
7 Summits

A tots ens agraden els reptes, però hi ha
reptes i reptes, i el que se li va posar entre
cella i cella a l’eslovè Davo Karnicar no esta-
va a l’abast de tots els mortals. Bé, sempre
i quan no consideris que reuneixes les òpti-
mes condicions per pujar les muntanyes més
altes dels set cont inents i  baixar- les
esquiant. Des del passat mes de novembre,
Davo serà recordat com l’home que va arri-
bar al cim del món i que el va descendir
esquiant a la història.

7 Summits
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Vagi per endavant que el protagonista d’aquesta histò-
ria és una persona de carn i ossos. Una persona que
estima la natura, l’esquí i la llibertat tan o més que tu,
i que va néixer per arribar a assolir grans fites damunt
els esquís. Nascut a Zgornje Jezerski, Eslovènia, el 26
d’octubre de 1962, Davo gairebé va néixer amb uns
esquís als peus. Va ser integrant de l’equip iugoslau
d’esquí alpí dels anys 1975 al 1982. La seva afició per
l’escalada comença al 1980, i d’ençà fins aleshores ha
coronat més de 1.400 cims alpins, que després ha
baixat esquiant. Al costat del seu germà Drejc, va ser
el primer eslovè en esquiar una muntanya de 8.000
metres en una única baixada. Va ser l’Annapurna, de
8.091 metres, i després d’aquesta fita tot sembla
indicar que les aventures d’aquest esquiador i aventu-
rer d’Elan no tenen sostre.
Aquest era el repte que es va marcar aquest perso-
natge, que si abans d’assumir aquest projecte ja esta-
va considerat com un dels esquiadors extrems amb
més pebrots, a partir d’ara també ho serà com un dels
aventurers que fa possible l’impossible. Aquest home
amb pinta de llenyataire té com a una de les seves
màximes aquesta frase: “jo puc esquiar, jo puc escalar
i tu pots fer la resta”, que més val que no la facis teva
sinó vols assumir un risc excessiu.
La història de l’aventura ‘7 Summits’ comença el set
d’octubre de l’any 2000, quan va presentar en societat
la seva fundació per la seva esbojarrada aventura, la
qual consistia, ni més ni menys, que a descendir amb
esquís les muntanyes més altes de tots els continents,
d’Àsia a l’Àfrica, passant per Europa, Nord-amèrica,
Austràlia, Amèrica del sud i l’Àntàrtic. I per començar
res millor que anar a totes. En comptes d’anar de
menys a més, Davo va decidir començar l’aventura per
l’Everest, el cim del món, convertint-se en la primera
persona que puja i baixa amb esquís els 8.848 metres
de l’imponent Everest. 
Els set reptes són els cims més alts dels sis conti-
nents. 
Àsia: Everest, 8.850 metres. Repte aconseguit a
l’octubre de l’any 2000. L’Everest ha estat sempre, és
i serà el somni de tots els escaladors d’ençà que el pri-
mer escalador la va coronar l’any 1850.
Àfrica: Kilimanjaro, 5.894 metres. Repte aconseguit
al novembre de l’any 2001. El Kilimanjaro està situat a
l’interior del Parc Nacional de Tanzània. És la muntan-
ya més alta de l’Àfrica i la més aïllada muntanya del
món.
Europa: Elbrus, 5.642 metres. Repte aconseguit al
maig de l’any 2002. És el punt més alt d’Europa. El
Caucas està considerat com la frontera entra Europa
del Nord i Àsia.
Nord-amèrica: Mckinley, 6.193 metres. Repte acon-
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seguit al juny de l’any 2004. Aquesta muntanya et pot
provocar la mort per congelació en qüestió de segons,
i el seu cim pot ser vist des de molta distància, 250
milles. 
Austràlia: Kosciusko, 2.230 metres. Repte aconse-
guit al juliol de l’any 2003. Aquesta és la muntanya
més elevada del continent més planer i petit.
Sud-amèrica: Aconcagua, 6.960 metres. Repte acon-
seguit al gener de l’any 2003. Aquest és el punt més
alt de l’hemisferi sud continental i la muntanya més
elevada del Continent Nord-americà; i una de les
referències més importants dins d’aquest projecte.
Antàrtic: Mt. Vinson, 2.500 metres. Repte aconse-
guit al novembre de l’any 2006. Situat a la part menys
coneguda, la més freda i la menys habitada de la terra.
Les seves muntanyes no han estat mai explorades,
però Davo Karnikar va poder amb els elements
externs.

Del Kilimanjaro a l’Aconcagua
Després van venir el Kilimanjaro, a l’Àfrica; el Mount
Elbrus a Europa, l’Aconcagua a Amèrica del Sud, el
Mount Kosciusko a Austràlia, el Denali a Amèrica del
Nord i el Mount Vinson a l’ Àntàrtic. Una aventura que
va començar a l’octubre de l’any 2000 i que finalitzava
el mes de novembre de 2006. Sis anys de força pati-
ments, de fer front a dures condicions meteorològi-
ques, de patir per la pròpia seguretat i per la de la
resta de persones que l’acompanyaven, de passar molt
de fred, de lluitar contra els elements, però Davo
Karnicar va demostrar que estava molt ben preparat i
que disposava del millor material per superar aquesta
prova amb nota, i convertir-se d’aquesta forma en el
primer home de la terra que puja i baixa alguns dels
cims més alts dels set continents.
Ara, mentre assaboreix l’èxit del seu projecte, si mira
enrere i recorda els moments de glòria que va viure
com a membre de l’equip iugoslau d’esquí alpí entre els
anys 1975 i 1982, probablement no doni crèdit al que

En qualsevol d’aquests
reptes, Davo Karnicar
va haver de fer dures
aproximacions.

Els seus coneixements
de la muntanya han
jugat a favor 
del Davo.
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ha aconseguit. No és el mateix lluitar contra el crono i
els teus rivals a les millors pistes del planeta terra,
que baixar fent fora pista per algunes de les muntan-
yes més perilloses del món, sense saber quin serà el
terreny que trepitjaran les teves soles, quin serà
l’estat de la neu i quin serà el desenllaç final de la teva

baixada. Però, a tots aquests interrogants, Davo
Karnicar ha contestat amb una tenacitat, esforç i
valentia encomiables. Com, si no, va poder superar
amb èxit l'última escala d’aquest projecte, la de
l’Antàrtic, on el termòmetre reflectia uns registres
record de -40ºc? !

Nascut per conquerir la muntanya
El gran Davo Karnicar va néixer a Zgornje
Jezersko, a Eslovènia, el 26 d’octubre de 1962.
Va néixer en el si d’una família enamorada de la
muntanya, un amor que ell ràpidament va assi-
milar, tant, que si li preguntes des de quan
esquia et respon amb sinceritat que d’ençà que
té memòria. En Davo –que és un home introver-
tit i senzill, però amigable– va començar el seu
tarannà en els esports d’hivern de la mà de
l’esquí alpí de competició. Va formar part de
l’equip del seu país entre els anys 1975 i 1982,
i fins i tot va prendre part en curses de la Copa
del Món. Però es donava el cas que Karnicar
també era un apassionat del muntanyisme i de
l’escalada, raó per la qual ràpidament va sumar
les seves tres grans passions i va esdevenir un
dels més grans esquiadors extrems que hi ha.
Juntament amb el seu germà Drejc va ser el pri-
mer eslovè a esquiar un 8.000 d’una tirada:
l’Annapurna, una fita que es va mantenir fins
que va conquerir i esquiar l’Everest.
A dia d’avui Davo Karnicar és un reconegut atle-
ta arreu del món. Ha format part de més de deu
expedicions i, entre altres reptes, a banda dels
esmentats set pics, hi ha l’esquiada de la cara
nord-est de l’Eiger, la cara est del Matterhorn o
del Montblanc. Aquest excel·lent esquiador
–que passarà a la història per ser la primera
persona a esquiar d’una tirada l’Annapurna i
l’Everest– també és una persona solidària i amb
iniciativa. L’any 2001 va obrir la primera escola
d’esquí al Nepal, a la glacera Khumbu, un any
després que fos nominat per als premis
Laureus –són com els Oscar de l’esport– com a
millor atleta. I encara té més idees que li ballen
pel cap.

Calça’t els esquís de Davo Karnicar
Si ets un apassionat de l’esquí de muntanya o bé vols iniciar-t’hi, prova de calçar-te un dels esquís de la col·lec-
ció Touring, formada per quatre models, que prenen el nom de quatre dels set pics aconseguits per Davo
Karnicar. Tots duen la data de la fita, la signatura d’en Davo i una dedicatòria.

Everest
L’Everest és un esquí compromès amb el respecte del medi ambient, un respecte que no li fa perdre de vista
el compromís amb la qualitat i el rendiment. Un esquí molt lleuger, amb el nucli Nomex, en fibra de vidre, en
què s’ha fet servir una cosmètica que ajuda a reduir les emissions perjudicials de substàncies orgàniques en
un 76%. La tecnologia RST aplicada als cantells fa que s’agafin molt i que la transmissió de la potència sigui
la desitjada. Destinat als experts. Talles: 161 cm. Cotes: 88/63/75. Radi de gir: 27,6 m en 161 cm.

Mt. Winson
Aquest esquí ha estat dissenyat pensant en els esquiadors de muntanya experts. Un esquí amb el nucli Nomex,
amb una lleugera però rígida estructura de fusta situada a la part central de l’esquí, que va de l’espàtula a la
cua, i que dóna un òptim rendiment a l’esquí. La seva lleugeresa i la fibra de vidre li donen una major manio-
brabilitat, mentre que el tall dels cantells dóna una gran seguretat i adherència en les baixades, i amb el clip
EZ col·locaràs i trauràs la pell de foca en un tres i no res. Talles: 161 a 184 cm. Cotes: 116/77/110. Radi de
gir: 19,3 m en 176 cm.

Aconcagua
Aquest model agafa el nom del pic més alt de l’Amèrica del Sud i ha estat creat per satisfer les necessitats
dels esquiadors de muntanya hàbils. Com en tots els models de la sèrie, la fusta Nomex garanteix un gran ren-
diment, com a resultat de la seva major rigidesa de torsió i de construcció lleugera. L’afegit de la fibra de vidre
fa que l’Aconcagua s’enfili pels forts pendents, per gelades que estiguin, com si res. Tornem a ressaltar l’eficà-
cia del sistema EZ. Talles: 150 a 178 cm. Cotes: 105/73/92. Radi de gir: 24,1 m en 171 cm.

Elbrus
Aquest esquí és perfecte per als esquiadors de muntanya que tinguin un nivell intermedi. De fet, diríem que
seria el model idoni per a aquells que us voleu iniciar en aquest fascinant món. A l’igual que l’Aconcagua, està
construït amb el casc monoblock al voltant del nucli, el qual optimitza la transmissió de la potència als cantells
i ofereix un alt nivell d’estabilitat de torsió. La fibra de vidre fa que no pesi gaire, mentre que el sistema de clip
EZ et permetrà col·locar les pells en un tancar i obrir d’ulls. Talles: 150 a 178 cm. Cotes: 105/73/92. Radi
de gir: 24,1 m en 171 cm.
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