
L’estiu passat, un grup d’amics 
vam anar als Andes de Perú, 
concretament a la Cordillera 
Blanca, amb la intenció d’escalar 
alguns cims. Com la majoria de 
gent que va a escalar a aquesta 
zona vam dirigir-nos a Huaraz, 
ciutat situada al cor dels Andes 
peruans. Des d’aquí vam 
començar l’aclimatació dirigint-
nos cap a la Laguna Churup que 
queda molt a prop de la ciutat. La 
caminada arriba a 4500m. Tenint 
en compte que Huaraz es troba a 

més de 3000m i que només d’estar-hi uns dies ja vas aclimatant, l’ascensió a aquesta 
llacuna és del tot recomanable i es pot fer tranquil·lament en el dia.  

Descansem un dia a la ciutat i ens dirigim aquesta vegada al  Pisco 5752m, un 
cim típic per aclimatar a Cordillera Blanca. Encara que es bastant alt, la ruta normal és 
fàcil i acostuma a tenir bona neu a la part final. El primer dia el dediquem a arribar al 
Camp Base a 4600m i des d’aquí ataquem el cim  al que arribem sobre les 10h del matí 
amb temps molt bo. Fer l’ascensió en el dia des del camp base és molt exigent, potser 
val la pena muntar un campament intermig a 5000m per aclimatar millor. 

Després d’acomiadar-me dels companys que marxen uns dies a la selva per 
descansar em quedo sol a Huaraz. Mentre arriba el segon grup, quatre amics més de 
Tarragona, tinc 12 dies per escalar. Decideixo anar a la Quebrada Santa Cruz on escalo 
el Nevado Alpamayo 5942m i ja que hi soc, escalo també el Quitaraju 6030m que queda 
a l'abast des del mateix plató on es munta el Camp I a 5400m. El primer cim l’escalo en 
solitari per la ruta francesa, vuit llargs de neu molt bona amb una inclinació mitjana de 
50 graus, el segon coincideixo amb un guia peruà i la seva clienta que em conviden a fer 
cordada amb ells, la qual cosa agraeixo ja que la neu no té tan bones condicions com a 
l’Alpamayo. En total, entre aproximacions d’anada i tornada al campament base, muntar 
i desmuntar campaments d’alçada i fer els cims dedico 10 dies molt exigents. 
  De nou a la ciutat coincidim el gruix del grup, mentre els que acaben d’arribar 
van a fer l’aclimatació al Vallunaraju 5686m, el company Sergi i jo marxem a escalar 
l’Esfinge 5325m. Pujarem per la via clàssica del 85, uns 750 metres de granet boníssim 
amb una dificultat màxima de 7a/b en escalada lliure que es concentra en tres llargs 
seguits abans del famós bivac de la “Repisa de las flores”, a meitat de paret. El segon 
dia nou tirades més per fem cim i després d’uns ràpels tornem al Camp Base a peu de 
paret. Estem molt contents ja que hem aconseguit encadenar tots els llargs de la via a 
vista. 

El darrer objectiu del grup és l’Artesonraju, una muntanya preciosa de 6025m 
amb una forma piramidal que recorda al Cerví dels Alps. Aquesta vegada anem tot el 
grup junts. Tornem a aproximar per la Quebrada Santa Cruz muntant un parell de 
campaments, el segon a uns 5000 metres d’alçada. El dia d’atac a cim pugem el Toni i 
jo, la resta del grup ens esperarà en un campament inferior. Pugem a bon ritme fins al 
coll a uns 5500m però aquí es comença a complicar la cosa, la neu és molt tova i 
inestable i ni amb estaques de 60cm aconseguim assegurar-nos. Anem sortejant algunes 
esquerdes molt perilloses però al final decidim girar i no jugar-nos el tipus. Aquesta 
temporada encara no s’ha pogut fer aquest cim i nosaltres no serem els primers. Tot i 
així, estem contents i, encara que amb alguns imprevistos, tornem a Huaraz on, aquesta 



vegada sí, podem dedicar-nos a prendre unes merescudes copes. Més tard alguns 
companys escalen el Nevado Urus 5495m per traure’s el mal sabor de boca de 
l’Artesonraju. 
 

En total vam escalar sis cims, alguns dels quals són dels més representatius 
d’aquesta zona de la Cordillera Blanca: Pisco 5762m i Vallunaraju 5686m per 
aclimatar, Alpamayo 5942m, Quitaraju 6030m, La Esfinge 5325m i l’Urus 5495m. A 
més de l’intent a l’Artesonraju 6025m. 


