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ALPINISME
Text i fotografies:

Pako Sánchez

Alpinistes a Envalira
REBELS AMB CAUSA
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Hi havia una vegada un bonic circ
de muntanyes arrenglerades en un
país que a l’hivern és blanc,
Andorra. També hi havia l’instint
de superació dels habitants
d’aquell indret, que van veure en
la neu un mitjà lògic de
subsistència. El resultat va ser la
instal·lació d’uns curiosos
remuntadors mecànics que
pujaven les persones perquè
poguessin baixar esquiant sense
cansar-se gaire. Avui hi ha tot això
i alguna cosa més; es tracta d’uns
esperits que reivindiquen la
muntanya primigènia, la que s’ha
de guanyar amb el propi esforç,
cara amunt. Són els alpinistes, una
espècie rara, inconformista, rebel,
solitària i en perill d’extinció. En
aquest article els veurem en acció.
BONY D’ENVALIRA. CORREDORS NORD

Els corredors Nord són dues vies de baixa dificultat en alpinisme que també poden ser itineraris de
descens d’esquí extrem.

La capçalera del circ comprès entre el pic
Negre d’Envalira i el Bony d’Envalira se’ns
presenta com una de tantes joies de la
corona de la muntanya andorrana. Una
joia, però, que ha estat descarnada per les
poderoses urpes de l’especulació associada
a la febre de l’or blanc. Les instal·lacions de
Grau Roig, dins del gran domini esquiable
de Grandvalira, no han tingut prou de
construir un horrible complex hoteler al cor
de l’alta vall. També han fet taula rasa amb
els boscos situats al peu dels cims i han fet
arribar les pilones metàl·liques fins a tocar
gairebé la base de les parets. Encara
gràcies que la serralada, com a darrer
sospir o com a crit ofegat d’auxili, ha sabut
plantar cara a l’enginy humà amb els seus
vessants esquerps de pedra vertical.
Altrament, els cables transportadors de
feliços esquiadors-forfets transcorrerien
per sobre dels cimals amb total impunitat.
Quedaria tallat d’arrel i per sempre
l’ambient solitari i serè que encara avui en
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Tram inicial de la via Magna solitudo, un itinerari que, a mesura que avança, augmenta en dificultat.

dia, i malgrat la proximitat de la multitud,
es pot gaudir als punts més alts, només
reservats als esperits muntanyencs.
No obstant això, la batalla aquí està
perduda, i perduda per sempre. El muntanyenc s’ha vist desterrat, obligat a
exiliar-se, a ser pròfug a la seva pròpia
terra. No és ben vist quan transita per dins
de la zona de pistes d’esquí. Però, quin altre
remei li queda? No hi ha cap altra via
d’accés possible! Per desgràcia haurem de
ser ràpids i matinadors, caminar abans de
trenc d’alba, amagant-nos dels potents
focus de les màquines trepitjaneu. Serem
tractats com a delinqüents, com a violadors
de la llar aliena; quan són ells els qui han
construït fortaleses de ciment, sepultat

l’herba verda sota l’asfalt dels aparcaments, talat arbres, profanat tarteres,
omplert el paisatge d’horribles espantaocells de ferro; són ells els qui ens obliguen
a veure el cel més enllà de les línies metàl·liques dels cables i els qui han trencat el
silenci de la pedra i la remor del vent amb
la música estrident dels altaveus. A
nosaltres no ens resta res més que el camí
a la rebel·lia, el dret a no doblegar-nos, a
marxar cap a les negres parets que
coronen el marge superior del circ. Perquè
allà on s’acaba el món profanat comença el
nostre: els vessants freds i alpins de l’alta
muntanya. A tall d’adaptació de la poesia
de Salvador Espriu a Pompeu Fabra,
podríem dir allò que “som indestriables, la
meva muntanya i jo”.

BONY D’ENVALIRA. PARET NORD-EST

De fet, la capçalera del circ comprès entre
el pic Negre d’Envalira (pel seu vessant
oest) i el Bony d’Envalira presenta cinc
petits vessants alpins amb deu vies divulgades. Una d’elles és gairebé del tot
rocallosa (esperó NW del pic d’Envalira) i la
resta és tot un ventall que va de fàcils
corredors de neu a entretingudes vies
mixtes. Malgrat el desencís inicial que ens
pot crear sentir-nos marginats i condemnats a casa nostra, val a dir que som davant
d’una zona amb aproximacions relativament curtes i facilitades per la pròpia qualitat de la neu tractada de les pistes d’esquí.
En resum, es tracta d’uns itineraris que no
tenen una gran envergadura i que podríem
qualificar de “vies-escola”. Les possibilitats
d’obrir-hi noves rutes no està, ni molt
menys, tancada. Això sí, no esperem
trobar-hi roca excel·lent ni neu completament transformada. Per si no ho havia dit
prou clar, som a l’alt Pirineu andorrà.

BONY D’ENVALIRA (2.683 m)
PARET NORD-EST
Aproximació: la proximitat d’aquest
vessant a l’estació d’esquí de Grau Roig
facilita l’accés, però caldrà sortir abans que
obrin les pistes. Així doncs, ens dirigim cap
als clots de la Menera (E) fins a sota del
Bony d’Envalira. Deixem les pistes d’esquí i
travessem un altiplà fins a la base de la
paret NE (1:30 h).
Descens: seguim l’aresta cap al SE fins a un
marcat coll. Davallem a la dreta cap a la
coma de la Portella d’Engaït, vessant
contrari al que hem escalat. Descendim al
NW, tot flanquejant el vessant SW del Bony
d’Envalira, fins a Grau Roig (1 h).
A: via A la recerca del temps perdut. B: canaleta dels Mussols. C: corredor Raimon Florença.
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Època aconsellable: de gener a abril.
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1. Corredors Nord
Amples i evidents corredors, ben visibles
des de la marxa d’aproximació. Fàcilment en
condicions. Tots dos tenen característiques
molt similars. També es poden considerar
itineraris de descens d’esquí extrem.
1a ascensió: sense dades.
Dificultat: 40º de mitjana (màx. 50º). Possibilitat de trobar-hi mixt si hi ha poca neu.
Recorregut: 200 m
Material: opcionalment, algun ancoratge de neu.
2. Corredor Raimon Florença
Evident canal situada al marge dret de
l’esperó central de la paret, amb un tram
mixt de blocs encastats que, ja a primera
vista, ens fan sospitar de la seva dificultat.
Difícilment trobarem la neu prou glaçada
com per fer-hi piolet-tracció amb confiança.
Mixt precari.
1a ascensió: Joan Prat, l’hivern de 1980.
Dificultat: 50º-55º de mitjana (màx. 80º/V+
en mixt).
Recorregut: 250 m
Material: 2 o 3 cargols de gel, 4 o 5 pitons i
joc de friends. Algun tascó també pot ser útil.

4. Via A la recerca del temps perdut
Comença per una goulotte-xemeneia
generalment amb neu poc consistent; supera
un curt diedre desplomat, on es concentren
les dificultats i que més val trobar-lo sense
neu; i continua per l’esperó-aresta, de fàcil
execució, que delimita el vessant NE.
1a ascensió: David Hidalgo i Pako Sánchez, el
febrer de 1997.
Dificultat: 45º-50º de mitjana (màx. d’A1+ i
65º/IVº en mixt).
Recorregut: 270 m
Material: friends variats (2 de grans),
tascons petits, 3 o 4 pitons extraplans i
universals.

PIC DE LA MENERA (2.776 m)
PARET NORD
Aproximació: la mateixa que per al Bony
d’Envalira, però continuem a l’E fins al final
dels clots de la Menera (2:10-2:30 h).

Descens: per l’aresta E; llom fàcil fins al coll
situat entre aquest cim i el pic Sud
d’Envalira. Baixem al N per l’ampla canal per
tornar-nos a endinsar a la vall per la qual
hem pujat (2 h fins al cotxe).
Època aconsellable: de febrer a finals d’abril
o principis de maig.
5. Corredor Occidental
La cara N del Menera presenta diferents opcions per obrir-hi vies curtes, però difícils. La
que aquí presentem (l’única de la qual tinc
constància d’haver estat escalada) és l’evident i fàcil corredor del marge dret de la paret.
1a ascensió: sense dades.
Dificultat: 40º/45º de mitjana (màx. 50º a la
part alta segons hagi ventat i creat una mica
de cornisa).
Recorregut: 220 m
Material: opcionalment, algun ancoratge de
neu.

PIC DE LA MENERA. PARET NORD

3. Canaleta dels Mussols
Bonica goulotte no sempre en condicions que
puja diagonalment vers l’aresta, on coincideix
amb la via A la recerca del temps perdut.
1a ascensió: Xavier Borotau i Albert Querol,
el gener de 2002.
Dificultat: 50º/55º de mitjana. Màxim de 70º
i curta cascada precària de 85º.
Recorregut: 105 m
Material: 3 pitons plans, 2 o 3 friends petits i
bagues llargues.
L’estètic i assequible corredor Occidental. A la
dreta destaca el Bony d’Envalira.

FOTO: DAVID HIDALGO

SOLITUD VOLGUDA
Si se’m permet fer un comentari a tall anecdòtic,
voldria recordar el jorn en què, després
d’escalar la via Magna solitudo, vaig adormir-me
sense voler dalt del cim. Era un migdia radiant
de març, sota un cel blau i serè, on els rajos de
sol ja cantaven alegres per la proximitat de la
primavera. La qüestió és que havia encadenat
tres itineraris gairebé sense treva, per la qual
cosa em vaig permetre una pausa sense presses
que va convertir-se, per la influència invisible de
Morfeu, en un son reparador. Poc més tard em
vaig desvetllar pel soroll d’uns escaladors que
justament sortien del vessant nord, que dóna a
Pas de la Casa, i que em van sorprendre dormint
dalt del cim. De fet jo havia divulgat, feia poc
temps, l’itinerari que aquella cordada tot just
havia conclòs. Certs comentaris per boca de
tercers m’havien fet paleses algunes crítiques
que consideraven la paret nord del pic Negre
d’Envalira com un itinerari massa “rebuscat”
per divulgar-lo com a possible clàssica.
Aprofitant l’avinentesa, i sense cap mirament,
vaig interrogar els escaladors nouvinguts sobre
les característiques de la via, i vaig poder
comprovar que l’havien escalada seguint les

meves referències publicades. No va ser fins a
ben conclòs l’interrogatori, del qual es podria
desprendre que em donaven la divulgació com a
aprovada, que els vaig confessar que jo era
l’autor del petit reportatge. Poc després ens
vàrem acomiadar, ja que cadascun de nosaltres
baixava cap a una vall diferent. L’estona passada
al cim em va estalviar caminar per les pistes
d’esquí mentre aquestes encara estaven en
funcionament. De nou immers en la meva volguda i desitjada solitud, vaig recapitular sobre
l’episodi viscut, vist des del punt de vista dels
escaladors que acabava d’acomiadar: trobes
una ressenya d’un itinerari inèdit, t’animes a
repetir-lo, l’escales i, quan acabes, et trobes un
“paio” dormint al cim que et comença a fer
preguntes. Un cop t’ha contrastat tota la
informació que desitjava, et confessa ser l’autor
de la ressenya, poc després marxa i s’interna sol
en els encara il·luminats vessants de neu que
davallen cap a ponent. Potser van pensar per un
moment que eren davant d’una mena d’eremita
que viu amb poc més que gel, vent i silenci dalt
del cim! Per sort o per desgràcia, res més lluny
de la realitat.
P. S.
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L’alpinista i els vessants de ponent s’il·luminen
amb els darrers raigs de sol del dia.

1a ascensió: agost de 1976, per la família
Sicart i amics. Sense referències de la
primera repetició hivernal.
Dificultat: 55º i IV+ de mitjana (màx. Vº).
Via majoritàriament rocallosa que necessita bones condicions per ser escalada a
l’hivern.
Recorregut: 250 m
Material: friends i tascons. Algun pitó
auxiliar.

PIC SUD D’ENVALIRA (2.785 m)
PARET NORD-OEST
Aproximació: des de l’aparcament pugem
per les pistes d’esquí cap a l’E fins als peus
del pic Negre d’Envalira. Flanquegem al sud
fins al vessant NW del pic Sud d’Envalira
(2:20-2:45 h).
Descens: per la canal situada entre aquest
cim i el pic d’Envalira. Fàcil. Davallem a l’W
per tornar a la vall per on hem pujat (2:20 h).
Època aconsellable: de finals de desembre a
març.

Descens: per la canal situada entre aquest
cim i el pic Negre d’Envalira. Vessant oest. Fàcil.
Desfem el camí fins a Grau Roig (2:30 h).
Època aconsellable: de gener a mitjans
d’abril.
7. Esperó Nord-oest
Itinerari d’escalada en roca que va ser obert
a l’estiu. La via hivernal té un gran ambient
alpí i dibuixa variants per la dreta per evitar
els trams més descompostos de l’aresta.

8. Corredor Central
Evident corredor que neix a mitja canal
d’accés al coll situat entre els pics Negre
d’Envalira i d’Envalira. Acostuma a
presentar bones condicions.
1a ascensió: sense dades.
Dificultat: 45º-50º de mitjana (màx. 55º).
Possible mixt fàcil.
Recorregut: 210 m
Material: opcionalment, algun ancoratge de
neu.

PIC SUD D’ENVALIRA. PARET NORD-OEST

6. Via Central
Curt vessant obert, ideal per combinar-lo
amb l’escalada d’altres rutes situades a la
vora. Acostuma a presentar bones
condicions.
1a ascensió: sense dades.
Dificultat: 50º de mitjana (màx. 55º).
Possible mixt fàcil.
Recorregut: 190 m
Material: opcionalment, algun ancoratge de
neu.

PIC D’ENVALIRA (2.827 m)
PARET NORD-OEST
Aproximació: la mateixa de l’itinerari
anterior, però flanquegem menys estona,
fins al peu del pic d’Envalira (2-2:30 h).
La via Central és un itinerari que sol presentar
bones condicions i que pot servir d’escalfament
abans d’ascendir altres corredors de la zona.
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9. Via Magna solitudo
De la trilogia de parets de la part més alta
d’Envalira, la cara W del Negre d’Envalira n’és el
vessant més interessant. La via que ens ocupa
s’enfila per un ample corredor que a la part alta
s’estreny, presenta un tram mixt i dibuixa una
mena d’essa. Si el tram mixt té neu pols, resulta
exposat i difícil. La xemeneia-canal de sortida té
roca descomposta.

PIC D’ENVALIRA. PARET NORD-OEST

1a ascensió divulgada: Pako Sánchez en solitari,
el març de 2000.
Dificultat: 50º-55º de mitjana (màx. 60º i M4).
Recorregut: 230 m
Material: 5 o 6 claus variats i friends petits. V
A: corredor Central. B: esperó
Nord-oest. A l’esquerra s’observa el
pic Negre d’Envalira.

PIC NEGRE D’ENVALIRA (2.821 m)
PARET OEST
Aproximació: cal pujar per les pistes d’esquí cap a
l’E fins a situar-nos al peu de la paret W del cim
(2-2:30 h).
Descens: el mateix de l’itinerari anterior.
Època aconsellable: de gener a mitjans d’abril.

L’itinerari Magna solitudo comença
per una canal ampla i acaba en un
tram mixt que pot resultar exposat i
difícil.

Una instantània de la 1a ascensió
de la via A la recerca del temps
perdut, situada al Bony d’Envalira.

Accés al punt de partida: des d’Andorra la Vella
seguim la carretera CG-2 cap al port d’Envalira i
passem Canillo i Soldeu. Abans d’arribar al port
veiem la carretera que ens duu a l’estació d’esquí de
Grau Roig (2.100 m).
Cartografia:
Andorra. Esc. 1:40.000. Editorial alpina.

PIC NEGRE D’ENVALIRA. PARET OEST

