
Per superar el fred, els perills, la fam i tot el munt de
situacions noves i imprevistes que poden sorgir al llarg
d’una aventura fascinant, desconcertant i a la vegada
perillosa, que va començar el passat dia dos de desembre
al llac Baikal i que acabava 126 dies després a la Plaça
Roja de Mosco, la qual es va vestir de gal·la per donar
la benvinguda a aquest aventurer del segle XXI, el qual
tant sols pretenia fer veure a la resta de persones que
conviuen en el Planeta Terra de la necessitat de preservar
la mare Terra.

Defensor de la natura
Amb l'única companyia dels seus gossos, Nicolas Vanier
ha volgut que el seu viatge serveixi per conscienciar a la
humanitat de la importància de preservar la natura, en
especial les terres verges, i bona part dels paratges
pels quals passava l’Odissea Siberiana eren i són verges,
oferint unes jornades mítiques i a la vegada fascinants.
Recorrent en silenci, amb l’únic llenguatge del lliscament
del trineu per la neu, avançant a vegades de forma ràpida
i unes altres no tant per la tundra i la taigà, endinsant-se
per boscos fantasmagòrics, superant llacs nevats que
convidaven més a la incertesa que a la bellesa, creuant
pobles i més pobles, perquè aquest era un altre dels
atractius d’una aventura com aquesta: mantenir un con-
tacte, un diàleg, amb els nadius de les localitats per les

quals passava aquesta expedició, que de ben segur serà
força recordada per moltes de les persones que l’han
vista en directe. Els homes, dones i infants d’aquestes
localitats li oferien a Nicolas la seva hospitalitat i tot el
que necessités, perquè tant ell com els gossos poguessin
descansar i recuperar les forces que es necessiten per
fer front a setze setmanes d’incertesa, de sacrifici i
d’esforç continuat.

Els millors amics de l’home
En aventures com aquesta és fa ben palesa aquella dita
que els gossos són els millors amics de l’home. Anava
a ser l’única i fidel companyia que Nicolas tindria en el
seu viatge, i per aquesta raó va filar molt prim abans de
fer la selecció dels gossos que l’acompanyarien en
aquest viatge. Els va entrenar convenientment i després
va fer una selecció mirant de formar un equip. Un conjunt
compensat, per tal que hi hagués gossos de diferent
caràcter, que uns compensessin les possibles mancances
dels altres, però que sobretot treballessin per una fita
comuna. Tots al mateix pas i amb un únic objectiu: arribar
en les millors condicions a la famosa Plaça Roja de
Moscou, que en aquesta ocasió va deixar anar una catifa
blanca per tal de donar la benvinguda que es mereix un
aventurer com Nicolas. 

“Els gossos són els veritables
herois d’aquesta expedició”

Taran, Gao, Calimero, Churchill o Yukon han estat els
companys del Jedi de les neus de primera hora de matí
fins a l’ última del dia, fent front tots plegats als molts
perills que els han assetjat en el decurs de l’aventura,
gaudint i a la vegada patint, la tant celebrada solitud per
auns, però que mica en mica es va ficant en el cervell
dels qui la pateixen o la troben. Per aquesta raó, Nicolas
Vanier comentava a l’acabar l’Odissea Siberiana que els
deu gossos havien estat el seu millor aliat. “Estic molt
orgullós dels gossos que tinc. Ells són els veritables

Aventura

Odissea Siberiana
Qui deia que les segones parts no eren mai
bones, hauria de conèixer Nicolas Vanier.
Aquest aventurer va dur a terme una expedició
a Sibèria el 1990, i li va agradar tant que va
jurar que hi tornaria. I va tornar per protagonit-
zar una d’aquelles històries que donarien per ser
portades al cinema per un gran director de
pel·lícules d’aventura. Per travessar Sibèria
amb l'única companyia de deu gossos. Per recó-
rrer 8.000 quilòmetres en 127 dies.
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L’entesa amb els gossos ha de ser molt

gran en una aventura com aquesta.!
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herois d’aquesta expedició. Hem aconseguit tenir una
espècie de complicitat a través de la mirada, gràcies a
la qual ens transmetíem mútuament les ganes
d’avançar”. En un viatge d’aquestes característiques no
hi ha lloc pel protagonisme, per voler ser més que els
altres, i tots, home i gossos, han protagonitzat per un
igual les alegries i les penes, els moments de patiment
i les situacions de risc. I quan l’aventura s’endinsa per la
tundra i la taigà es poden donar moltes i variades situa-
cions, com el fet que un dels gossos mori com a conse-
qüència de l’atac d’un dels seus germans o que el mateix

Nicolas pateixi una lesió al trencar-se un cartílag de
l’omòplat en una de les moltes caigudes que va patir.

Els somnis es fan realitat
Situacions com aquesta són molt habituals després de
recórrer 8.000 quilòmetres a través del paradís gelat
de Sibèria, i és per aquesta raó que quan l’aventura arriba
a la seva fi la satisfacció és molt gran. Són moments de
molta emoció, de llàgrima fàcil, de records que no deixen
de venir al pensament, més encara quan un té la rebuda
que va tenir Nicolas Vanier en arribar a Moscou. 

Gràcies a Energizer
Qui alguna vegada s’ha plantejat fer l’aventura o el viat-
ge de la seva vida saben que no hi ha prou amb estar
ben preparat físicament i psicològicament, i que en
aquests casos gairebé el més important és disposar
dels diners necessaris i del suport d’algunes empreses.
Nicolas ha comptat amb l’ajuda d’Energizer, empresa
líder en la fabricació de llanternes i bateries. Vanier  ha
gaudit de la font d’energia de les llanternes Advanced
HeadLight de 6 Leds, les quals van ser la font d’energia
escollida per Nicolas per superar les nits de fins a 18
hores de foscor a temperatures de –50ºC. Uns equips
que portaven les piles Ultimate Lithium d’Energizer, les
úniques del món que suporten temperatures tant extre-
mes i que ofereixen una durada set vegades superior si
la comparem amb una pila alcalina.

Entrevista a Nicolas Vanier,
“El gran risc en una expedició
d’aquest tipus és el gel”

Després d’un any de preparació Nicolas Vanier va iniciar
l’Odissea Siberiana. L’aventurer francès reconeix que
davant un repte d’aquestes característiques la relació
amb els gossos és bàsica. Diu que aquesta va ser
increïble i confessa que als gossos els encantava tant o
més que a ell, llançar-se damunt les grans superfícies
blanques.

Com va sorgir la possibilitat de dur a terme l’Odissea
Siberiana?
Jo ja vaig estar a Sibèria l’any 1990, i vaig efectuar una
llarga expedició d’un any i mig des de Mongòlia fins a
l’Oceà Pacífic, i va ser fantàstic. Aquest primer contacte
va ser el que em va incitar a fer de nou un viatge a les
terres siberianes.
Com vas preparar l’aventura?
Va ser necessari un any de preparació. El més important
va ser l’entrenament dels gossos, el qual va començar
a partir del mes de juliol al Canadà, i després a Sibèria

a partir del mes d’octubre. L’entrenament consistia a
fer-los recórrer distàncies cada cop més llargues tirant
d’un quad, fins que ja van ser capaços de recórrer gairebé
sense esforç 80 quilòmetres d’una sola tirada. D’altra
banda, tenir el suport d’una companyia com Energizer
–gràcies a la qual em va ser possible tenir llum les 18
hores de foscor diàries– em va ser de gran ajut per
poder avançar fins i tot durant les nits.
Un repte d’aquestes característiques no està a l’abast de
totes les persones. Vas anar a inspeccionar el terreny?
Et vas preparar a consciència, física i psicològicament?
En resposta a la teva primera pregunta et diré que el
reconeixement del terreny sobre l’itinerari va durar dos
mesos i mig, i es va fer durant els mesos d’estiu. Vaig
tenir contacte amb tots els pobles per on passava l’iti-
nerari, pobles que després m’havien de servir de lloc de
descans, perquè els gossos s’alimentessin i poguessin
descansar. Pel que fa a la preparació física, em vaig pre-
parar al mateix temps que entrenava als gossos. La
resta és una qüestió de passió i desig.
Què és el més dur en una aventura d’aquestes caracte-
rístiques?
La manca d’informació fiable i la incertesa. Els siberians
viatgen molt poc, i a l’hora d’obtenir dades fiables sobre
les pistes i els itineraris que s’havien de seguir teníem
poca informació. Aquest desconcert va provocar errades
greus i freqüents.
Però, suposo que s’ha de tenir una gran fortalesa 
psicològica per sortir victoriós d’una experiència com
aquesta, oi?
Doncs no. Són més aviat les condicions climatològiques
desfavorables d’un fred horrible, les que realment em
van provocar grans dificultats.
A la nota de premsa prèvia de l’inici de l’aventura
s’esmentaven els molts perills als quals havies de fer
front, a quina classe de perills ens estem referint?
El gran risc en una expedició d’aquest tipus és el gel. La
majoria de quilòmetres es fan sobre el gel, i aquest es
cobreix per una capa de neu que oculta les possibles
trampes. Per exemple, la superfície d’un riu és més
heterogènia. És a dir, no està congelat de la mateixa
forma per totes les parts. Una vegada vaig haver de
creuar una zona de gel molt perillosa i, gràcies als gossos,

vaig tenir sort de sortir-ne il·lès.
En una aventura com aquesta, com és la relació amb els
gossos?
Increïble. Als gossos els encanta llançar-se i córrer per
damunt de les grans superfícies blanques. Els agrada
tant a ells com a mi, i d’aquest plaer comú neix la com-
plicitat, la qual es reforça a mesura que es recorren
quilòmetres i quilòmetres, especialment després de
travessar les dures proves amb les quals ens hem anat
creuant al llarg del camí. En conjunt, es tracta d’un fort
equip, de personalitats molt diferents i apassionants.
Com vas seleccionar els gossos?
Hi ha dos criteris essencials: la resistència física i la
mental. Els gossos han de ser molt forts en aquests dos
camps. A la vegada, han d’integrar-se en un equip i for-
mar-ne part , al marge de sentir-se bé. És com un equip
de futbol. No hi ha prou amb tenir bons jugadors. És
necessari tenir un equip compenetrat, alegre i feliç de
jugar junt.
Vas viure alguna situació realment dramàtica?
Sí que va haver-hi alguna situació de veritable perill. Un
cop quatre dels meus gossos es van enfonsar en el gel,
ja que aquest no estava del tot format, i vam haver de
superar aquesta zona amb molt de compte. Tot i la difi-
cultat, vam poder creuar-la i arribar a un lloc on la
superfície era realment segura per continuar el viatge.
Què vas menjar? Com t’ho feies per menjar? Vas perdre
molts quilos?
Els gossos s’alimenten d’un menjar especialment ric en
vitamines, les quals són necessàries per recuperar les
energies que perdien en els seus esforços. Jo menjava
una barreja de menjar ric en hidrats de carboni –no molt
bo, tot sigui dit– i aliments que comprava en els pobles
que creuava. El menjar no tenia massa greixos, però era
suficientment bo per alimentar-se, tot i que al final vaig
perdre cinc quilos. 
Com et protegies del fred?
Portava la indumentària adequada perfectament a la
situació. A més, em vaig deixar aconsellar per Geològic,
que van ser els qui em van dir quina era la millor mane-
ra de protegir-me de les condicions extremes que
m’havia de trobar.

No tots els camins eren practicables, 

i d’aquí la seva dificultat.!

Una bona alimentació és fonamental.!



“Estic realment content d’estar a la plaça més simbòli-
ca del món. Després de creuar les muntanyes dels
Urals vaig començar a veure el sol. Quan era en aques-
tes muntanyes, vaig veure que podia aconseguir el meu
somni”. 
Diuen que somiar és possible, que no serveix de res
somiar despert, però Nicolas Vanier ha demostrat que
voler és poder. I si de ben segur t’has quedat sense res-
piració davant la bellesa d’aquestes imatges, pensa que
Nicolas Vanier dirigirà i produirà una pel·lícula docu-
mental que es podrà veure en un futur no massa llunyà
en els cinemes de format IMAX. Una altra aventura que
aquest cop la podràs viure molt més en directe i que
des d’aquestes pàgines et recomanen al cent per cent. "
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Qui és Nicolas Vanier
Aquest aventurer francès va néixer l’any 1962 i és un
apassionat dels esports extrems. Ha viatjat al llarg de
més de vint anys, i entre aquests viatges destaquen els
de les Muntanyes Rocalloses i les travesses per Alaska
i Sibèria durant 18 mesos i la ruta de Mongòlia a l’Oceà
Àrtic. A la vegada, Nicolas ha escrit més de 20 llibres i
ha fet pel.lícules i reportatges per a cinema i televisió,
amb els quals sempre ha buscat reflectir la puresa i la
bellesa dels entorns més salvatges i menys explotats
per l’ésser humà, amb el missatge sempre present de la
necessitat de preservar el medi natural que ens envolta.

Nicolas Vanier va arribar a la Plaça
Roja de Moscou com un heroi.!

El campament recordava el de
les pel.lícules de l’Oest.

!

Encertat l’homogeneïtat del glaç és
bàsic pel que fa a la seguretat.

!

Nicolas va tenir una gran rebuda
pels pobles per on passava.

!


