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1 Dia  
BOCAIRENT- TORTOSA  

(1 d'agost 2010 diumenge) 

Vaig a intentar per segona vegada, després de vint anys, pujar al Mont Blanc, El 
diumenge 1 d'agost, a les 18 hores, partim des de la Seu del Centre Excursionista de 
Bocairent cap a Chamonix (1.220 km) fent una parada a Tortosa per a passar la primera 
nit i seguir molt matí, a l'endemà,  per a arribar a la vesprada a Chamonix. 

             

Des de Bocairent eixim Pep, Oscar, Pablo i jo, i a Tortosa s'unixen a l'expedició Jordi i 
Leandre, que tenen idea de pujar al Mont Blanc utilitzant la ruta denominada Cosmique 
(més tècnica), mentres que nosaltres pujarem per la més popular i segura coneguda com 
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a ruta de Goûter, partint en telesfèric des de la població dels Houches, a 9 km. de 
Chamonix. 

 
2 Dia   
TORTOSA- CHAMONIX   
(2 d'agost 2010 dilluns) 
La nit ha sigut calorosa i a pesar dels roncs d'alguns dels membres de l'expedició hem 
pogut descansar unes hores. Ens alcem al voltant de les 6 del matí i mamprenem la ruta 
cap a Chamonix. Anem en dos cotxes. 
Chamonix està situat en la part occidental i septentrional dels Alps, a 15 km de Suïssa 
pel port de Montets i a 15 km d'Itàlia pel túnel del Mont Blanc. 
El viatge es va fer un poc pesat a causa de les contínues retencions a què ens obligava el 
tràfic des que entrem en territori francés. Arribem a Chamonix al voltant de les cinc de 
la vesprada  i ens allotjar-nos en la pensió Chamoniard Voland, un allotjament modest 
i econòmic, amb dutxes i neteges comunes però decents. Eixa mateixa vesprada ens 
acostem a la Casa de la Muntanya, en el centre de Chamonix,  per a valorar les 
prediccions metereológicas, que per cert no eren molt tranquil·litzadores per al calendari 
que teníem previst.  
Un passeig pels carrers d'esta alpina població i de volta a l'allotjament sense tindre molt 
clar si l'endemà havíem d'iniciar l'ascensió. No tindre assegurat una bona climatologia 
en els dies que es té pensat realitzar l'etapa principal d'ascensió al Mont Blanc és prou 
preocupant i descoratjador, perquè no disposem de més dies per a esperar millor temps.  
A causa de les nevades dels últims dies Jordi i Leandre decidixen no arriscar-se 
ascendint per  la ruta de Cosmiques perquè la possibilitat d'allaus s'ha incrementat, així 
que pujarem junts.. 

    

Amb totes les dades en la mà decidim iniciar l'ascensió demà, perquè pareix que el 
dijous hi ha una lleugera milloria en el temps i podríem intentar fer cima el dijous o 
divendres. Contactem amb el refugi de Tete Rousse (3167 m) i Goûter ( 3817 m) per a 
tractar de reservar lliteres però no ens fan molt de cas per telèfon, ens diuen que estan 
complets però insistim en el fet que ens anoten en llista d'espera. No tenim clar que 
podem quedar-nos dins del refugi però una vegada dalt no solen deixar gent fora, 
sobretot si fa mal temps 

. 
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3 Dia  
CHAMONIX- REFUGI TETE ROUSE (3167 m)  
(3 d'agost 2010 dimarts)  
 
Partint de Chamonix al voltant de les 9 hores, ens desplacem uns 9Km al poblat dels 
Houches (1.010 m.), abans hem realitzat algunes compres d'avituallamient. El temps 
sembla acompanyar-nos aquest primer dia amb una incipient aparició del sol. Preparem 
les motxilles amb tot el material que ens portarem a l'esquena i prenem el telefèric que 
ens eleva fins al serral de Bellevue (1794 m.). 

                         
 
Ací hi ha parada principal del tren cremallera Tramway, que prové de St. Gervais-Li 
Fayet., i que ens portarà per un recorregut d'alta muntanya fins a l'estació final en el Nid 
d'Aigle (2372 m.) on finalitza el remunt mecànic, però no serà així a causa que a 
l'hivern va haver-hi una ensulsiada en l'últim tram del recorregut del tren cremallera i 
açò ens obligarà a caminar abans del previst, al voltant d'un quilòmetre més, però amb 
un desnivell que ens fa suar la samarreta abans d'hora.   
 

                             
 
Comencem a caminar al S. per camí marcat, però als pocs metres voregem un contrafort 
per a girar al NE. i ascendim al serral dels Rognes (2768 m), on es troba una cabanya 
del Parc Forestal dónes Rognes. 
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En aquest punt, sobre el serral, girem a la dreta ES., amb perllongada ascensió amb 
alguns serrals i revoltes amb estreta sendera ajudada d'algun cable de passamans.  
 
Així arribem a un altre serral superior (3.132m ) amb un petit circ que hem de travessar 
i on s'assenta el refugi de Tete Rousse (3167 m). Els grampons es fan imprescindibles. 
Uns metres abans d'arribar a Tete Rousse passem per una llengua de neu i “fique la 
pota” i la mà en un toll d'aigua que farà que una bota de muntanya acabe totalment 
inundada, un problema atès que no se solc portar recanvi.  
 
Després de gestionar l'allotjament aconseguim dues lliteres, la resta dormirà en tenda de 
campanya fora del refugi.  
 
Pose a assecar els mitjons i la bota mullada dins del refugi però sembla difícil que vaja a 
assecar-se en menys de 24 hores. Intente llogar unes botes en la conserjería del refugi 
però no disposen d'aquest servei, mal rotllo, perquè sense botes no hi ha ascensió. Al 
cap d'una estona em crida la persona que regenta el refugi i m'ofereix unes botes que, 
per sort, són del meu nombre i a més molt millors que les que jo portava, més alpines, 
com podré comprovar en els dies següents. Després de deixar una fiança de 100€ ja tinc 
botes per a intentar arribar al cim. 

             
 
 
4 Dia   
REFUGI TETE ROUSSE (3167 m) – REFUGI GOÜTER ( 3817 m)  
(4 d'agost 2010 dimecres)  
 
Ens despertem promte, com tot el personal del refugi. He dormit bé i gràcies a portar 
taps anti ronquidos i antifaç he descansat perfectament. A Pep, Jordi, Leandre i Pablo, 
que han dormit en tendes de campanya, tampoc sembla que els haja anat malament a la 
intempèrie.  
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El dia s'alça amb pitjor cara que ahir. Desdejunem en el refugi i després de llavar-nos la 
cara amb aigua embotellada i comprada en el refugi, ens preparem per a iniciar la 
pujada al refugi Goüter (3.817 m). En aquests refugis d'alta muntanya no hi ha aigua 
corrent i els sanitaris no són el seu fort, fan olor que empesten i s'acumula la pudor de 
tot el que en ells es diposita durant el dia. Amb diferència és el pitjor de l'excursió.  
 
Eixim bé proveïts: amb grampones, piolets, guants, casc, roba d'abric, menjar energètic, 
etc. Continuem pujant per una empinada i gran pala de neu fins a arribar al "Grand 
Couloir" de " la bolera". Hem de travessar-ho, són uns 100 m. És una espècie de 
gegantesc tobogan, pel qual cauen pedres rodant i poden donar a les bitlles (que som 
nosaltres). Un cable elevat serveix per a assegurar-se d'una possible caiguda vessant a 
baix, encara que pràcticament ningú ho usa, almenys a l'estiu. 

  
 

El tobogan que és la bolera, ho formen en les seues vores dues ascendents crestes 
rocoses. L'aresta de l'esquerra, la primera que ens trobem en la pujada, Els Rochers 
Rouges, és poc practicable per ser molt fallida, així que creuem "la bolera" per a poder 
pujar per la cresta dreta fins al refugi de Goûter que es troba al capdamunt.  
 

És convenient passar d'un en un, d'aquesta forma només s'exposa un a la caiguda de 
pedres i la resta està més pendent d'avisar per on cauen rodant.  
 
El casc, com a element de seguretat, és imprescindible des del punt d'encreuament del 
couloir i per tota la cresta, per a prevenir-nos de les pedres que uns altres tiren des d'a 
dalt en la seua ascensió. Alguna pedra ens passa a prop, fregant, encara que sense major 
contratemps.  
A poc a poc anem ascendint aquesta espectacular i empinada paret. La inclinació és 
previsible sobre roca descomposta i en els punts més conflictius, i durant molts metres 
hi ha cables de ferrata per a agafar-nos o assegurar-nos.                                  
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El refugi Goûter està suspès en una vora sobre el penya-segat. Com arribem al refugi a 
bona hora (3 hores d'ascensió) i el dia acompanya, ens hidratem i mengem alguna cosa 
sòlid per a pujar prop d'Aiguille dû Gouter (3863 m.) i així prendre contacte amb la 
neu en estat pur.  

Hi ha moltes tendes de campanya instal·lades als voltants del refugi, però nosaltres hem 
tingut sort i disposarem de lliteres per a passar una o dues nits. Que la previsió 
meteorològica no siga bona fa que algunes reserves no s'hagen cobert (hauran optat per 
no pujar des de Chamonix fins que millore el temps) i açò ens permet a nosaltres 
instal·lar-nos sense majors problemes.  
 

Després de prosseguir dues hores d'ascensió comencem a notar el cansament físic i els 
efectes de l'altura, així que descansem prop d'Aiguille dû Gouter. Prenem algunes fotos 
d'aquestes espectaculars vistes, fem algun exercici pràctic per a la cordada i ens tornem 
al refugi no volem que la nit no ens sorprenga fóra. Mentre el temps va empitjorant. 

     

En el tauler d'anuncis del refugi s'escriu la predicció meteorològica i no sembla que vaja 
a ser bona per a l'endemà. Sopar típic d'aquests refugis: primer plat de sopa i segon de 
carn cuinada. Després d'un dia d'empinada ascensió toca descansar i esperar a matí per a 
veure si es confirma el pronòstic. 
 
 5 Dia   
REFUGI GOÜTER ( 3817 m) - REFUGI GOÜTER  
(5  d'agost 2010 dijous)  
 
La previsió meteorològica no s'equivoca i el dia clareja fosc, amb boira i amb pluja que 
a mig dia es convertirà en neu. Tot el personal del refugi es pren el dia amb calma i ho 
aprofitem per a descansar i aclimatar-nos a l'altura, tampoc podem fer una altra cosa que 
no siga fer divagacions sobre el que podrem fer o no l'endemà en funció del temps que 
tinguem. Hi ha muntanyencs i muntanyenques (poques) de moltes nacionalitats. Els 
ànims van canviant al llarg d'aquesta jornada de descans forçat, fora del refugi segueix 
nevant. Fa un fred intens i no sembla que el mal temps vaja a remetre, almenys avui.  
 
Un grup d'alacantins han pujat avui malgrat el mal temps i després de descansar unes 
hores decideixen baixar-se abans que fosquege, sembla una mala decisió, però no li'l 
pensen molt, amb boira, pluja i neu descendeixen sense més. Per a qué hauran pujat?  
 
Cap a les 19 hores està previst rebre per ràdio l'últim part meteorològic del dia que 
remeten des de Chamonix. Quan s'acosta el moment es fa un silenci en tot el refugi que 
impressiona, i tots miren les cares dels membres responsables del refugi, un somriure en 
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les seues cares ens fa predir a tots els estrangers que el temps canvia a millor i la 
previsió és que hi haurà un clar en les primeres hores de l'endemà. Fantàstic, es palpa 
l'alegria en el refugi i açò es tradueix en un sopar ràpid i tots a dormir abans de les 9 de 
la nit, doncs els més decidits s'alçaran a les 2 de la matinada. 
  
 
 
 
 
6 Dia   
REFUGI GOÜTER ( 3817 m) – MONT BLANC (4.808 m) – REFUGI TETE ROUSE    

(6 d'agost 2010 divendres)  

 
A les 24 hores segueix nevant, però fins als ateus tenim fe en la predicció que des de 
Chamonix han realitzat. Costa agafar el son, doncs sabem que ha estat nevant molt el 
dia anterior i aquesta s'haurà acumulat en la ruta, a més haurà esborrat la petjada, açò 
farà que la pujada siga més lenta i tal vegada més perillosa.  
 

El refugi encén la llum per a despertar-nos a les 2 h. (am) del dia 6 d'agost de 2010. 
Alguns a aqueixa hora ja estan proveïts i a punt d'eixir, però la majoria ens ho prenem 
amb calma, xoquem uns amb uns altres amb els últims preparatius. No tenim pressa. 
Esperarem al fet que es "faça petjada" gràcies als guies i altres expedicionarios més 
experimentats que coneixen el camí. La nevada del dia anterior haurà esborrat el camí 
de dies anteriors i considerem més segur eixir dels últims.  

          

Quan iniciem l'ascensió són quasi les 4 de la matinada. Del refugi es parteix pujant-se a 
una aresta gelada, des d'on es pot observar una processó il·luminada amb els frontals, 
s'avança en petits grups. És convenient seguir la petjada i no eixir-se d'ella per a no 
caure en alguna esquerda.  

Al principi el camí és suau i còmode, però prompte es deixen les arestes i s'empina per 
una forta lloma de la Dôme de Goûter (4.304 m.). Ens dividim en dos grups de cordada 
(de 3 persones). En un dels grups ens trobem els dos menys joves del grup, i al llarg de 
la pujada s'anirà notant, per a impaciència de Leandre, encara que ho pren amb 
resignació i tira perquè arribem abans que tanquen...  
 



 8

Al voltant de les 7’30 h. entrem al serral Col du Dôme, des del qual es veu el refugi 
Obs. Bivouac Vallot (4.362 m) i una bona part de la pujada, per l'aresta dreta.  

  

En una de les parades es produeix un petit contratemps, Jordi perd un guant, però el 
meu germà Pep, previsor on els hi haja, porta un altre parell de guants de recanvi. Les 
botes que m'han deixat s'han adaptat perfectament als meus peus, amb les quals jo 
portava ho haguera passat malament. 

          

Les primeres claredats del dia s'albiren, i fa una mica més de fred. Aquest refugi és un 
bon lloc per a reposar-se i refugiar-se en cas de necessitat. Fa vint anys ja vaig estar ací i 
no vaig poder seguir l'ascensió perquè el cansament i l'excés de pulsacions em van fer 
desistir, però ara, i malgrat el cansament lògic, tinc millors sensacions i crec que ho 
podré aconseguir.  
 
Després de descansar una mitja hora, menjar alguna cosa i beure líquid, vam continuar 
pujant i ens apliquem sobre la part més complicada. La costera s'inclina encara més, i 
van apareixent arestes espectaculars. Anem creuant-nos amb els qui ja estan de tornada.  
El grup format per Oscar, Jordi i Pablo s'han avançat i el segon grup avancem a poc a 
poc.  

              
                                                  Refugi Vallot (4.362 m)                
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Entrem en la zona de crestes i arestes, espectacular, pendents de vèrtic, el dia clar i 
sense massa vent, perfecte per a seguir avançant. Mesurem amb cura cada pas que 
donem per a no trepitjar la corda que ens uneix amb els membres de la cordada. Cada 
trepitjada amb els grampones es realitza amb fermesa i el piolet ens ajuda a fixar cada 
pas.  

L'encreuament amb els quals baixen o els avançaments es fan amb cura, l'espai és molt 
limitat i el desnivell a banda i banda impressionant, també podria qualificar-se 

d'acollonant.. 

 

He de fer una parada cada cinc minuts, curta però necessària, la sensació de cansament 
és immediata però també la recuperació, és l'únic efecte que em produeix l'altura.  
 

Les vistes són tot un espectacle fins a arribar al cim. Al voltant de les 9’30 hores fem 
cim, en ella ens espera el primer grup. El dia és clar i assolellat, el vent és moderat i la 
temperatura algun grau sota zero, l'aigua que porte fora de la motxilla, en una botella 
metàl·lica, està congelada i la que tinc en una botella de plàstic a l'interior de la 
motxilla, pedregada.  
 

En el cim estem poc temps, ja queda poca gent en ell, ens fem les fotos oficials i 
observem la grandiositat de l'entorn. Ha costat però ho hem aconseguit, alguns hem 
hagut d'esperar molts anys per a açò. El sostre d'Europa (Mont Blanc 4.808 m).                                         
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                                                             Cim del Mont Blanc 4.808 m 

          

Com fa bon temps i no hi ha molt vent decidim no baixar cordats, d'aquesta forma hi 
haurà més llibertat per a realitzar el retorn.  
 
Amb major tranquil·litat, després d'haver fet cim, anem baixant i prenent fotos de llocs 
en els quals probablement no tornem a estar.  
 
Descansem en el refugi de Goüter i seguim el descens fins al refugi de Tete Rouse on, 
per sort aquesta vegada, disposem de lliteres per a tots.  
Cinc dies suant i sense dutxar-nos, gens que no li ocórrega a la resta d'ocupants del 
refugi, però es nota en l'ambient…  
 
Retorne les botes agraint el favor ja que sense elles tal vegada no haguera tingut 
l'oportunitat de realitzar l'ascensió.  
 
Nit de celebració amb una freda cervesa i el típic menú de carn. 
 
 7 Dia   
REFUGI TETE ROUSE – CHAMONIX  
(7 d’agost 2010 dissabte) 
 
Ens despertem amb calma, desdejunem i seguim el descens per a agafar el tren 
cremallera i el telesféric per a tornar a Chamonix. L'allotjament serà novament en la 
pensió Chamoniard Voland, on per fi podrem posar-nos sota una dutxa amb aigua 
calenta.  
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                                                                                                                  (amb el meu germà Pep) 
 
Por la vesprada, un bon dinar i de compres per  Chamonix. 
 
 
8 Dia   
CHAMONIX – BOCAIRENT   
(8 d’agost 2010 diumenge) 
 
A les 8 del matí ens engeguem, desdejunem amb els queviures que ens queden, 
carreguem els cotxes i iniciem el retorn cap a Bocairent. Dubtem si fer nit en algun 
càmping o ens donem uma fartada de quilòmetres fins a Bocairent, finalment optem pel 
segon, anem realitzant canvis de conductor i al voltant de les 21 hores arribem a 
Bocairent como si res haguera passat. Tota una experiència. 
 
 

 
 
 
 
Francesc Vañó Beneyto 
Juny 2011 


