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Breithorn Central
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Arrancant des de Zermatt, al cor dels Alps suïssos, el Breithorn passa per ser
uns dels quatremils més fàcils d'assolir. Una sèrie de quatre telefèrics
encadenats que passen per les estacions de Furi, Furgg i Trockener Stegg,
arriben fins el Klein (Petit) Matterhorn, de 3.883 metres. Aquí es pot esquiar en
ple estiu damunt les neus perennes de la glacera de Theodul, a cavall de la
frontera, on els italians de Breuil-Cervinia també hi pugen. Una vegada dalt de
la carena, uns quant cims estan a l'abast i ens aprofitarem.

Amb bon temps com és el nostre cas, una hora llarga d'esforç mesurat per una
traça que evita les sempre temibles esquerdes, ens permet salvar els 281
metres de desnivell i ens col·loca, primer a la cresta i de seguida al cim del
Breithorn Occidental, el més alt del grup, amb 4.164 metres. El panorama que
ens envolta és dels més espectaculars de tota la serralada alpina. El cantó suís
del Valais es un paradís alpinístic que es caracteritza per la gran quantitat de
quatremils emblemàtics que atresora i gairebé tots són davant nostre. Cap a
l'est tenim la silueta del Cerví que ens va rebutjar fa un parell de dies i girant
cap el nord, Ober Gabelhorn, Zinalrothorn i Weisshorn.

Si girem la vista més a la dreta, la vall de Zermatt serveix de pausa abans del
massís de Mischabel, al nord-est, amb la major alçada suïssa, el Dom, amb
tota la seva cort de gegants. Darrere, més anllà de la vall de Saas, guaitem els
solitaris Weismies i Lagginhorn. Cap a l'oest podem admirar el massís del
Monte Rosa, deu cims del qual ja vam trepitjar al juliol, i Lyskamm, Pollux i
Castor.

Amb un dia tan esplèndid com avui, si estimes l'alta muntanya, poc més es pot
demanar. Aprofitem per seguir la carena nevada cap a l'oest, fem el sifó de
quasi 100 metres per baixar al coll que els uneix i seguidament pugem al
Breithorn Central, de 4.159 metres, no sense el contratemps del trencament
d'un grampó que hem de lligar amb un cordino de reserva.

Ja en tenim prou pel que ens havíem plantejat avui i retornem al coll per baixar
cap el sud a trobar la traça que ens portarà de nou al Klein Matterhorn on
agafarem el telefèric de baixada fins Zermatt.

