
Cerví / Materhom 4.478 m. Alps. Suïssa. 
 
Data: Del 11 al 15 de setembre de 1.990. 
 
Participants (2): Baltasar Sánchez i Pere López. 
 
Temps real: 14 hores. 
 
Temps total: 18:30 hores. 
 
Desnivell: 1.900 metres. 
 
Desnivell acumulat: 2.400 metres. 
 
El dimarts dia 11 de setembre, Diada Nacional a Catalunya, sortim de Reus en 
direcció Xamonix (França), a on arribem  per la tarda del mateix dia, i busquem 
un càmping a on passar la nit. 
 

Pàrquing a Täsch 
A l’endemà sortim en direcció a Zermat (Suiza).  Arribem al poble de Täsch a 
on deixem el cotxe en un gran pàrquing i agafem allí mateix un tren que puja 
fins a Zermat, això és així perquè a Zermat està prohibit circular amb cotxes 
normals, només hi poden circular cotxes elèctrics o tirats per animals. 



 
Medis de transport a Xamonix.  
 
Al baixar del tren travessem tot el poble i en uns quinze minuts arribem a un 
punt anomenat Winkelmatten, a on agafem un telefèric fins l’estany de 
Schwarzsee, els primers 950 els salvem fàcilment. 
 

Estany de Schwarzsee. 
 



Al sortir del telefèric agafem en direcció O. Per un ample camí fins a la cara 
rocallosa del Hirli.   
 

Paret rocallosa del Hirli. 
 
Aquí agafem primer cap a l’esquerra per després girar cap a la dreta i 
d’aquesta manera salvar l’esperó rocallós, més tard només cal pujar fins el 
refugi fent unes ziga-zagues. En dues hores i mitja arribem al Hotel - refugi de 
Hörli a on passem la nit. 
 



Hotel refugi de Hörli als peus del Cerví. 
 
A l’endemà pujarem al Cerví per l’aresta de Hörli, la normal pel cantó de 
Suïssa. 
 
Sortim del refugi quan encara es negra nit, amb la intenció de seguir algun 
guia, però la fatalitat fa que de seguida perdem la pista als guies que van pel 
davant i poc a poc ens desviem de la ruta bona cap l’E. Cosa que fa que 
perdem molt de temps i ens quedem dels darrers de la llarga cua de gent que 
hi puja. 
 



                                    
Cerví i l’aresta Hörli. 
 
Més endavant tot això farà que ens trobem pujant i baixant molta gent tots per 
la mateixa via amb el conseqüent caos i perill a l’hora d’assegurar-nos. 
 



 
Punt de confluència de gent que puja i gent que baixa. 
 
Poc a poc anem corregint la nostra direcció i ens anem acostant a l’aresta que 
separa la cara E. De la N., per on passa la via correcta. 
 



                               
Llossa anomenada Moseley-Platte (IIIº) i refugi Solvay al damunt. 
 
Ja amb llum de dia i veient a la gent per on puja, anem arribant al refugi Solvay 
a 4.003 metres, l’arribada és bastant vertical, es fa per una llosa que li diuen la 
Moseley-Platte (IIIº), i la sortida del refugi és per la Moseley superior (per mi un 
IVº). 
 



 
Moseley superior ( IVº). 
 
Al arribar al refugi hi entrem a descansar i menjar una mica per recuperar 
forces. 
 
Tot el camí pràcticament és escalada relativament fàcil fins el Schulter 
(espatlla).  Aquí s’acostuma a trobar neu i gel.  A partir d’aquí es troben les 
Maromes, cordes gruixudes, que ajuden a pujar amb més facilitat fins a les 
rampes finals en les quals ja no cal fer servir les mans i arribem directament al 
cim. 
 



                                   
Punt una vegada superada l'espatlla. 
 
El Cerví té dues puntes, la del costat suís de 4.478 metres, i la italiana de 4.476 
metres i que té una creu. 
 



Cerví - Matter-horn 4.478 m. 
 
Degut a l’hora que és, decidim que no ens hi arribem a punta italiana, i tirem 
avall només fer-nos les fotos de rigor.  
 
 
 
La baixada la fem amb un seguit de ràpels tots seguits, però un altre cop la 
fatalitat fa que al segon o tercer ràpel perdi el meu vuit per la cara N. avall i que 
haguem de rapelar tots dos tan sols amb un vuit, cosa que també ens retarda 
més. 
 



                             
Primers ràpels de baixada. 
 
A poc a poc es va fent de nit i de mica en mica deixem de trobar els punts a on 
col·locar els ràpels, cosa que ens fa decidir de passar la nit al ras, no fa gaire 
fred i anem ben equipats.  Parem en una mena de rapissa a on ens podem 
encordar a la paret de manera que si ens adormim no tinguem un ensurt. 
 



 
Preparant per passa la nit al ras. 
 
A mitja nit sento un dolor molt fort a la part de la ronyonada, penso que m’ha 
agafat fred a l’esquena, però més tard comprovaré que no és un fred, és un 
còlic nefrític, un vulgar atac de pedra que em fa veure a la padrina. 
 
Amb les primeres llums veiem per on pugen la gent i comencem a davallar tan 
ràpid com els dolors intermitents m’ho permeten. 
 
Al arribar al refugi prenc una pastilla contra el dolor i als deu minuts aquest 
desapareix com per art de màgia i cames ajudeu-me, que sortim corrents avall 
en direcció al telefèric. 
 



                              
Baixant cap el telefèric. 
 
Al arribar al cotxe de nou, baixem a fer nit a Xamonix en un petit hotelet, i a 
l’endemà tirem fins a Reus directament. 
 
Pere López i Ladevèze. 


