cada lodge té un encarre-

gat que coordina esquiades i estança. En Mark és

qui em va tocar, un paio típicament canadenc. És

dir, una barreja entre ‘guaperes’ californià i guia

d’alta muntanya de Chamonix. És ell, qui cada matí

ens informava de les temperatures, dels gruixos de

neu i de les zones on aniríem aquell dia. La jornada

La jornada prometia havien caigut

70 cm de neu nova a les cotes altes

El moment que et deixa l’helicòpter

és especialment delicat.�

Consells pràctics

Material. S’ha de portar botes d’esquí i vestimenta. La companyia equipa els esquiadors amb esquís fat i

bastons. Els esquís són molt amples, tenen un patí de més de 100 mm quan el normal dels de pista està

entre 65 i 70 mm. D’aquesta manera, estalviem haver de carregar esquís des de casa (i per tant mals de

cap amb sobrepès, pèrdua de material,…) i tenim a la nostra disposició diferents models d’esquís especí-

fics per a forapista.

CMH també equipa els esquiadors amb els preceptius ARVA (aparells de recerca de víctimes d’allaus),

pala, sonda, ràdios i altres elements de seguretat. No és mala idea portar un KamelBak dels de tub prote-

git contra el fred. Una correcta hidratació pot evi-

tar lesions.

Nivell d’esquí. La neu és seca i fàcil de torejar, tot

i això les considerables acumulacions exigeixen un

nivell d’esquí mig com a mínim. Hi ha setmanes

específiques d’introducció al powder o neu pols. El

més aconsellable és anar-hi després d’haver fet

una temporadeta sovintejant els forapistes als

Pirineus o Alps. D’aquesta manera serà possible

amortitzar la inversió canadenca al màxim. Una

altra possibilitat és anar a final de temporada

quan hi ha el que denominen corn snow que és el

nom que rep la neu primavera. A partir de l’abril si

la meteorologia acompanya en una setmana es pot

trobar dies de neu pols i altres de neu primavera

que, en els terrenys ben escollits pels guies,

poden produir tant o més plaer de ser lliscada que

la millor pols verge amb la meitat d’esforç.

prometia, ja que havien caigut quasi 70 cm de neu

nova a les cotes altes. A les nou en punt, els quatre

grups de 12 esquiadors que gestionava un helicòp-

ter Bell ja estaven preparats. Tothom volia sortir a

desvirgar el “paquetón”.

Tot i ser l’abril era un dia de fred i els descensos

van començar a cotes baixes boscoses. Les zones

escollides eren entre avets americans molt alts i

separats de manera que l’esquí era fàcil tot i el fort

pendent. Algunes de les baixades es van fer en

zona cremada feia més de 20 anys que conservava

els troncs més robusts com si es tractés de des-

censos per un paratge sortit de la imaginació de

Tim Burton.

A mida que avançava el dia i pujava la temperatura

l’helicòpter ens enfilava muntanya amunt i vam aca-

bar les darreres baixades al Vowell Glacier sota les

inalterables Howsers Towers, unes parets graníti-

ques imposants de 700 metres que a l’estiu són

meca d’escalada.

L’hora de recuperar energia
Entremig de tanta baixada havíem parat a menjar.

El dinar consisteix diàriament en un campament

improvisat amb taules fetes de neu on abunden els

sandvitxos, pastissos, fruits secs, sopes i altres

clàssics del pícnic. És el bon moment per comentar

les baixades, les faves, els ensurts i els innumera-

bles moments de plaer.

Mentre s’està en plena voràgine esquiadora no hi ha

Tots voldriem alguna vegada protagonit-

zar una imatge com aquesta.�

Un bon menjar, indispensable.

�
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temps per a parlar. Es va en parella, a l’estil subma-

rinista, i sempre un guia obre traça i un altre tanca el

grup. De totes maneres, hi ha molta màniga ampla

per a campar lliurement per una extensió considera-

ble de terreny sempre que no s’avanci al guia ni es

posi en perill a la resta de grup. Un dels moments

més intensos és quan l’helicòpter s’apropa cap al

grup que espera ser recollit. La potència de l’aparell

aixeca una polseguera de neu encegadora que anun-

cia un altre ascens cap a un pic verge, mentre la res-

piració encara està agitada de l’última baixada.

Després de les esquiades, els esquiadors e reuneixen

a la sauna o a la banyera d’hidromassatge (jacuzzi)

situats a la zona més alta del lodge i sens dubte,

amb les millors vistes del complex. Després d’una

jornada èpica, el sopar de quatre forquilles, com cada

nit, va tancar un dia rodó de neu fins la cintura.

Detalls
Metres acumulats. CMH té una clientela fidel que

repeteix any rere any una o més estades al llarg de

l’hivern. Per això es van acumulant metres de desni-

vell esquiats fins que s’assoleix el Million Feet

(304.785 m). La persona que arriba a aquesta fita

rep un anorac i pantalons d’esquí obsequi de la

companyia i en el sopar del dia concret se li fa un

homenatge al més clàssic estil d’humor groc.

Durant els sis dies de la meva setmana, vam

esquiar un total de 36.870 m. Per tant, amb unes

10 estades es pot aconseguir la preuada vestimen-

ta i els satírics honors. També s’ha de tenir en

compte que hi ha estades amb metres il·limitats i

altres on el preu inclou fins a un nombre determinat

(màxim inclòs en el preu de 30.500 m en les esta-

des de set dies) i a partir de llavors s’ha de pagar

per metres extres (82 $CAN per cada 1.000 m de

més –uns 55 ?-). De la mateixa manera, davant les

inclemències de la natura també es garanteixen un

nombre de metres mínim que és de 19.500 m en

les estades de set dies.

Origen del nom “Bugaboos”. Durant el segle XIX

aquesta va ser una zona on s’hi va portar a terme

una important activitat minera. No obstant, l’or no

hi era present i per això els aventurers i buscavides

de l’època van nomenar la zona tot convertint en

nom el verb “to be Bugaboed” que s’utilitzava a

l’època davant les preses de pèl sobre jaciments

aurífers falsos o inexistents.

Les millors dates. Depenen de què es busqui.

L’obertura es fa el desembre i alguns dels lodges

aguanten les persianes amunt fins al maig. A la pri-

mavera s’esquia fonamentalment a les glaceres en

un terreny obert i molt fàcil. La neu és primavera de

primera qualitat. Depenent de la meteorologia, a les

cares nord encara es pot trobar neu pols. Febrer i

març són els mesos de millor neu pols amb tempe-

ratures acceptables i els mesos de les esquiades

dins el bosc.

Quan costa. Els preus varien segons les zones, el

programa i la longitud de l’estada. De totes mane-

res als Bugaboos el preu està entre els 5.000

$CAN de l’estada de l’ultima setmana de desembre

fins als 8.250 $CAN de la temporada alta de febrer

i març. És dir, entre els 3.370 i els 5.560 ?. A

aquest preu s’ha d’afegir el preu del bitllet d’avió

entre Espanya i Canadà.

Contacte a Espanya. Ski Arias Travel Service porten

més de dues dècades de relació amb CMH i són

especialistes a organitzar els viatges fins als lodges

amb la major comoditat i les rutes més ràpides.

Tel. 915 989 780

viajes@skiarias.com

www.skiarias.com

Contacte a Canadà. Feu un vol per la web de CMH

per saber la disposició de les 12 zones d’heliesquí

de CMH per la British Columbia i per aclarir qualse-

vol altre detall (només en anglès).

www.canadianmountainholidays.com

A l’estiu, heliexcursionisme. Per si no n’heu tingut

prou, CMH ofereix heliexcursionisme amb els seus

helicòpters durant els mesos d’estiu. Hi ha rutes ja

traçades amb excursions d’un o més dies. A més

també ofereixen el servei d’aproximació a camps

base per expedicions d’escalada. L’última novetat

són les estades per a excursionistes que inclouen

intensius de ioga.

Després de les esquiades, res com

un hidromassatge al jacuzzi
Les zones escollides eren entre avets

americans, molt alts i separats.�

L’heliesquí està obert tant a l’esquí com

al surf de neu.

�


