
28a expedició del GECT 
 
Serralada dels Alps - Massís del Mont Rosa - Itàlia 
 
Cim aconseguit: Signalkuppe o Punta Gnifetti  4.559 m 
 
Dates: 24 a 27 de juliol de 1996 
 
El massís del Mont Rosa, que no té cap cim que es digui així, és un conjunt de 
muntanyes a cavall de la frontera entre Suïssa i Itàlia, al cor dels Alps. Pels 
amants de l'alta muntanya, és un paradís amb dotze cims de més de quatre mil 
metres solcats d'enormes geleres. L'accés més còmode es fa des de la part 
italiana, concretament del poble d'Alagna al final de la Valsèsia, on un telefèric 
puja fins la zona d'esquí tot l'any de la Punta Indren, a 3.200 metres. Avui però, 
la boira ho tapa tot. La traça està clara i anem cap el refugi. Arribem a  un 
esperó rocós on la ruta bifurca. Agafem la de baix i comença a descarregar un 
bon ram de pluja i calamarsa.  
 

  
 
En dues hores i després de dos o tres passos fàcils de roca, ja tenim a la vista 
el refugi Città di Mantova, a 3.500 m. Ha estat remodelat recentment, és molt 
còmode i confortable i podem assecar la roba a l'estufa, sopar i dormir a gust. 
L'endemà a les 5 sentim el fort vent que bufa, no sembla bona idea sortir 
amunt. Hi ha gent que ho intenta, el cel comença a obrir-se i al final també 
sortim passades les 8. Encordats damunt la gelera, passem pel costat del 
refugi Gnifetti, a 3.600 m. Al plató trobem una traça feble i la seguim. El vent és 
molt fort i ens hem d'aturar a estones amagant la cara per evitar el cop de la 
neu arrossegada pel vent. La pujada és molt inclinada i incòmoda, veiem gent 
que baixa i diuen que a dalt el vent bufa a 140 km/h i fa molt de fred. A punt 
d'arribar al coll de la Piràmide Vincent, la traça es perd esborrada pel vent. 
Intentem un camí que acaba en una gran esquerda. No és aconsellable seguir 
en aquestes condicions i girem cua. Baixem.  
 

  
 



Veiem com una cordada que ha sortit de la traça intentant tallar recte cap el 
refugi ha caigut en una esquerda i han hagut de muntar un rescat. Cal anar 
amb compte. Arribem al refugi Gnifetti. Són les 12 del migdia. Passarem la 
tarda i dormirem en aquest refugi enorme i atapeït. 
 
Divendres 26 a les 5 ens llevem, el temps sembla bo i l'aprofitarem. Esmorzem, 
ens equipem i a les 6,30 sortim a la gelera. La traça és clara i sembla segura. 
La temperatura és de -3ºC. Pugem millor que ahir i al collet de la Vincent ens 
toca el sol. Bevem te calent del termo i mengem un pastisset de Rasquera. Al 
nostre ritme seguim cap amunt. El dia és molt bonic. Passem pel costat dels 
pics que vam fer al 91 i 92: Piràmide Vincent, Balmenhorn, Corno Nero, 
Ludwigshohe. Enguany sembla que tot està més carregat de neu. A l'esquerra 
s'alça altiu i elegant el Lyskamm. Arribats al Lysjoch, frontera amb Suïssa, 
s'obre la vista i apareix el Valais: Cerví/Matterhorn, Dent Blanche, Ober 
Gabelhorn, Zinalrothorn, Weisshorn. Fem fotos a dojo.  
 

  
 
A partir del Lysjoch, la ruta planeja sota els seracs de la Parrotspitze. La Punta 
Dofour es mostra aèria i altiva. El Grenzgletscher, la gran gelera que baixa cap 
a Zermat mostra traces obertes. Allà al fons es veu el Gornergrat, final del 
cremallera que puja des de Zermatt. El seracs de la Punta Parrot són 
espectaculars però semblen segurs. La via fa una gran ziga-zaga per pujar al 
plató de la Punta Gnifetti o Signalkuppe on, dalt de tot, es veu el caixó negre 
del refugi Capanna Regina Margheritta, a 4.559 metres, el nostre objectiu 
d'avui.  
 
Fem una altra paradeta per menjar i beure. Seguim a -3ºC i fa una mica de 
vent, molt suportable. A les 12 en punt hem salvat la gran llaçada que ens 
permet arribar al cim i al refugi. Han estat 5 hores i mitja per fer gairebé 1.000 
metres de desnivell a ritme tranquil.  
 

  
 
Aquest enorme refugi de 70 places de capacitat és el més alt d'Europa. Va ser 
construït pel CAI (Club Alpí Italià) i inaugurat el 18 d'agost de 1893 per la 
mateixa Regina Margheritta d'Itàlia. Restaurat al 1980, funciona també com a 



observatori científic d'alçada. La tarda passa lentament mentre puja la boira i 
ens tapa l'horitzó. Sopem i dormim no gaire bé. L'alçada ens provoca mal de 
cap que intentem fer passar amb un analgèsic. 
 
L'endemà al matí el temps continua tapat amb boira i sona una mica el vent. 
Havent esmorzat iniciem la baixada a dos quarts de 8. La boira s'obre a 
estones i a dalt fa sol. Un munt de gent puja per l'ampla traça. Baixem 
ràpidament. Llàstima que no hem pogut guaitar la vall de Macugnaga ni la vall 
de Saas. Ens aturem una mica al Lysjoch per beure poniol calent del termo i 
menjar alguna cosa dolça. A tres quarts de deu, després de passar sota la 
Vincent, esquivant les esquerdes dintre la boira més tancada, som a l'esperó 
de pedres final, molt relliscós. Amb precaució baixem cap a la Punta Indren i a 
les 11 som al telefèric i a les 12 a Alagna Valsèsia. Només resta un llarg camí 
de retorn cap a casa.  
 
Lluís Díaz 
       
 


