
' -r~rqu& i'an~~segaiikt hi obren 
r'*T(A6+), amb el qual Proposen la m, 

mundial en aquesta modalitat d'e 
ens ho explica i, potser cansat de puj 
tarnbé ens ressenya dtres vies; no tar E-, m 
sorrenques.. . 
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Sempre recordaré la 
Fisher T w r s  Va ser 
roca i amb ganes de veu-Q& dia cor- 
ríern més que el sol i a c a b a m w n  ja fe¡¡ 
estona que dorrnia. Vam sdffude 9tmtnk pm 
awbsr a Utah, el parad& ddgresr i m a r n  di+ 
glr cap a la focaliide C i  Jb no bnb el m 
mSllordia Partava t o t a l a ~ m a ~  iamb una 
mica de febre. Ped sempre m&@ quan eis 
meusmpanys em vanarromqwWa del cat- 
xe peque mternplés la pata dd sol. Em vaig 
plantar al rnig del Mrquing i en veuie $silueta 
de les torres i aquel1 q lo r  vermell mig quedar 
bocaüadat Per un instEint vaig pensar quehavia 
retracdtenel@mpsiel meumalesYarePruaes- 
fumar. En sortlr daqdl &tat d'embruiXament, 
vaig drrer  a bu- ejfs p~ha t i cs .  L'astre rei 
Samagava i jo intentava distingir algun rastre 
d'escalada fins que perfrvaigviwre unes bagues 
que penjaven de la famosa Ancient Art Tower. 
Sernblava irnpossble que s'arribés just a la pun- 
ta de Sagwlla. La sensació eraquenomh rnirant- 
la Shaguésdedesmuntar.Tot seguit vaig comen- 
gr a veure instal-lacions de rape1 en moltes de 
les agulles; dins meu pensava que escalar aqul 
era de stiicidezQue equivocat que estava! 

UN& MICA tmlcrbRM 
En tornar a casa ern va picar la curiositat i vaig 
comenvr a investigar. Resulta que les Fisher 
Towers van rylefar el'mrn @lnr miner que el 
1880- vi&arlaram&a la recerade rninerals 
preciosos. Segurament el1 va escalar alguna 
de les torres, tot i que el primer ascens docu- 
mentat va ser 80  anys m45 tard, quan Wnt- 
ley lngalls es va fíxar en les torres mentre re 
a l i t zw  un estudi geolbgic per al govern dels 
EstatsUnh. A priori lisernblwa Impossibleas- 
cendir aquelles roques cobertes de fang, pera 
la sort va estar de Ca seva banda i la revista Na- 
tionaI Geogmphic va decidir patrocinar-li I'es- 
calada a la &S alta da les torres, el Titan. 
hrnpanvat d e l s d d m . ~ y t b n  Kor i Ge- 
arge Hurley, 'qvallanqar abentura. Després 
de dos dies d'imtew acbiat n o d s  havien 
pogut escalar 3Ml pw 680 mX tots en esca- 
lada artificial. Aixlque van decidir deixar les 
cordes fixes, tornar a asal pensar c m  en* 
carien la segona part de la via, la mes dificil. 

Barry Bishop era un fotbgraf que acabava de 
tornar d'Empa i havia portat un parell Pas- 
censors mecanics" -el que ara coneixem eom 
a jurnars- perque KOS Inqalls i Hurley pogues- 
sin UtTlitzar-los per pujar per les cordes fRreá. 
Era la primera wgada que els jurnan es feien 
servir als Estats Units. Aixidams, arnb aquest's 
tnnmdors aparélls van emprendre la seqona 
part de I'esdada. Van improdmr un bivac en 
un relleix perno haer  de baixar una altra ve- 
gada i, finalment. el 13 de maig de 1962 va ser 
coronat el Titan per ta via The flnger of fate. 

A finals dels70 del segle passat, la rnajoriadels 
cims de les Fisher ja s'havien conquerit. Va en- 

OLa cordada David Palmada - Ester OllC durant la terc 
a la Cottontall Wwer. 

era repettcld muhdlal de la via IntIfecki M@$, 

@MJssl6 complerta a la Cott@ntail Twrer 1 
perspectiva da1 Tkan, la gran aqulla del desert de 

W h .  

trar en m a  llavors Sescalador amerid Jirn 
Beyer, que la decada següent va obrir en solita- 
ri la via lntifada a la Cottonbil Tower. Aquesta 
asensi6 va suposar una pujada total del Ilistó 
de dlficultat, ja que la va proposar com a A6. 

Adualment hi ha vies que s'han mnvertit en 

acompanya, segura 
dada intentant arri 
d'aquestaagulla. pero exceptm&g&m i al- 
guna altra via, la tbnica  cal^&^ zona 

és de a i re  artificial i b roca dorninant 6s un 
gres sorrenc que converteix les ascensions en 
ernpreses costerudes i exposades. 

Qui sigui prou bo per escalar en aqwst rac6 
de m6n, possiblernent podra triomfar sobre la 
roca de qualsevol aitre Iloc del planeta. Nodub- 
teu a anar a les Fisher Towen si voleu tenir una 
snsaci6 Única de pau, solitud i un tacte de ro- 
ca inimitable. Aixbsi, no us descuideu el col-liri 
ni un bon pot de sab6. 

W W ~ F A M  A W& h! 
h t M  b u  la primera propasbd'A6mel m6n. 
Oba-ta pel rnític Jbn Beyer el 1988, només 
m p t a v a  amb dues repeticions d'escaladors 
nord-arnericans que van conñrmar la seva du- 
resa i exposki6. La via,sitwdg a la cara W de la 
Cothntail Tower, fou oberta en sol i ir i  després 
de nou dies de treball. L'Ester 0116 i jo varn es- 
calar els seus.250 m en sis dies dumnt el mes 
d'agost de 2008. La intenció inicial era fixar un 
llarg de coda i després quedar-nos a viure a Ia 
paret. perb la precarietat de les reunions ens va 
fer decidir no for~ar el llrnit Per aixb al final de 
cada jornada rapelavem fins a peu de wa i I'en- 
dema pujavern amb els jurnars per recuperar 
el punt mésalt assolit el dia anterid~ Realment 
lntifada t6 trams moltexposats, on pensesque 
cada cop de rnartell pot ser el darrer. Per esea- 
lar-la s'ha de ser un autentic rnestre en I'art de 
rnuntar reunions. Perb noMQ dolent en aques- 
ta via extrema, ja que té algunstrams dignes de 
recodar tota la vida. 

És increible la capacitat de patirnent que te- 
nirn els humans. Desppés de repetir Intifada, 





Aconseguim arribar al darrer camp d'hama Longitud:120 m 
ques i a unes hores intempestives fer I'últim Horarl: 3-4 h 
sopar a la paret. Ara síque qaudim del cim; tot Material: un joc de tascons i un de wmalots, 
esta en calma i dema tindrem tot el dia per bai- amb algun número gran inclbs. 
xac Ha arribat I'hora d'acomiadar-nos del nos- 
tre amic ratolinet que cada dia em rosegava Aprrutimadó:desdel pArquing de les Fisherse 
les bosses del menjar. La baixada va ser infer- quim el camlen direcció al Titan. Abans d7 km 
nal, ja que vam utilitzar els rapels enterrats en trobem I'evident sistema de fissures de la via. 
el fang de Scherezade, una llnia que no s'ha- 
via repetit mai i tenia més de 30 anys. Per fi, La via: preciós itinerari que no podem deixar 
tots cinc (I'Ester, jo i els t respwes de la faml- escapar. Una bona presa de contacte arnb les 
lia ... 1 ens trobavem a I'aparcament de les Fis- vies de gres i amb les curioses assegurances 
her Towers sans i estalvis. Era I'hora de fer re- que hi fan servir els americans. La gran fissu- 
compte: 6 dies per fixar els 3 primen llargs i 7 ra-xemeneia té un pas complicat a la meitat, 
diesa la paret; un munt de sensacions brutals on cal superar un pet.it desplom arnb un parell 
i una nova via al Titan. L'exclamació oju, peli- de passos atletics. L'aeri 3r llarg ens situara al 
gru! fou la tbnica general de I'ascensió. Quina peu de I'agulla final. El darrer llarg ens posara 
millor expressió per batejar la ruta? a prova: serem capasos de passar drets I'es- 

treta passarel-la que condueix a I'inici de I'agu- 
Passat el temps, en una epoca en que el día a Ila? Ens podrem posar drets a dalt de tot i ai- 
dia es fa diflcil i estressant, tinc la sort de po- xecar els bracos? 
der tancar els ulls i retrobar la calma d'aquell Oescens: 3 rapels pel mateix itinerari. 
lloc tan magic. Gracies, Ester, per compartir- 
ho arnb mi i gracies, Titan, per deixar-nos-hi COBRA TOWLR 
pujar! Yh7heCoki 

Diflcuitat: 6b (5.íl) 
SELECCI~ DE VlES Longitud: 15 m 

Material: un joc de wmalots i bagues. 
ANCIENT ART TQWER 
V ü  aiknr)r (cara S) Aproximacló: igual que la de I'Ancient Art, pe- 
Dfflcuítat: V+ i A l  (6b+ en Iliurek 5.na i clean 1 rb passarem de lbrg aquesta torre i toparem 
(graduació americana). :' '.?%$m amb I'aqulla Cobra. 

TITAN TOWER 1 

La vir itinerari molt curt perbdur, arnb algun 
pas delicat. Si no tenim el nivel1 suficient, un 
estrep no ens sobrara pas. La forma de I'aqu- 
Ila recorda aquest reptil tan temut pels hu- 
mans. Realment la roca 6s molt tova i consta 
de tres parts: la base, el col1 i el "ciment" que 
aguanta la pedra cimera Quan I'escales sem- 
pre et preguntes: -0i que no caura? 

Descens: en rape1 (hi ha instal-lació al cim de 
I'aqulla). 

M A N  TQWER 
Vk--(cara SU 
Dfflcuitat: A4 i V+ (grau america 5.9 i clean 4 
si s'escala la via sense clavar pitons) 
Longitud: 250 m 
Horafk de 2 a 4 dies 
Material: dos jocs de camalots (inclosos els 
núm. 3,3,5,4 i 51, un gran assortit de tascons, 
dos jocs de tricams, dos d'aliens i uns 30 pitons 
variats (incloses peces grosses i bongs). 

Apmimaci6: el Titan 6s la més gran i allunya- 
da de les Fisher Towers. El camídes de I'apar- 
cament ens ocupara una hora i mitja si anem 
carreqats. 

La vla: ruta d'envergadura i certa exposici& 
on cal tenir experiencia en aquest tipus de ro- 
ca peque una caiguda pot ser perillosa. Supe- 
rat el primer sistema de fissures, I'itineraris'en- 
dinsa en una xemeneia on el fang ens envolta 
ner tot arreu. És una sensació increible estar 

scalant mig en lliure i, per descansar, colpe- 



mitjans), un d'aliens i un bon assortit de pitons 
variats. 

La "la: ruta pionera de les Fisher Towers. Hi d la sortida S del pobie. Una opció mésbarata 1 
predomina I'exaladaartificial, amb passatges {EI m6s habitual 6s arribar en avi6 a Salt Lake (5 dblars per persona i dia) 6sdormir a lazo- 
dignes de recordar tota la vida. Els 4 primers 7 City. Des de la capital de Utah ens dirigirem a na d'acampada de les Fisher Towers, perbcal 
llargs solquen la cara SE i els 4 segons rode- )Ea localitat de Moab, a 380 km al SE. Per arri- tenir en compte que no hi ha aigua. 
gen la torre pel vessant NW. Hi ha moltes cor- _bar a les Fisher Towers, just abans de Moab 
dades que han bivaquejat entre les reunions Iprendrem la dra. 128 que ens dwa al nostre A&- M m 
4a i 5a. A tenir en compte que remuntar els 'obiectiu sequint les indicacions pertinents. e Pwteu m&a aigug il p ro&qQ~ws bé M 
petates en els llargs 56 i 66 pot convertir-se en sd  perqug les ombm s6n eseasslssimes a 
un infern. Cal dominar la t6cnica del big wall lbUL la zona. 
per sortir airosos d'aquesta mitica i fascinant S'hi pot escalar tot l'my, perb la milbr epoca Al capvesp~ pDdrew fer unes fcttorafies 
escalada. 6s la primavera i la tardor, A I"estiu s6n po- incre'~W, 

ques les cordades que hi escalen per culpa, La bibtioteca municipal ofereix accb gra- 
Via O&, peíig~! (cara SW) de les altes temperatures i les tempestes de tuit a Internet. 
Diflcuitat: A6+ i 6a mitia tarda. ili Al carrer principal de Moab hi ha una IIi- 
Longitud: 300 m breria amb guies d'escaiada. TamM troba- 
Horarl: durant I'obertura es van esmercar 6 AU -m rem batigues d'esports on es pot adquirir 
dies per fixar 3 Ilargs, m6s 7 dies a la paret per Moab és un poble gran, m b  allotjaments de material d'escalada 
enllestir la via. tots tipus. Potser Les opcions mes asassequi- .El portal de I'oficina d'informarió de M& 
Material: de tot i molt especialment camalots, btes són un hostd i un chp ing que hi ha a 6s www.discovermoab.com 
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ganxos i pitons. 

La via: linia súper directa i compromesa. La 2a 
tirada 4s la rnés extrema, no nom6s per la di- 
ficultat, sin6 també per I'exposició que li ator- 
ga la reunió (R-1) sobre ganxos. Alerta a no to- 
car la perillosa llastra que queda a la dreta del 
4t Ilarg. Durant I'obertura, el primer bivac de 
paret es va fer a la R-4 i el segon (molt cbmo- 
de) a la R-6. A la via hi han quedat 33 minibolts 
de progressió i 16 ploms. No hi ha expansions 
a les reunions. Els 2 Últims llarqs (60 m; 6a i 
A2). molt laboriosos, són comuns a 
Scherezade, que ve per I'esquerra. 
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