15a expedició: Mont Blanc (4.808m) Alps – França
Data: agost 1991
Participants: 2
El Mont Blanc, amb 4.808m d’alçada sobre el nivell del mar, és la muntanya
més alta de la serralada dels Alps i d’Europa occidental. És per tant, un dels
objectius més cobejats pels alpinistes de tots els països.

Chamonix, la capital alpina d’Europa

Pujant l’Aiguille du Goûter

L’aproximació al Mont Blanc parteix de la ciutat de Chamonix, situada a 1.035m
d’alçada al fons de la vall del mateix nom, al cor de l’Alta Savoia francesa. El
telefèric de Les Houches puja fins el replà de Belvedere, on un trenet de
cremallera arriba fins el Nid d’Aigle, a 2.372m. Allí comença el sender costerut
que serpenteja fins el pla i la cabana de Rognes. Apareixen les primeres
congestes i la ruta passa al costat del refugi de la Tête Rousse, s’encara amb
la travessa perillosa del Grand Couloir i grimpa per l’esperó rocallós de l’agulla
de Goûter, deixant a mà dreta els pendents glaçats de l’Aiguille de Bionassay.

Refugi Tête Rousse i agulla Bionassay

Aiguille de Bionassay al capvespre

El final de la primera jornada, llarga i pesada, és el refugi de Goûter, encinglerat
al capdamunt de l’Aiguille du Gouter, a 3.815m. Dormir a aquesta alçada no és
fàcil i menys si puges sense reserva prèvia. Un racó al menjador és suficient

per estendre la màrfega i passar la nit com es pot. Total, a les tres de la
matinada ja se surt cap el cim, en plena nit i encordats a sobre la gelera.

Qui puja sense reserva dorm a terra

Refugi d’emergència Vallot

Les dues primeres hores es fan a la llum del frontal, seguint la traça marcada.

Primeres llums de la matinada

L’esmolada aresta de les Bosses

Passat el refugi Vallot, l’aresta de les Bosses és el tram més tècnic i exigent.

La perillosa aresta de les Bosses

El premi del cim, a 4.808m

El cim del Mont Blanc en un dia clar és el millor premi a l’esforç de tantes hores
La baixada serà llarga i perillosa, seguint la llarga i trencada gelera de Bossons

Baixada per la gelera de Bossons

L’Aiguille du Midi

Encarada a la vall, la gelera és una gran balconada de grans panoràmiques

Gelera de Bossons i el cim al fons

Cal anar encordats en tot moment

Passats el Grand i el Petit Plateau, la ruta voreja els perillosos seracs que es
desprenen de l’Aiguille du Goûter. Les esquerdes sovintegen i cal saltar-les.

Sota l’amenaça dels seracs

Travessant una esquerda

El telefèric del Pla de l’Aiguille és el darrer tràmit per baixar a la vall amb la
sensació d’alegria per haver escalat un gran cim, el més gran dels Alps.

