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En arribar al capdamunt d’una muntanya,
continua pujant.

(Proverbi zen)

Non gogoa, han zangoa.
(On van els teus pensaments, van les teves cames)

(Proverbi basc)
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El pensament i les pedalades

Quan vaig en bicicleta em sento feliç. Per vegades que faci una 
ruta, cada cop la sento com una experiència única i diferent. El vent 
fregant la pell, el silenci només trencat pel panteix de la respiració i el 
brunzir d’abella del pinyó lliure de la bici, o el descobriment que puc 
ser un element més de la natura, són sensacions que considero impor-
tants i que personalment m’ajuden a sobreviure en aquesta poc ama-
ble selva que és la societat urbana d’un país modern com Catalunya. 
El pòsit d’imatges que resten en el record cada vegada que surto en 
bici em fan la vida més confortable i, evidentment, em posa d’un bon 
humor difícil de trencar. Alguna cosa per l’estil sent en Llorenç Pros, 
amic i company de viatges ciclistes.

De tant en tant, després de fer una etapa d’aquelles que ens dei-
xen físicament buits i emocionalment i intel·lectualment plens a vessar, 
parlem d’aquesta manera potser tan primària d’interpretar la complexi-
tat del món. A voltes riem amb els nostres plantejaments somiatruites, 
però amb el temps i els quilòmetres ho hem anat incorporant al nostre 
ideari de viure i ens en sentim satisfets, que tant pot ser una metàfora 
de sentir-se lliures com de saber-se enganyats. Potser hi ha qui pensa 
que tot plegat són falòrnies, filosofies barates de ganàpia enjogassat. 
I què? No volem pas renunciar a la dosi d’innocència que, creiem, 
hauria de mantenir qualsevol ésser pensant.

La bicicleta és una de les màquines més sofisticades i revolucionà-
ries que ha estat capaç de crear l’ésser humà. Nascuda de la genialitat 
artística i visionària de Leonardo da Vinci, aquest senzill giny ha evo-
lucionat fins a límits tecnològicament inimaginables a penes fa una 
dècada gràcies a les aportacions de l’enginyeria més sofisticada. La 
física més avantguardista també està avui treballant sobre conceptes 
de mecànica, termodinàmica, resistència i lleugeresa de materials i 
components per aplicar-los a la producció en sèrie de bicicletes; les 
mateixes que vostè i nosaltres fem servir per sortir a fer una ruta per 
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carretera, muntanya o a fer un petit volt pel poble o barri. Com s’entén 
que, en l’era de l’automoció, l’electrònica i la cibernètica, un aparell 
tan antic i simple com una bicicleta captivi sense límit investigadors, 
dissenyadors, fabricants i milions d’usuaris?

Per què sedueix tant anar en bicicleta?
Perquè probablement és la màquina, el fruit de la capacitat pen-

sant, analítica i transformadora de l’espècie humana que millor serveix 
avui per acostar-nos de nou amb harmonia a la natura de la qual vam 
sortir, en vam renegar en favor d’un desenvolupament que ara trobem 
excessiu i depredador i a la qual ara maldem per tornar. Amb permís 
de la tecnologia aplicada als esports de muntanya, la bici és un nexe, 
una baula de retorn als nostres orígens.

Ni en Llorenç ni jo no som ocells de bardissa. No volem fugir de 
la civilització a la qual pertanyem; ara bé, necessitem estar en bona 
comunió amb el nostre entorn natural. Tots dos creiem que una equili-
brada interacció entre l’un i l’altre, natura i cultura si voleu definir-ho, 
fa la vida més rica i plena.

I cada vegada que agafem la bicicleta hi pensem i ho busquem.
Ara, on potser aquesta idea pren la seva dimensió més potent i 

exacta és quan fem algun viatge per terres tan desconegudes com an-
helades, com vam fer l’any 2001 en travessar els Pirineus de Donostia 
fins a Portbou, l’any següent creuant els Alps de Ginebra a Niça i l’any 
2005 voltant les Dolomites i alguns dels cims més emblemàtics dels 
Alps italians.

Sabeu què diem cada matí en començar l’etapa? L’únic que hem de 
fer avui és anar en bicicleta. I on va el pensament van les pedalades.
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Les Dolomites són una serralada alpina en general poc coneguda 
pels catalans. La majoria pensa que queden massa lluny i que, al cap 
i a la fi, ofereixen gairebé el mateix que els Alps francesos, molt més 
pròxims i coneguts.

Però les enormes masses granítiques de les Dolomites, que emer-
geixen de sobte enmig del bosc, no solament són una serralada d’un 
perfil geogràfic, paisatgístic i geològic enormement atractiu, sinó que 
són completament diferents de la tipologia de muntanyes que estem 
acostumats a veure als Pirineus i, fins i tot, als mitificats Alps, massís 
del Mont Blanc inclòs.

Només això ja és un atractiu per anar-hi; però n’hi ha més.
Sella, Gardena, Marmolada o Pordoi són referents mítics per als 

amants del ciclisme perquè formen part de la història de les 88 edicions 
del Giro d’Itàlia, una de les curses per etapes més importants del món 
amb el Tour de França i la Vuelta a Espanya.

Noms que formen part de la història del ciclisme com Galleti, Binda, 
Coppi, Bartali, Anquetil, Merckx, Pantani, Bugno, Hinault o Indurain 
han guanyat a la meta final de Milà i s’han vestit amb la maglia rosa.

La intenció del viatge era doble, doncs: d’una banda, conèixer la 
serralada de primera mà i amb el detall i les vivències que et permet 
un viatge lent i calm en bicicleta i, d’altra banda, rememorar els llocs 
mítics de la història del Giro i com poden ser les agòniques batalles 
que cada any hi ha a les carreteres dolomítiques.

L’objectiu del viatge era fer una volta circular al massís alpí de les 
Dolomites (situat a cavall de les regions del Trentino, l’Alt Adige i el 
Vèneto i frontereres amb Àustria), tot seguint les carreteres dels prin-
cipals ports de muntanya d’aquest massís. Hi vam destinar cinc dies. 
Els dos restants vam dedicar-los a pujar els cims més importants dels 
Alps italians a la zona de l’Alta Valtellina (Llombardia) que limita 

Carreteres de llegenda
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amb Suïssa i França, fora ja de la zona dolomítica, però igualment 
mítics per als ciclistes.

Les dates van ser les habituals als nostres viatges i que repetim per-
què sol ser l’època en què gaudim d’una climatologia més benigna, tot 
i que a Itàlia l’estadística es va veure una mica alterada. El divendres 
1 de juliol del 2005 vam sortir de Catalunya amb cotxe per arribar a 
Bolzano (Trentino), l’endemà a mig matí vam començar la travessa 
pròpiament dita fins al dissabte 9 de juliol, que vam tornar des de 
Bormio (Alta Valtellina) a Catalunya, on vam arribar a l’hora de sopar 
i enmig d’una tempesta de mil dimonis.

Després d’haver fixat el nombre de dies, vam dividir el quilome-
tratge de la ruta en etapes seguint criteris tècnics, físics i d’interès 
ciclista, cultural i paisatgístic.

El trajecte d’enllaç entre Bolzano i Bormio el vam fer en cotxe, 
car són més de cent quilòmetres d’una carretera amb molt de trànsit, 
estreta i perillosa. És cert que hi ha passos, que és com s’anomenen en 
italià els colls de muntanya prou importants com Mendola o Tonale, 
però el viatge s’hauria fet pesat, avorrit i inacabable, i encara hauríem 
hagut de tornar a Bolzano per recuperar el vehicle. I així, tot i que 
sempre ens agrada viatjar essent autosuficients del tot, és a dir, sense 
suport de persones ni vehicles, la complicada logística de la zona ens 
va aconsellar fer-ho així, i així us ho recomanem si no voleu perdre 
temps i acabar maleint el moment que us vau embarcar a fer la ruta.

El gruix principal de la informació el vam obtenir de la cartografia 
dels mapes de carreteres Michelin, de diversos números de la revista 
Ciclismo a Fondo i dels webs Archivo Salite d’Europa, Eurocols i Geo-
cities.

La resta, els imprevistos i els canvis sobtats, formaven part de l’aven-
tura que ens vam proposar escriure en tornar. Aquesta que ara llegiu.
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La majoria de gent que anem en bici no disposem de tot el temps 
del món per practicar el nostre esport preferit. Si fos així, seríem pro-
fessionals i no ho som, i, a més, fa anys que ens ha passat l’edat.

Tothom té feina, família i moltes ocupacions, però per a aquells que 
realment tenim el somni de fer un viatge mític en bicicleta, una setma-
na és un període de temps plausible. Es pot intentar tenir, almenys un 
cop a la vida, una setmana de vacances ciclistes.

A la primera part, us oferim el relat literari amb la intenció de po-
sar-vos la mel als llavis i fer-vos venir ganes de pedalar. A la segona 
part, el llibre de ruta posa tota la informació i la logística necessàries a 
disposició del viatger.

L’únic que no hi posem són les cames.
1a etapa. Bolzano – Canazei
Passo de Costalunga.
2a etapa. Canazei – Cortina d’Ampezzo
Passos Sella, Gardena, Campolongo, Santa Lucia i Giau.
3a etapa. Cortina d’Ampezzo – Caprile
Passos Tre Croci (en els dos sentits), Tre Cime de Lavaredo i Falzarego.
4a etapa. Caprile – Canazei*
Passo di Fedaia (Marmolada).
5a etapa. Canazei – Bolzano
Passos Pordoi, Costalunga i Nigra.
Trasllat a Bormio.
6a etapa. Bormio
Passo dello Stelvio.
7a etapa. Bormio
Passos Gavia i Mortirolo.

* Aquesta etapa la vam acabar fent al revés pel mal temps. Vegeu el capítol cor-
responent.

Una ruta realista



Primera etapa

La porta dels somnis
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Ja en teníem, de bicicletes de carretera, abans de sortir cap a Itàlia, 
és clar. En Llorenç, la seva fidel Specialized Allez; jo, una Time VX 
de carboni, ambdues amb triple plat. No vull entrar en polèmiques 
absurdes sobre l’autenticitat ciclista o no dels que portem tres plats a 
la bicicleta. És un tema que m’importa ben poc.

Amb aquesta màquina, equipada amb el Campagnolo Record Tri-
ple de deu velocitats, jo havia fet dues vegades la Ronde van Vlan-
deren (la Volta a Flandes), amb tots els seus terrorífics murs de 20% 
i 23% de pendent; un cop l’Amstel Gold Race, amb unes rampes 
similars; tres cops la Quebrantahuesos; una l’Ariégeoise, i una pila de 
marxes més del calendari català i espanyol, incloses la Melcior Mauri, 
la Bonaigua, els llacs de Covadonga, la Perico Delgado, la Indurain i 
una colla més de menors a banda de rutes dissenyades per nosaltres 
mateixos i fetes sense pressa i amb les pauses necessàries per conèixer 
el territori. Amb aquestes bicis havíem rebut dues vegades el mallot 
i el diploma acreditatiu de la UCI Golden Bike, amb carta de feli-
citació del president Verbrouguen inclosa, i, sobretot, havíem fet un 
munt de quilòmetres de gran alegria ciclista. A ulls d’algú potser no 

Per fer quilòmetres cal una bici
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som prou autèntics, a ulls d’altres potser som canyeros exagerats; que 
cadascú ho interpreti com vulgui.

A nosaltres, els viatges, els quilòmetres i la il·lusió no ens els treu 
ningú. Jo sóc el mateix pujant tranquil·lament el Falzarego a 10 km/h 
que intentant mantenir un ritme viu escalant Montserrat a la Marxa 
de la Penya Ciclista Martorell. En tots dos casos, no hi ha rival a batre, 
només hi ha el plaer de superar l’obstacle, la satisfacció de sobreviure 
a les dificultats de la natura; ep, però mai de vèncer-la. La natura és 
invencible.

Però, de cop i volta, la setmana abans de sortir cap a les Dolomites, 
tot fent una magnífica volta pel Lluçanès, em va agafar la dèria que la 
Time i jo ja havíem fet prou quilòmetres junts, que me l’estimava, però 
ja no estava enamorat d’ella; coses que passen a la vida. Aquella matei-
xa tarda vaig trucar al Salva Ortega, membre històric del Club Ciclista 
Routier de Premià de Mar, autèntic geni de la mecànica ciclista, pro-
fund coneixedor del mercat de bicicletes i una millor persona i amic. 
El que ell no sàpiga de materials, preus, marques, components i ofertes 
probablement és que no existeix. Aquell mateix vespre va examinar la 
Time.

—Home, el quadre i les rodes estan bé, potser hauries de canviar 
tota la transmissió. Ara, jo crec que el que vols és una bici nova.

A més, el Salva és psicòleg amateur, cosa que desconeixia.
—Potser sí, no ho tinc clar.
—Ens hem d’espavilar. Només tenim cinc dies, oi?
—Sí, marxo divendres a migdia.
Vam quedar que, sense compromís, ho preguntaria a algunes boti-

gues de confiança.
L’endemà al migdia ja em trucava. Havia trobat una joia a un preu 

sense competència. Es deia Progress Phase, un nom que llavors no 
em sonava de res però sobre el qual el Salva aviat em va documentar. 
Era una bella màquina tota negra amb breus llambregades de roig. 
Tant el quadre com tots els components, incloses les rodes, tot marca 
Pazzaz, eren de carboni. El grup era el Shimano Ultegra dels nous de 
deu velocitats, i el triple plat i les bieles, també de carboni, eren Bon-
trager. Pesava 7,4 quilos en el moment de néixer a Action, la dinàmica i 
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A Bolzano, ofegats de calor, preparant la impedimenta just abans de començar a pedalar.

Després d’uns primers repetjons brutals, la vall del Costalunga s’obre esplèndida.
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agradable botiga de Montcada i Reixac on tot han estat sempre atencions 
cap a mi, tant per part del propietari, en Carles Carrasco, com del seu 
eficaç equip. Vaig marxar amb ella a les Dolomites havent-li fet tot just 
50 quilòmetres; amor a primera vista. El Llorenç va flipar.

Els altres dos viatges (Pirineus i Alps) els havíem fet amb les bici-
cletes de muntanya convertides a carretera, és a dir, sense suspensions 
i amb pneumàtics llisos, i tot va anar perfecte. Però a Itàlia vam decidir 
que hi aniríem amb les de carretera; això sí, amb la cistella de trans-
port al darrere i el petit bagul Cannondale carregat fins al capdamunt, 
però sense cap objecte balder (vegeu la llista de material que ens vam 
emportar). El motiu era simple. Els dos anteriors viatges tenien un 
major quilometratge (més de mil cadascun). Això, unit a l’encara es-
cassa experiència que teníem en viatges llargs, ens va fer decantar per 
la comoditat d’una BTT en lloc de la lleugeresa de les de carretera. 
Però la volta a les Dolomites era de menys quilòmetres, vulgueu que 
no nosaltres estàvem més en forma, els portapaquets agafats única-
ment a la tija del seient havien millorat molt en poc temps (ja no es 
bellugaven tant) i volíem sentir l’agradable sensació de baixar els colls 
aferrats al manillar de carretera. Ve-t’ho aquí.

Amb la ruta ben planificada, tal com podreu comprovar a la segona 
part del llibre, i el cotxe carregat, el divendres 1 de juliol a primera 
hora de la tarda, amb una calorada terrible, sortíem cap a Bolzano, a 
la regió del Trentino.

Aquest és el títol d’un dels darrers llibres de Julio Cortázar. L’au-
tor de Rayuela va convertir un viatge en furgoneta de París a Marsella 
en una obra literària; el local es converteix en universal, l’autopista en 
metàfora de la vida i els mil peatges en hipèrbole de la construcció 
europea. Un recorregut per l’Europa Occidental en cotxe deixa la Visa 
literalment cuita. Així ens va passar, mentre jo recordava Cortázar.

Els argonautes i la cosmopista
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Tant als Pirineus com als Alps, els viatges anteriors, hi havíem 
anat en tren. Era fàcil. De Barcelona hi ha tren a Donostia i Talgo a 
Ginebra. D’ambdues estacions en vam sortir ja damunt les bicis bus-
cant el nostre destí com Dennis Hopper i Peter Fonda feien a Easy 
Rider, una pel·li que forma part de la meva mitologia particular. Vam 
intentar fer el mateix a les Dolomites i no ens en vam sortir. Podíem 
volar a Treviso o a Venècia si volíem anar a un extrem, o a Milà si vo-
líem anar a l’altre, però en tots dos casos havíem de llogar després un 
cotxe per acostar-nos a la serralada i trobar una base on tornar-lo o 
confiar-nos a la incertesa dels trens italians. A més, què n’hauríem fet, 
de les bosses on portem les bicicletes quan les embarquem?

I ja no us ho explico per tornar.
Si hom disposa de temps, li aconsello viatjar amb la companyia fer-

roviària italiana, és tota una aventura carregada de sorpreses i emoci-
ons. Però nosaltres volíem pedalar, no passar-nos una setmana dins un 
comboi. O sigui que, després de donar-hi moltes voltes, vam decidir 
planificar una ruta circular amb inici i final a Bolzano, on deixaríem 
el cotxe. Des d’allà faríem un enllaç amb el cotxe per anar a buscar les 
etapes alpines. Penseu que la manera de desplaçar-se fins a la sortida i 
de tornar després portant les bicicletes i tota la impedimenta és el pri-
mer que cal pensar abans de programar una ruta, ja que et condiciona 
absolutament el recorregut per dissenyar.

Ara, de Barcelona a Bolzano hi ha gairebé 1.400 quilòmetres; vull 
dir que paciència, sacs de dormir, entrepans, ampolles d’aigua mineral 
i una bona col·lecció de CD per anar passant l’estona, que és el que 
vam fer.

De la música me n’encarrego jo. El Llorenç és un conductor in-
cansable i extraordinari, jo a penes serveixo per a DJ, i encara de via 
estreta. Uns dies abans de sortir vaig escoltar un disc a l’FNAC. Es diu 
Hopes and fears, del grup Keane. Em sonava haver-ne sentit algun hit a 
RAC 105. Em va agradar i el vaig comprar; poc em pensava que seria 
el meu disc de l’estiu, i de passada també del Llorenç, perquè en tot el 
viatge potser el vam posar una dotzena de vegades. Ara mateix l’estic 
escoltant mentre escric aquest text i em porta agradables records del 
viatge italià. És una bona col·lecció de melodies pop, harmòniques i 
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dignament enganxoses per cantussejar-les fins i tot pedalant. Poques 
setmanes després de tornar del viatge van actuar al FIB de Benicàssim 
i van triomfar, i encara després van tornar fent de teloners dels U2. Ep, 
portava altres discos, que consti.

Havíem decidit tirar per l’autopista direcció Niça i la frontera de 
Ventimiglia fins que ens canséssim. I quan ens vingués la son segui-
ríem la nostra tàctica habitual d’aturar-nos en una àrea de servei i fer 
un bivac de moro, que en diem amb tota la incorrecció política del 
cas. Vull dir que aturem el cotxe, busquem una gespa o un arbre, hi 
estirem un plàstic per la humitat, el sac al damunt i a dormir com fan 
molts ciutadans nord-africans (ara m’ha sortit més correcte, oi?) quan 
van de vacances al poble. Normalment som els únics cristians, però, de 
moment, mai no ha protestat cap imam.

Fem el bivac a tocar de San Remo. Terrible errada, les àrees de 
servei italianes són una porqueria, les franceses estan molt més netes 
i ben equipades. Però tenim son i és el que hi ha. Caic com un roc i 
somio que pujava el Poggio i entrava alçant els braços a la meta de la 
Classicissima, la Milan – San Remo, una cursa que, cada dos anys, té 
una versió per a cicloturistes que espero poder fer algun cop.

Però ni Poggio ni res. A trenc d’alba i només amb un cafè al cos, 
italià, això sí, tornem al cotxe. Ens queda una botifarra fins a Bolzano. 
Tornem als discos mentre fem força via. Com que és dissabte, l’auto-
pista va molt carregada en direcció a la platja, al sud, però en el nostre 
sentit hi anem quatre gats.

Alessandria, Piacenza, Cremona, Brescia, Verona, Trento… i, en 
plena canícula solar, arribem al punt de sortida del viatge. Primera 
sorpresa: en aquesta regió a tocar d’Àustria, tots els rètols estan en 
italià i en alemany. La segona sorpresa la tenim quan obrim la porta 
del cotxe, les ulleres se m’entelen del canvi brusc de temperatura. Tan 
frescos que estem dins el cotxe. Prefereixo no mirar el termòmetre. El 
que necessitem és un plat de pasta i posar-nos a pedalar. Encara que 
una bona becaina tampoc no ens faria angúnia. Però es fa tard.

Després de fer les voltes habituals per dins la ciutat més perduts 
que un japonès a l’Eixample, decidim deixar el cotxe a Cardano, un 
nucli dels afores situat al peu de la carretera que s’enfila cap a la ser-
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ralada, el nostre camí. Ens assegurem que podem deixar el Picasso 
en una esplanada, que potser algú molt generós qualificaria de plaça, 
sense perill de robatori ni de multa, i comencem a treure trastos.

Vestir-se de ciclista amb el cos amarat de suor és com intentar pen-
tinar una sardina. La licra s’enganxa pertot i, com més lluito per posar-
la bé, més suo. A la fi, decideixo vestir-me com pugui i, conforme vagi 
pedalant, ja m’aniré posant els culots a lloc, si es deixen. Carreguem 
el bagul damunt la cistella de transport, l’afermem amb uns pops que 
a cada viatge són un pam més llargs, dissimulem com podem tot el 
que deixem dins el cotxe, ens posem el casc com qui posa el cap dins 
un assecador de perruqueria, repassem el llibre de ruta per enèsima 
vegada i preguntem si anem bé per agafar la carretera de Ponte Nova 
i el passo de Costalunga.

Quan sentim el clàssic clap clap que indica que la cala de la sabata 
ha encaixat dins el pedal automàtic, som conscients que el viatge cap 
a les Dolomites comença. Només desitjo que, com en tots els viatges, 
sigui capaç d’aprendre del camí tot el que ell em vulgui ensenyar, com 
al Viatge a Ítaca del poeta Konstantinos Kavafis que fa força anys va 
popularitzar Lluís Llach: “Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca / has 
de pregar que el camí sigui llarg”.

Quin sentit tindria un viatge lent i cansat com el que ens proposem 
fer si no ens empenyés la voluntat d’aprendre tot el possible de la ruta? 
L’autèntic objectiu no és arribar enlloc, ni tan sols poder afegir una 
col·lecció més de ports ascendits al nostre dubtós palmarès ciclista; la 
idea que mou les cames i el cor és sempre conèixer, aprendre i tornar 
a casa més rics, si escau.

Som a penes a 290 metres sobre el nivell del mar, a la vall d’Ega, 
un trau estret i encaixonat entre murs de roca, d’aquí la xafogor. En 
una trentena de quilòmetres hem de pujar fins als més de 1.700 metres 

El desig es paga amb suor
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del Costalunga. Després de vint quilòmetres de baixada, arribarem al 
poble de Canazei, final de la primera etapa. Allà estarem a més de 
1.400 metres, damunt l’altiplà dolomític central. I d’allà, amunt i més 
amunt cada dia.

Espero que, a mesura que anem pujant, aquesta calorada que ara 
mateix m’ofega vagi minvant.

En una rotonda hi ha el trencall que anuncia el camí que hem 
de seguir i jo hi passo al davant amb ganes de trobar-me aviat amb 
les Dolomites. Les primeres pedalades sempre són vigoroses i plenes 
d’ànims, però la carretera s’encarrega aviat de posar-me a ratlla. La 
primera rampa és una costa d’uns dos-cents metres dura sense mi-
raments. Arribo a dalt ofegat i agraeixo el primer replà. En Llorenç, 
molt més savi, s’ho agafa amb més calma i aviat és al meu costat. La 
carretera i el riu discorren un damunt de l’altre entre parets per on 
l’aire no passa i costa respirar. A més, la càrrega es fa feixuga encara. 
Abans d’arribar al passo ja ens haurem fet al llast que portem i a penes 
el notarem. Haurem acoblat el ritme cardíac i de pedaleig al pes total 
del que arrosseguem, a la distància que hem fet i a la que ens resta, 
però ara encara estem verds i tenim el cap a les sortides dominicals 
en colla i els dies d’entrenament en solitari, quan tot plegat no ve 
d’un cop de ronyó més del compte perquè en una o dues hores serem 
a casa.

Però ara som lluny de casa, anem carregats, fa una calorada que 
mata, el Costalunga és llunyíssim i ens queden un munt de quilòme-
tres pedalant, o sigui que s’imposa el realisme, pujo un pinyó i baixo 
un plat. Sorpresa desagradable, el desviador empeny amb tanta força 
que envia la cadena fora del plat. M’he d’aturar en un tram estret, ple 
de revolts i sense ni un mil·límetre de voral. Passen cotxes a velocitat 
italiana, és a dir a tota metxa, un eixam de motos i, fins i tot, un auto-
bús. Aguantar la bici amb una mà, amb el pes al darrere que domina, i 
intentar tornar la cadena dins el plat petit amb l’altra es converteix en 
una feina complicada, em poso nerviós i suo encara més. En Llorenç 
es detura però li demano que segueixi, que aquell lloc és perillós. Les 
gotes em regalimen per tot el cos. Finalment, em planto i ocupo la 
calçada, que es desviïn els vehicles si de cas. El concert de clàxons és 
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Una aturada per contemplar el paisatge, el Costalunga encara és lluny.

Els primers roquissars típicament dolomítics ens impressionen.
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operístic, però es desvien, lògicament. Recolzo la bicicleta a la tanca 
metàl·lica, respiro a fons, em descordo el mallot del tot, em trec els 
guants, torno a respirar i poso la cadena a lloc. Per si de cas, també 
afluixo una mica la tensió del cable del desviador. M’eixugo les mans 
com puc i engego de nou amb ganes renovades però amb més realis-
me. En mig quilòmetre enxampo el Llorenç, l’avanço i m’aturo de nou 
per fer-li les primeres fotografies del viatge.

I així anem fent fins que, de sobte, el congost s’obre, la carretera 
s’ajeu i els roquissars típics del paisatge de les Dolomites es deixen 
entreveure allà, lluny. Per fotos que hagueu vist, us asseguro que la 
visió és corprenent i emocionant. Un mantell verd de gespa estès als 
peus fins a tocar l’asfalt, l’arbreda alpina espessa enfilant-se munta-
nya amunt i, sense avisar, les escarpades moles que enfilen agulles de 
pedra cel amunt. Alguna casa de fusta escampada per la plana, grups 
de bestiar pasturant tranquil·lament i aliens al que puguin pensar els 
passavolants, les tarteres que deixen anar rius de còdols esllavissant-se 
rocam avall, un núvol alt i el silenci.

Els espadats s’obren als ulls com els llavis de la persona més esti-
mada al desig sens fre: immensos, espectaculars, seductors, bellíssims 
i amb un cert aire poètic.

Això són les Dolomites. O almenys així les veig. Els pròxims dies 
en volem conèixer el cor.

La primera edició del Giro d’Itàlia es va disputar l’any 1909, sis 
anys després del Tour, però no va ser fins l’any 1933 que es va cre-
ar la classificació de la muntanya. El gran Alfredo Binda, anomenat 
el Senyor de la Muntanya, el ciclista que ha guanyat més etapes en 
aquella cursa després de l’sprinter Mario Cipollini i un dels tres que 
ha vençut cinc vegades la cursa amb Coppi i Merckx, en va ser el 
primer guanyador.

La llegenda de Charly Gaul
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L’any 1956, però, no hi va haver un únic premi de la muntanya, 
l’organització en va atorgar un per a cada massís muntanyós per on va 
discórrer la cursa. Federico Martín Bahamontes va guanyar als Ape-
nins, Maule Cleto a l’Stelvio i el fins llavors poc conegut luxembur-
guès Charly Gaul a les Dolomites.

Falten tres etapes per acabar el Giro i l’italià Pasquale Fornara n’és 
el líder amb Maule Cleto a 9 segons i Aldo Moser a una mica més de 
dos minuts. Gaul és onzè a 7 min 17 s. L’etapa del dia té 242 quilòme-
tres, han de pujar el Costalunga, el Rolle, el Brocon i el Bondone, on 
és la meta, i la meteorologia anuncia mal temps, cosa gens estranya a 
les etapes de muntanya del Giro, que recordem que es disputa al mes 
de maig i es pugen molts colls de més de 2.000 metres.

Charly Gaul només té una opció si vol aspirar al podi de Milà, atacar 
d’entrada. I així ho fa. Passats els primers quilòmetres d’escalfament per 
la mateixa vall on nosaltres hem començat el viatge, el luxemburguès 
deixa tothom clavat a les llargues i dures rampes del Costalunga. Passa 
destacat pel cim, però la baixada no està per a filigranes, el paviment està 
mullat i fa un fred que pela, o sigui que es deixa atrapar pel grup, s’abriga 
i menja. Al Rolle hi ha corredors que s’han d’aturar en algun hotel a 
menjar i escalfar-se, de tant fred com fa. Gaul ho torna a intentar i passa 
amb un parell llarg de minuts d’avantatge, però de nou el capturen a la 
baixada. Al Brocon hi succeeix tres quarts del mateix, el del Faema co-
rona amb més d’un minut, però un altre cop l’enxampen baixant. L’asfalt 
en males condicions i els frens de la seva màquina, ja molt fatigats, no 
aconsellen heroïcitats. Sembla talment que tots els seus esforços seran 
balders, car només queda un port i, al pla que precedeix a l’ascensió, 
porta dos minuts de retard sobre el cap de cursa en aquell moment.

La pujada al Monte Bondone es fa enmig d’una nevada impressio-
nant. Molts corredors posen peu a terra i busquen abric a la desespera-
da. Gaul, només amb el mallot de màniga curta i la gorra, va avançant 
impassible entre la cortina de flocs que cauen. En un moment donat, 
el seu director el fa aturar-se a prendre alguna beguda calenta, i el 
valent corredor torna amb més força a atacar les dures rampes. Per fi 
arriba a la meta i cau exhaust, els carabinieri l’han de recollir de terra, 
el Giro està sentenciat. El líder, Pasquale Fornara, ha abandonat exte-



Rafael Vallbona

23

nuat a cinc quilòmetres de la meta i el mateix li passa a Nino Defilipis, 
líder virtual després de l’abandonament de l’anterior. Hi ha quaranta-
dos corredors més que han de plegar, hi ha protestes contra ciclistes 
que s’han ajudat dels cotxes per arribar a meta i, fins i tot, hi ha qui 
denuncia que n’hi ha que han pujat dins els automòbils dels equips. 
Però la direcció arxiva les queixes per evitar que arribi un grup molt 
escarransit a Milà. Charly Gaul avantatja amb 7 min 47 s el segon 
classificat, Fantini, i en més de 12 min el tercer, Magni.

Un dels retirats en aquella etapa és el català Miquel Poblet, que 
aquell mateix any debuta al Giro. Cau en un revolt i s’obre un dit. Tot 
i això, el de Montcada i Reixac ha guanyat ja quatre etapes d’aquella 
edició i és la revelació de l’edició. Ah, i l’any següent es revenja del cim 
i hi guanya. Poblet és el corredor espanyol que més etapes ha guanyat 
a la cursa italiana, un total de vint, en pla, en muntanya o a l’esprint; 
un gran ciclista en tots els terrenys.

Tot i que es queda sense cap company d’equip que el pugui ajudar a 
defensar l’avantatge aconseguit enmig de la tempesta que cau damunt 
les dures carreteres de les Dolomites, dos dies després, Charly Gaul, 
el Senyor de la Muntanya, com ja li diuen, és el tercer estranger que 
guanya el Giro, victòria que repeteix l’any 1959.

Nosaltres no patim mal temps, ben al contrari, massa bon temps i 
tot. Els núvols alts que corren d’un rocam a l’altre només són hostes 
convidats i, tot i que a mesura que anem guanyant alçada ja no patim 
aquella xafogor ofegadora, no podem pas dir que tinguem fresca. En 
aquesta primera etapa, les jaquetes de Gore-Tex resten desades.

L’any 1975 el Costalunga és l’escenari dels atacs que han de decidir 
qui guanya el Giro, si Francisco Galdós o Fausto Bertoglio. L’espanyol 
confia anar ofegant l’italià a les rampes del coll i rematar-lo a l’ascen-
sió final a l’Stelvio, que aquell any és l’insòlit final de cursa. Bertoglio 
només avança el corredor del Kas en 41 s, però ja se sap que la maglia 
rosa dóna ales i, tot i que Galdós guanya al colós alpí, l’italià entra a la 
seva roda i es proclama vencedor del Giro.

L’ascensió al Costalunga pròpiament dita comença a Nova Levante, 
a 17 quilòmetres de la sortida. Des d’aquí fins al cim hi ha 9 quilòme-
tres que ens faran pujar gairebé 600 metres de desnivell (vegeu altime-
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El contrast entre el verd, el gris, el blau i el blanc dels núvols és una característica de les 
Dolomites.

Per fer fotos cal tenir bones cames: esprinto, m’aturo, trec la càmera i, per anar bé, en 
Llorenç encara no ha d’haver passat.
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tries). Tot i que té alguns trams que s’enfilen força, no es tracta d’un 
coll estrictament dur, però és que els 17 quilòmetres per la vall d’Ega 
també et van deixant les cames fines i, quan arriba el moment de pujar 
de veres, tot tu ja estàs tocat. La sort és que, així que comença la pujada, 
les llargues rectes de la part baixa desapareixen i la carretera es fa més 
revirada, cosa que sempre és d’agrair. Tot i així, quan arribem a Carezza 
al Lago, tres quilòmetres abans del cim, encara ens queda mig quilò-
metre a l’onze per cent que, tot i la bellesa del bosc alpí que travessem i 
del llac que voreja la carretera, cansats com estem se’ns fa molt dur.

Com que no hem fet més que pujar des que hem començat el viat-
ge, quan per fi arribo al cim del Costalunga em fa l’efecte que fa dies i 
dies que estic pedalant, i ni de bon tros. Em sento cofoi com si hagués 
acabat no solament l’etapa, sinó el viatge sencer; m’aturo, baixo de la 
bicicleta i la recolzo en un pal que aviat descobreixo que és el pitjor 
lloc que podia escollir. Es tracta d’un punt d’informació on hi ha uns 
expositors amb mapes, pamflets i fulls publicitaris de la zona.

I de seguida quedo colgat per un eixam d’avis turistes que em pre-
gunten de tot, com si jo fos un guia. Els mostro el mallot del Club 
Ciclista Routier, on es veu ben clar el nom de Premià, però ni així. 
Em pregunten si és molt lluny un poble que hi ha per allà, Moena; els 
responc que a uns quaranta quilòmetres de Verona per dir alguna cosa 
i perquè entenc Mòdena, però ni cas. M’escarrasso a proclamar als 
quatre vents que sóc català, i es veu que els fa gràcia.

Quan arriba el Llorenç, fugim d’allà deixant-los amb la paraula 
a la boca i agitant amb fruïció els tríptics publicitaris de balnearis i 
estacions d’esquí.

No entenc per què els avis l’han presa amb mi. El meu company 
porta un preciós mallot de l’Alpe d’Huez i ningú no el pren mai per 
francès. Dec fer cara de guia, o de càndid, o totes dues coses.

Turisme de tota mena
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Al voltant del Costalunga i cap a la vall de Fassa, que és cap a on 
anem nosaltres, hi ha tot un complex d’esquí que es diu Rosengarten. 
Tant a Carezza com al mateix passo hi ha hotels, pensions, hostals i 
albergs tants com vulgueu, però em crida l’atenció que no hi hagi xa-
lets adossats ni apartaments. Ja m’agrada. A l’hivern allò ha de ser un 
bullidor, però a l’estiu tampoc no és un lloc solitari que diguem.

Avis turistes a banda, aquest mateix cap de setmana hi ha un ral·li 
de cotxes d’època, la Yamaha Dolomita Ride, unes jornades motoci-
clistes organitzades pels concessionaris italians de la marca del dia-
pasó, la Maratona de les Dolomites, una de les més populars marxes 
del calendari cicloturista internacional, a banda de molt de turisme 
familiar, escaladors, motards i badocs de la més diversa índole.

Ara, amb tanta gent ja us podeu imaginar que la carretera està d’allò 
més poblada. Els de les Yamaha van a sac intentant emular el seu ídol 
i campió del món de Moto GP, Valentino Rossi, amb plegades al lí-
mit que posen els pèls de punta, i això que la majoria va amb escúters 
T Max 500. Hem de vigilar molt, amb aquesta colla. Els motards, en 
grup o a duo, solen anar més tranquils. Els cotxes antics sembla que 
no hagin d’estar per a gaires velocitats, però no ens en refiem, que més 
d’un va derrapant de banda a banda de la calçada. I els autobusos sí 
que fan pànic, perquè ocupen directament tota la carretera i es traves-
sen als revolts sense miraments. Ja t’apartaràs. Amb aquest panorama, 
la baixada fins a Vigo di Fassa no és cap regal.

En general, el descens no és una baixada a tota metxa com ho pot 
ser per la cara que hem pujat. De fet, en alguns trams cal pedalar i tot. 
Normal, perquè Vigo és a 1.335 metres d’alçada i Bolzano és encara 
no a 300. Fem una baixada còmoda, contemplant emocionats el pai-
satge ja declaradament dolomític, respirant aire nou i alleugerint les 
cames de l’esforç de la llarguíssima pujada. En Llorenç s’ha abrigat, jo 
no. Molt serà que em constipi, però no tinc ni gota de fred. Vull notar 
l’aire sec a la pell.

Vigo és un municipi eminentment turístic. Al carrer principal, que 
també és la carretera, hi ha un trànsit de mil dimonis, amb cotxes 
aparcats a qualsevol lloc, tal com sol ser preceptiu a Itàlia, un autobús 
que portem al davant que s’atura quan li dóna la gana, no caldria sinó, i 
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molta gent passejant, mirant a les botigues, seient a les terrasses o tra-
vessant la calçada sense miraments, i menys encara si el que ve només 
són dos ciclistes amb cara de fatiga. La veritat és que sortim d’aquell 
formiguer estiuenc amb molt de gust. Des d’aquí ens queden només 
onze quilòmetres de suau pujada per arribar al final de la primera eta-
pa, per ser al cor de les Dolomites.

Però el trànsit per Pozza di Fassa, Mazzin i Campitello fins arribar 
a Canazei es fa etern. Cansats com estem, la pujada lleu amb una mica 
de vent d’horabaixa de cara se’ns fa dura i eterna. Són uns 100 metres 
en els onze quilòmetres esmentats; no és gran cosa, però tenim la gola 
eixuta i farta de xumar aigua amb gust de plàstic dels bidons; també 
tenim gana, i el bivac de moro de la nit anterior ens comença a passar 
factura en forma d’uns badalls monumentals. A més, la carretera és 
ampla, i les Yamaha i els cotxes d’època ens passen a tota velocitat, 
factor que encara fa més incòmoda la marxa en bicicleta.

Així que arribo al centre, m’aturo a la vorera, descavalco i em dic 
per mi que, per avui, ja en tinc prou.

El dubte habitual si trobarem lloc per dormir (que en algun cas ens 
ha obligat a fer una bona dosi de quilòmetres extres) a les Dolomites és 
una pregunta estúpida: tot són hotels. Grans, petits, nous, vells, luxo-
sos, humils, en edificis rehabilitats o en edificis nous, a tots els pobles 
de la serralada hi ha moltes places d’hotel. El dubte rau a triar-ne un.

A Canazei l’oficina de turisme està automatitzada. Una enorme 
marquesina lluminosa sota una coberta que sembla més una estació 
d’autobusos que un punt informatiu incorpora la descripció detallada 
de tots els hotels de la vila, i mira que n’hi ha, amb una foto de l’es-
tabliment, places, estat d’ocupació, tarifes, tipus de cambres i altres 
serveis. Si te n’agrada un, només has de despenjar l’auricular telefònic 
que hi ha al costat i et comunica directament amb la recepció. No cal 
dir que és ple de badocs.

Nosaltres preferim fer un tomb amb la bici i decidir-nos per un o 
altre veient-lo en directe. Aquest fa pinta de molt car; aquest altre ja 
l’havia vist a Internet i val una pasta; aquest sembla la casa de Hansel 
i Gretel, ho juro; aquest ai, no ho sé, i aquest sembla que sí, té bona 
pinta. Amb el meu italià macarrònic pregunto si tenen una cambra 
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doble amb dos llits i responen que no, que és tot ple, però que si volem, 
que anem a aquell que es veu després de la farmàcia, que allà tenen 
habitacions a bon preu i és net i tot això que se sol demanar d’aquesta 
mena d’establiments en aquests casos.

El lloc es diu Casties, és un casalot de tres plantes senzill però har-
mònic amb l’entorn. Ens obre una senyora molt amable i simpàtica. 
Ens diu el preu, ens mostra una cambra on deixar les bicis (és on es 
desen els esquís a l’hivern) i, com que té bon aspecte i estem franca-
ment cansats, ens hi quedem. Després descobrim que, si no som els 
únics clients, poc hi falta. I no entenem per què, tot i que ens preocupa 
ben poc, les coses com siguin.

Evidentment, la bona dona no es pot estar de preguntar-nos d’on 
som i d’on venim pedalant. Li expliquem que som catalans i gairebé 
es mareja de pensar que venim en bicicleta des de Barcelona. Li ho 
aclarim, és clar, però tot i així se’n fa creus. Ens diu que el seu nét ve 
de vegades en bici des d’Alba, un poble a dos quilòmetres i mig de 
Canazei en direcció al pas de Fedaia, i ella ja ho troba lluny, o sigui que 
venir des de Bolzano ho considera llunyíssim.

No és lluny, són només 52 quilòmetres, però el desnivell que ens 
surt és brutal, 1.565 metres. No estem cansats perquè sí.

Canazei és un bonic poble de muntanya; no té res d’especial, però 
és agradable. La carretera que ve de Vigo di Fassa és el carrer principal 
i, enllà de la rotonda on acaba el poble, els murs rocallosos del Sella, 
el Pordoi i el Fedaia fan de teló de fons d’aquest agradable indret. Es 
veuen telefèrics que s’enfilen muntanya amunt. De fet, arreu de les 
Dolomites hi ha molts remuntadors mecànics, cosa que vol dir menys 
cotxes per les carreteres i envaint-ho tot. Una sort.

El que no es veuen són grans edificis, ni hotelers ni d’apartaments. 
L’skyline majoritari del poble està format per edificis de tres o quatre 

La nit davant els murs
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plantes amb teulada de dues aigües força pronunciades. I el que tam-
poc no veig són grues de construcció. Insòlit. Penso que és un poble 
petit, que ja veurem com està el gremi de la construcció a Cortina 
d’Ampezzo.

A banda i banda del carrer principal hi ha botigues, terrasses de bar 
plenes a vessar, restaurants, pizzeries (per descomptat) i hotels, molts 
hotels. Els motoristes passegen l’escandalosa bellesa de les seves mà-
quines a ritme lent, els automobilistes busquen aparcament, nosaltres 
seiem en una terrassa a fer una cervesa que ens faci passar el mal gust 
de gola de l’aigua als bidons de plàstic i la vida discorre plàcida i calma 
com correspon a un dissabte de juliol.

Quan m’assec i faig el primer glop de cervesa, m’adono que estic 
realment molt fatigat. No és pel fet de seure, és el primer glop de 
cervesa, el glop màgic, el glop que justifica per si sol tota la gerra. Al 
seu costat, la resta de glops, tot i que fan passar la set, són mediocres 
repeticions d’aquest moment inicial i carregat d’emoció.

Entre el color ocre de la meva beguda hi veig les muntanyes que 
pujarem els pròxims dies com gegants panxuts palplantats al meu da-
vant; però no es mostren amenaçadors, ells són allà jaient de fa milions 
d’anys i jo sóc un ésser feble i insignificant que tot just acaba d’arribar. 
No té sentit ni que jo els provoqui ni que ells m’espantin; al contrari, 
em diuen que hi vagi, que lluiti només contra mi si vull arribar a ells. 
Només així pot tenir sentit proposar-se una aventura com la nostra.

I llavors recordo aquell vell proverbi zen que diu: “En arribar al 
capdamunt d’una muntanya, continua pujant”.

I això és el que en Llorenç i jo volem fer.
Curiosament, un parell de setmanes després de tornar de viatge 

em torno a llegir The Dharma burns, una de les novel·les més conegu-
des de Jack Kerouac, en què relata l’aventura de tres amics per pujar 
una de les muntanyes més altes de Califòrnia empesos per l’esperit 
budista. En castellà es va traduir com Los vagabundos del Dharma i en 
català amb el poc agraït títol d’Els pòtols místics.

Però ara no penso en novel·les, penso a menjar i descansar. O sigui 
que busquem restaurant.
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La meteorologia de les Dolomites és molt canviant i capriciosa. El primer dia els núvols 
eren decoratius, després…

Etapa 1: Bolzano – Canazei

descripció ctra. alçada km km totals acumulat

Bolzano S-241 0 0 0
Cardano S-241 290 5 5 5
Ponte Nova S-241 400 12 17 17
Nova Levante S-241 1.150 5 22 22
Passo di Costalunga S-241 1.745 9 31 31
Vigo di Fassa S-241 1.335 10 41 41
Canazei S-48 1.456 11 52 52

02.07.2005
dades

Rafael
dades

Llorenç

distància 46,1 46,71
temps real 3:23 3:37
mitjana 13,6 12,9
metres pujada 1.565 1.565
ports 1 1
temps total 4:00 4:00
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