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Independència 
és llibertat

Dent D'hérens

Potser les muntanyes, com les persones, siguin eternes cercadores 
de llibertat. Potser anhelin la solitud dels grans espais, però alhora 
brandin l’orgull del reconeixement i detestin la indiferència. Al 
capdamunt de Valpelline, entre Itàlia i Suïssa, hi ha una muntanya 
que deu patir aquest conflicte. És la Dent d’Hérens i viu al costat del 
Cerví. Diuen que és la seva ombra i que està condemnada a la 
cadena perpètua d’un ostracisme humiliant. Però ella s’hi ha 
rebel·lat i no s’hi conformarà mai. Per això cada dia i cada nit llança 
un crit d’independència, un somni de llibertat.

qDarreres passes abans 

d’arribar al cim de la Dent 

d'Hérens, amb el Cerví a 

l'esquerra, per una vegada 

a l'ombra. 

alp i n i sme



Els homes han fet del Cerví una muntanya egois-
ta: atreu totes les mirades i sembla que al seu 
voltant no hi hagi cap més quatre mil que valgui 
la pena escalar. Però si fem una ullada al mapa 
veurem que tot just a tocar, unit per una retallada 
i difícil cresta, un altre cim assoleix aquesta màgi-
ca cota. És la Dent d’Hérens, el veí oblidat.

No tan alt com el Cerví, aquesta bella muntanya 
de 4.171 m d’altitud conserva encara avui un am-
bient alpí intacte amb valls, glaceres i arestes 
quasi verges de presència humana. De fet, arribar 
al seu punt culminant requereix un esforç consi-
derable, començant per les llargues aproximaci-
ons als refugis, ja sigui pel vessant suís o italià.

Al primer s’hi troba el panoràmic refugi Schönbiel, 
que s’utilitza quasi exclusivament per a les dures 
vies de la cara N, de 1.300 metres de desnivell i 
aspecte imponent. La glacera de Tiefmatten porta 
a l’atac de la cresta oest, però la distància des del 
refugi i les seves complicades esquerdes fan que la 
major part de les temptatives d’ascensió es realit-
zin des d’Itàlia, sobretot perquè la vall d’accés, la 
Valpelline, mereix per si sola una visita: el camí co-
mença vorejant un llac d’aigües de color turquesa, 
travessa després uns magnífics prats verds, s’en-
dinsa en un boscs d’avets i, de cop i volta, enfila una 
vella conca glacial plena de cascades i colors espec-
taculars. Una vegada arribats al petit i acollidor 
refugi Aosta, situat al costat d’un serac que de tant 
deixa anar algun gemec i algun tros de gel, cal de-
cidir l’itinerari del dia següent: la clàssica via normal 
o bé la llaminera cresta oest. El temps d’ascensió 
és quasi bé idèntic, però l’aresta presenta dificul-
tats tècniques superiors. Per compensar, els perills 
objectius són menors ja que la teòrica via fàcil 
compta amb l’incògnit de la consistència nevosa a 
les rampes sobre la rimaia. El recorregut més com-
plet puja per l’aresta i baixa per la normal, sempre 
que la neu encara es mantingui en condicions. Pa-
radoxalment, si fa molta calor és millor desfer l’es-
calada i no aventurar-se en les plaques de mixt, on 
una relliscada pot resultar molt perillosa.

No estem parlant d’alpinisme extrem, però no 
s’ha d’oblidar que la Dent d’Hérens és una mun-
tanya reservada a cordades experimentades, 
acostumades al buit i a progressar per terreny 
delicat sense gaires possibilitats d’assegurança. 
La part final de l’ascensió, comuna per als dos 
itineraris, posa a prova el vertigen de qualsevol 
alpinista i no és estrany veure persones caminant 
per la cresta amb mans i peus perquè no s’atre-
veixen a posar-s’hi dempeus. I un cop arribats al 
cim l’espectacle que es presenta davant els ulls és 
fantàstic: la Dent Blanche, l’Ober Gabelhorn, el 
Zinalrothorn i, a prop, a prop, la cresta Lion del 
Cerví, el famós veí que des d’aquí sembla, senzi-
llament, només una altra gran muntanya...

La Via NorMaL iTaLiaNa
Dificultat: tècnicament poc difícil, amb algun pas 
fàcil d’escalada (IIº) en el tram final de l’aèria cresta.
Desnivell i horaris: de l’estany Place Moulin al 
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refugi Aosta: +800 m (4-5 h); del refugi Aosta al 
cim: +1.400 m (6 h). Per al descens els mateixos 
desnivells que a la pujada. Els horaris es redueixen 
una mica.

Descripció de l’itinerari: de l’aparcament s’aga-
fa l’ampla pista de terra que voreja l’estany en 
direcció N. Al cap d’una hora s’arriba al final de 
l’embassament i als prats de Prarayer (2.005 m), 
on trobem un hotel de muntanya. El camí con-
tinua sense pèrdua remuntat la vall, sempre a 
la dreta orogràfica del riu, i només al final de la 
conca trobarem el pont per on cal travessar-lo. 
La pujada final al refugi està equipada amb 
cables i graons metàl·lics. Des del refugi, vers 
l’E, es veu ja el corriol que s’haurà de seguir el 
dia següent. Aquest baixa primer una mica, 

però ràpidament s’enfila per una tartera de 
roca solta i arriba a la glacera de les Grandes 
Murailles.

El primer tram es travessa quan encara és de nit 
i, tot i ser bastant pla, està molt esquerdat per tant 
no us hi penseu dues vegades a encordar-vos. Poc 
després la glacera es redreça i el gel es fa més dur, 
quasi negre fòssil en alguns moments. En aquest 
punt cal parar atenció a no relliscar. Un cop supe-
rat aquest mur s’arriba a un gran plateau des d’on 
es veu ja el cim. Hem de continuar vers l’est sense 
apropar-nos gaire a la nostra esquerra, ja que la 
paret deixa anar moltes pedres soltes. Al cap de 
pocs minuts veiem a l’esquerra el canaló que por-
ta al coll de Tiefmatten, que és l’inici de l’aresta 
oest. La via normal es dirigeix a la vertical del cim, 

però abans d’arribar-hi cal girar a l’esquerra i en-
frontar-se a la vertical cara sud. Aquí trobarem 
una rimaia que cal travessar cercant-ne el seu 
punt feble. Després un sistema de graons i rampes 
mai banals pugen vers l’aresta oest, sempre a 
l’esquerra de la vertical del cim.

Un cop arribats a la cresta cal girar a la dreta i, 
seguint l’inclinat pendent de neu, assolir les 
roques. Uns passos fàcils ens col·loquen a la 
retalladíssima aresta final, primer rocosa i final-
ment nevosa, que en pocs minuts ens deixarà 
al cim. El descens s’efectua pel mateix itinerari 
de pujada.

VariaNT De La CresTa oesT
Dificultat: tècnicament una mica difícil i molt aè-
ria, amb algun pas aïllat de III+ (roca).
Desnivell i horari: del coll de Tiefmatten al cim: 
+600 m (3 h).

Descripció de l’itinerari: des del gran plateau 
(vegeu l’itinerari anterior) dirigiu-vos vers l’es-
querra a la base d’un canaló de roques molt 
soltes (atenció, poseu-vos el casc!) equipat amb 
gruixudes cordes fixes. Remunteu-lo i arribareu 
al coll de Tiefmatten. Convé no arribar massa 
aviat a aquest punt perquè si no haureu de co-
mençar a escalar a les fosques. Cal girar a l’es-
querra i pujar la fàcil cresta fins on es troben els 
primers passos verticals. Es cerquen els claus 
per assegurar-se i es prossegueix en cordada, 
fent 4 llargs de 25-30 m cadascun. L’última re-
unió es fa en un replà sobre el buit i a partir 
d’aquí les dificultats minven molt. Continuem 
encara per roca fins a trobar els pendents de 
neu on desemboca la via normal. La seguirem 
fins al cim. El descens s’efectua per la via nor-
mal sempre que la neu no s’hagi estovat massa 
i converteixi en perillós aquest itinerari. V

La Dent d’Hérens des de la glacera de les Grandes Murailles. 

A l’esquerra la cresta oest          i a la dreta la via normal1 2

qLes aigües turqueses de 

l’estany de Place Moulin, a l’inici 

de l’aproximació, ens conviden a 

descobrir la Valpelline. al fons a 

l’esquerra, la Dent d’Hérens.



D a D e s  P r À C T i q u e s

siTuaCió i aCCés
Per a les vies italianes s’ha d’anar fins a la vall 
d’Aosta i d’allí prendre la desviació cap al coll de 
Grand San Bernard. Després de 4 km s’enfila la 
Valpelline i s’arriba fins al final, a l’aparcament de 
la presa de Place Moulin. La base del vessant 
suís és la població de Zermatt.

ÈPoCa iDeaL
De mitjans de juliol a mitjans de setembre, depe-
nent de l’estat de la neu. Informeu-vos-en al re-
fugi abans d’escollir la ruta d’ascensió perquè en 
els últims anys la via normal presenta poca neu 
i per tant resulta impracticable o molt perillosa.

MaTeriaL NeCessari
Botes sòlides i resistents a la neu, roba d’abric i 

paravent, motxilla còmoda, grampons, piolet, tala-
bard, corda, casc, cordinos i cintes exprés. Les vies 
estan suficientment equipades, però no està de 
més portar-hi un joc de tascons i algun friend a part 
del material per assegurar i rapelar. En els refugis 
n’hi ha prou amb un llençol. No us oblideu la crema 
solar ni les ulleres de sol!

DiFiCuLTaT i Horari
A la via normal italiana trobarem esquerdes a 
la glacera, roques soltes i una cresta final fàcil 
(IIº), però molt estreta. Les dificultats de l’ares-
ta oest només arriben fins al III+, però els pas-
sos són molt aeris. L’ascensió té un fort desni-
vell, per tant és imprescindible una bona resis-
tència física. Els horaris de les ascensions cor-
responen a una cordada experimentada i ben 

aclimatada. No sobrevaloreu les vostres ca-
pacitats i penseu que, en cas de dificultat, 
aquest cim queda lluny de qualsevol centre 
habitat.

oN DorMir
Al vessant italià el refugi Aosta significa un 
salt en el passat: petit, acollidor i amb guar-
des molt amables. Al vessant suís el refugi 
Schönbiel és la millor elecció.

PreVisió MeTeoroLògiCa
Per al vessant italià podeu trobar les previsi-
ons al web www.3bmeteo.it; i per al vessant 
suís podeu visitar www.meteosvizzera.admin.
ch/web/it.html.

reFugis
● Refugi Aosta (2.781 m). 25 places i local 
hivernal, obert a l’estiu. Tel. +39 0 165 730 
006.
● Refugi Schönbiel (2.694 m). 80 places i 
local hivernal, guardat d’abril a mitjan setem-
bre. Tel. + 41 0 279 671 354.

BiBLiograFia i CarTograFia
● Richard Goedeke. 4000 de los Alpes. SUA, 
1992. Pràctica i completa guia de viatge amb 
totes les informacions necessàries per rea-
litzar les vies normals.
● Helmut dumler i Willi Burkhardt. Los cua-
tromiles de los Alpes. Desnivel, 1998. Espec-
tacular llibre de gran format amb bones ex-
plicacions i excel·lents fotografies.
● Matterhorn. OFT 1347. Esc. 1:25.000.
● Arolla. OFT 283. Esc. 1:50.000.

qalpinistes 

progressant pels 

lliscosos pendents 

de la via normal de 

la Dent d'Hérens.

qInterior del petit i acollidor refugi Aosta.
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