Suïssa 2014

Estiu 2014

El Mont–Blanc i Suïssa,
si més no, una bona part.
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Sempre havia dit que no em “ficaria” als Alps amb una VW T3 doncs
n’hem tingut tres i les conec perfectament i se que (ella i jo) haguéssim
patit a les pujades (per manca de potència) i a les baixades (per manca
de frens) no dic que sigui impossible, doncs durant el viatge hem vist
força T3, suïsses i de turisme, però no volia anar de vacances i anar
patint.
L’any passat vam anar a Escandinavia per desig del nostre fill i la voluntat
familiar d’anar els quatre junts de vacances per darrer cop, cosa que s’ha
demostrat doncs aquest 2014 només hem anat els altres tres membres de
la família, per primer cop en quinze anys!, la qual cosa ens ha fet sentir,
sovint, una mica estranys.
També coincidia que la nostra filla Èlia havia anat amb l’institut, a Ginebra
la primavera passada, per la qual cosa teníem una guia molt especial per
conèixer aquesta ciutat, i ens feia il·lusió a tots.
Per tant, tot apuntava que aquest 2014 hi havia moltes possibilitats de
que la destinació d’estiu fos Suïssa. I així ha estat.
Un cop decidida la destinació, ens vam començar a informar als llocs
habituals que són les cròniques d’internet i a la llibreria Altaïr de
Barcelona.
D’internet vam triar les molt precises cròniques d’en “Xanquete”
(http://www.xanquete22.com/), d’Eva Verdaguer (família i “Mateo”) dels
anys 2008 i 2012 en la web: http://www.viajarenautocaravana.com/ i de
l’atractiu
blog
d’en
“Trotamundos”
(http://autocaravanerosviajeros.blogspot.com.es/2013/09/alpes-suizosen-autocaravana.html) als que, des d’aquí, agraeixo enormement la seva
informació, sobre tot d’aquest darrer amb els que hem vist que coincidíem
molt en els nostres gustos i opinions.
També a internet vam obtenir la informació sobre algunes curiositats
antropològiques, interessants pel nostre gust, digne de veure’s com la
“Lluita Suïssa” (Schwinget: http://www.esv.ch/news/), les “Lluites de
vaques” (!!) anomenades “Batailles de reines”; sobre les zones
formatgeres (Gruyère, Emmental i Appenzell); els mercats setmanals i la
web de la UNESCO per conèixer els llocs de Suïssa que són Patrimoni de
la Humanitat.
I finalment i també a internet, i com sempre, la informació de les àrees
d’autocaravanes i dels “Furgoperfectos” que ens podien anar bé.
De les guies vam comprar, com
sempre, la de l’editorial Lonely
Planet, que sempre ens ha agradat
força en els seus consells i el mapa
Michelin de Suïssa on vam abocar
tota la informació obtinguda.
També vam demanar informació a la
oficina de turisme Suïssa a Madrid
que
ens
va
trametre
força
informació, tant en quantitat com en
qualitat.
Per últim esmentar que també vam
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recopilar informació de la zona del Montblanc, als Alps francesos, doncs
aquests era el nostre primer objectiu.
Amb tot això vam anar preparant el viatge, carregant força menjar doncs
sabíem que era allà és força (molt) car. Evidentment roba d’estiu però
també d’hivern (botes, folres polars, impermeables, etc...) i roba d’hivern
pels llits (edredons nòrdics, una gran motxilla pels dies que pugéssim a
les grans muntanyes. I la petaca amb whisky per prendre-me’l als grans
cims alpins.
Amb tot això sortíem de casa el dissabte 26 de juliol, en el 20è
aniversari del nostre fill Marçal, a mitja tarda, cap a les sis, amb 24.373
quilòmetres al marcador.
Barcelona; Girona; La Jonquera, on omplim el dipòsit; entrem a
França; Perpinyà; Narbona; Béziers; Montpeller i Nimes, on deixem
la mítica, inacabable i avorridíssima, autopista A-9 “Languedocienne” i
girem cap a l’est fins a Aix en Provence o girem cap al nord per la A-51
fins a Saint Paul les Durance, on teníem localitzat un Furgoperfecto
(Coordenades Google maps: 43.686665, 5.711705), hem fet 536
quilòmetres des de Barcelona. Trobem el lloc que és un aparcament
(sense cap servei) a la vora d’un gran canal i on, per la nostra sorpresa és
festa major!, hi ha música, atraccions, etc... i una xurreria on anuncien
“Chichis chauds”, o sigui Xixis calents... i que cadascú entengui el que
vulgui, però de fet són una mena de xurros aixafats i ensucrats. Fem una
volta per la divertida fira i a dormir. Cap problema.
Diumenge, 27 de juliol
Aprofitant que estem a França comprem uns croissants i esmorzem
tranquil·lament a fora de la furgo amb la taula i les cadires. Perfecte.
Seguim cap al nord en direcció a Briançon, passem per Tallard, poble al
final de l’autopista amb bon aspecte per fer-hi nit camí dels Alps, fem una
estona de caravana per creuar Chorges, on hi ha un gran mercat,
passem per Savines le Lac, un poble amb força activitat, amb platges,
càmpings i àrees de pic-nic.
A mig matí arribem a
Briançon,
poble
emmurallat
i
encimbellat,
declarat
Patrimoni
de
la
Humanitat
per
la
UNESCO,
és
un
impressionant
lloc
envoltat de muralles a
l’interior del qual hi ha
una vila plena de vida.
Està molt ben conservat
amb les cases en molt
bon estat, botiguetes i
petits
restaurants
i
moltes fonts, a més està
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envoltat de muntanyes i a la porta dels grans cims dels Alps francesos. En
acabada la visita dinem a l’aparcament junt a la muralla.
Havent dinat i tot i que el GPS ens indica que el millor camí fins a
Chamonix és per Turí, a Itàlia, i el túnel del Montblanc decidim seguir per
França i fer-ho per carreteres secundàries. Això vol dir que seguim pujant
fins que girem a la dreta i enfilem el port del Galibier, un dels grans
ports per on passa el Tour de France i on, per tant, hi ha força ciclistes
que, amb gran esforç, arriben al cim on es fan la foto. Baixem el port per
preciosos paisatges de prats alpins en direcció a Albertville, on girem cap
a l’est. Omplim el dipòsit en previsió dels preus suissos i seguim per
carreteres fins a Chamonix, on arribem a darrera hora de la tarda. Fem
una volta buscant lloc per evitar l’aparcament de pagament però no ho
trobem, amb el que acabem entrant a l’immens aparcament de
pagament (12.5 € x 24 hs.) on hi ha una bona colla d’autocaravanes i
que, a més te l’atractiu de tenir serveis i, sobre tot, un accés directe (per
sota la carretera) a la molt propera estació de sortida del telefèric que
puja al Montblanc. Molt ben pensat i ubicat.
Havent sopat ens acostem a l’estació del telefèric per veure preus i horaris
i veiem que comencen aviat, a les set i el preu......buf!..... Preparem la
motxilla per demà.
Decidim dormir els tres a dalt per tal de tenir la part de baix disposada
per esmorzar sense haver de recollir el llit. És una bona solució per anar
ràpid al matí.
Dilluns, 28 de juliol
Ens llevem a les sis i força abans de
les set ja estem comprant els bitllets.
Agafem bitllets de pujada fins el cim i
de baixada fins al Plain de l’Aiguille i
del cremallera de Montenvers a
Chamonix, tot plegat 168€ (!!) dos
adults i una (guapíssima) noia de 15
anys.
No podem pujar en el primer telefèric
i ho fem en el segon, el de les set i
deu. De camí a l’estació ja veiem el
cim del Pic du Midí on ja hi toca el
sol..., hem de pujar fins allà a dalt.
Hem de pujar dels prop de mil metres
d’alçada de Chamonix (1.035 mts)
fins als prop de quatre mil del Pic du
Midí...i això en uns 20 minuts.
Impressionant.
Equipats amb les botes de muntanya i
roba d’hivern, agafem la motxilla
grossa amb les jaquetes d’hivern, el dinar i aigua.
Som els primers de la cua i ens podem posar al front i gaudir del paisatge
amb plenitud. Fem una primera pujada fins l’estació intermèdia del Plan
de l’Aiguille, ja a més de dos mil metres d’alçada (2.310 mts.), on
canviem de telefèric i agafem el segon. La segona pujada és
impressionant, amb l’estació final a la vista i amb les dues glaceres de
Taconnaz i de Bossons (o el que queda d’elles) despenjant-se des del cim
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en una pendent impossible cap a la vall de Chamonix. La cabina vola cap
al cim acostant-se a les parets folrades de neu i gel i, després de
destapar-nos les orelles en vàries ocasions arribem a l’estació del Pic
du Midi a 3.777 metres d’alçada, on al baixar, sentim una lleugera
sensació de mareig, que només dura uns moments. A l’arribar, anem
directes a l’ascensor que et puja fins al terrassa superior a 3.842 metres
d’alçada. Estem força emocionats.
El dia està radiant amb algun núvol però podem veure tots els cims que
ens envolten, fins i tot el llunyà Jungfrau suís. Estem una bona estona a la
terrassa gaudint del panorama. Mirant cap a baix veiem Chamonix on es
distingeix la estació de sortida del telefèric però immediatament tornes a
aixecar la vista cap als cims. Les glaceres que baixen, els escaladors que
pugen cap al cim del Mont-Blanc. Hi ha algunes tendes de campanya,
sobre la neu, en el coll que hi ha sota l’estació. I vas mirant i gaudint, i
vas fent fotos, tu i els japonesos que t’envolten multitudinàriament. En un
moment donat i davant del fet que la meva filla porta un buff amb la
Senyera, apareix un senyor castellanoparlant i engominat que exclama:
“Vaya, pues yo saco la bandera española y me hago una foto”. Doncs molt
bé, fes-ho, jo no tinc cap problema, però i tu?, quin problema tens?. Ni
treu cap bandera, ni es fa cap foto..., perquè parles doncs?. Passat aquest
instant sense que nosaltres caiguem en el parany de contestar la
imprecació rebuda, seguim gaudint del moment i per celebrar-ho em faig
un whisky amb gel del cim. Al no fer vent, fa molt bona temperatura pel
que t’hi estaries molta estona però hi ha més coses a veure i poc a poc va
arribant més gent, sobre tot grups de japonesos. Baixem. Voltem una
estona per dins de l’admirable complex construït a aquella alçada.
Voltant
pel
complex
trobem el molt especial
lloc del “Pas dans la
vide”, un esgarrifós lloc,
(inaugurat tot just el
desembre del 2013) un
habitacle totalment de
vidre, en cinc de les sis
parets (tres parets, terra
i sostre són de vidre), de
poc més d’un metre
quadrat penjat sobre
l’abisme, amb 1.200
metres de buit sota
els teus peus que estan
sobre
un
terra
(visualment inexistent) de vidre, com les parets, amb el que la sensació
és força estranya. Entrar-hi et provoca un neguit considerable, al menys a
mi. I et genera una mena d’histerisme i inseguretat. Un cop a dins et
sents com dins d’una peixera abocada al món, amb una sensació de
flotabilitat estranya. És molt especial. Hi pots estar uns moments, els
justos per fer un parell de fotos, doncs hi ha cua. Quan en surts i trepitges
terra et sents alleujat. Seguim voltant pel recinte, comprem algun record,
veiem els valents que es calcen els grampons per sortir a fer algun cim de
l’exterior. I fem fotos, moltes fotos.
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Abans de marxar, tornem a pujar a la terrassa superior a fer un darrer
cop d’ull i val la pena, tot i que ja hi ha algun núvol més.
Esmentar que, per la considerable alçada a que ens trobem, el simple fet
de pujar i baixar escales provoca una sensació d’ofec i mareig força
estranyes. T’ho has de prendre amb calma. Tot i que es suporta
perfectament.
Amb la sensació de no
voler
marxar
però
havent
de
fer-ho,
agafem el telefèric de
baixada fins al Plan de
l’Aiguille, on baixem i
ens asseiem una estona
contemplant
el
panorama, fa molt bona
temperatura.
Des d’allà, i gràcies a la
informació recollida en
altres cròniques iniciem
un camí a peu direcció a
Montenvers. El camí és
preciós, tot planejant,
amb un desnivell de baixada d’uns 400 metres, dels 2.415 metres
d’alçada del Plain de l’Aiguille als 1.913 mts. de Montenvers, en un
recorregut entre prats i boscos que es fa força agradable. És un camí de
6.5 quilòmetres molt ben condicionat i senyalitzat, un continu balcó sobre
la vall de Chamonix a l’esquerra i totes les grans “Aiguilles” dels cims a la
dreta, d’on baixen tarteres i torrents. És un autèntic jardí alpí entre
roques, amb flors i floretes de tots colors, nosaltres triguem 2.45 hs. El
recorregut, a ritme de passeig és d’unes dues i mitja o tres hores que es
fan molt bé. A mig camí hi ha la possibilitat de fer dos recorreguts, un
més dur, amb una forta pujada que sembla que ofereix millors vistes, i un
segon recorregut, més senzill, entre boscos. Per covardia triem la segona
opció, la més senzilla....En qualsevol cas és una molt fàcil excursió molt
recomanable per a tots els públics.
Arribem a Montenvers a l’hora de dinar, ja amb el cel enteranyinat, i
dinem en una de les taules de la terrassa al davant de l’estació. Treiem el
nostre pa, el sobre de pernil i dinem a la vista del “Mer du glace”, la
glacera més gran dels Alps francesos una espectacular llengua de gel de
més de 7 kms de longitud i amb gruix de gel 200 metres. Bona part del
gel està cobert de pols i terra amb el que no s’acaba d’entendre el que
estàs veient, doncs d’alguna manera sembla com si fos la llera d’un riu
sec, però hi ha molt més glaç del que sembla. Les parets de la vall glacial
estan despullades per l’efecte del fregament de la massa gelada a les
parets de les muntanyes i al fons, el riu de gel, amb les seves esquerdes i
“ones” provocades per l’avanç de la glacera, més ràpid a la part central
que a les vores.
Montenvers és un complex amb l’estació del tren cremallera, restaurants
i un hotel. El complex es va construir a finals del segle XIX per tal de
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portar els escaladors i excursionistes des de Chamonix a la Mer de Glace.
L’hotel, inaugurat l’any 1880, és una preciosa antiguitat, amb terres i
parets de fusta. Te un museu al segon pis amb fotos dels primers
escaladors però el que val més la pena és el simple fet d’entrar-hi, veure
els interiors, les decoracions, les habitacions i els wc. Tot ell és un museu.
Passem una bona estona
contemplant la glacera
des de les terrasses del
complex, tot i que el dia
s’ha anat complicant i
comença a amenaçar
pluja.
Havent dinat, baixem
amb un telecabina fins al
punt on comencen els
quasi 400 esglaons que
et porten fins a les
grutes excavades al gel
de la glacera. Entrem a
dins del gel, en un mon
blau i fred. Hi ha el
túnel, i alguns espais i figures d’animals esculpides al gel. Força curiós.
En el recorregut per les escales de baixada des del telecabina, anem
veient les senyals indicatives de fins on arribava el gel amb anterioritat...i
fa esgarrifar, encara que només sigui fins on arribava fa deu anys. De fet ,
la mostra de tot plegat és que la estació i l’hotel es van construir a peu de
gel a finals del segle XIX (tal i com es veu en els fotos del petit museu
junt a l’hotel) i ara hi baixes amb un telecabina i 400 esglaons.
Impressionant.
Comença a ploure, lentament, pel que decidim marxar doncs ja ho hem
vist tot. Agafem el cremallera de baixada cap a Chamonix, on fem una
becaina, calentets i a cobert de la pluja. El tren triga una mitja horeta.
Tot plegat ha estat un recorregut circular, amb sortida i arribada a
Chamonix, força recomanable per a tothom i, a més amb tota varietat de
transports.
Arribem a Chamonix ja amb una certa pluja. Per cert, a l’estació hi ha
wifi gratuït i unes safates amb caramels Ricola. Per tot plegat, ens hi
estem una estona. Fem un passeig des de l’estació, per la zona comercial,
veiem la famosa escultura que assenyala cap al Mont Blanc. El cel es va
ennegrint, està venint una tempesta. Comprem fruita i acte seguit ens
hem d’aixoplugar en unes petites galeries comercials. Passada la tempesta
(mai millor dit) seguim fins a l’aparcament.
Agafem la furgo i anem cap a Suïssa, cap a Martigny.
Sortim de Chamonix i pugem un coll i enmig del no res i sense cap
sensació especial ni control fronterer, entrem a Suïssa, fem un altre port,
el de Forclaz (que és el nom de la gama de botes de muntanya del
Decathlon) i arribem a Martigny.
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Busquem un lloc on fer nit, una mica amb el neguit pel que hem llegit en
algunes cròniques sobre la prohibició dràstica de que a Suïssa no es pot
fer nit fora dels càmpings. Anem a la zona del circ romà de Martigny, que
està en mig d’una gran zona industrial, que recorre la “Rue du Levant”,
de dalt a baix, on també hi ha el museu del gossos San Bernat i el
càmping “Les Nouvilles”. Finalment aparquem en un gran parcament entre
una benzinera COOP i el carrer que porta al càmping i junt a una
autocaravana (que després veiem que no te matrícula). Plou a estones,
però no gaire. I hi sopem i fem nit sense cap problema.
Ha estat un dia força intens, sembla mentida per tot el que dona un dia si
es matina i es planifica, ni que sigui mínimament, el que has de fer.
Dimarts, 29 de juliol
Ens llevem sense que dormir allà ens hagi portat cap problema, la qual
cosa demostra que si tries bé el lloc i actues amb discreció, normalment,
no tens mai cap problema.
Anem al centre de Martigny a canviar moneda, i ho fem a +/- 1€:
0.80CHF, canvi que utilitzarem durant tot el viatge. “CHF” significa Francs
de la Confederació Helvètica, que és el nom oficial de Suïssa, tot i que
sigui més fàcil anomenar-la així. Per això (tots) els cotxes porten l’adhesiu
amb el “CH”, la qual cosa cal explicar als nens en més d’una ocasió.
A la oficina de turisme comprem la vinyeta per poder circular per les
autopistes suïsses, al preu de 40CHF / 34€.
També anem a l’estació de trens a comprar la mítica “Half Fare Card” i la
“Family Card”
Half Fare Card: amb aquesta tarja, personal i intransferible, tens un
50% de descompte en les bitllets (de 1ª i 2ª) en la “majoria” de trens,
autobusos i vaixells de transport públic en 75 pobles i ciutats de Suissa.
És valida per un mes i val 120 CHF. Tot i aquest elevat preu, al segon
o tercer viatge que facis ja ho amortitzes. Només el bitllet del Jungfrau,
des de Lauterbrünnen, ja val 80 CHF.
Family Card: aquesta tarja és vàlida pels menors de 16 anys, sempre
que vagin acompanyats d’un adult que tingui algun altre bitllet del sistema
suís de transports, o sigui si, per exemple, com és el nostre cas, tens el
Half fare Card i... és gratuïta!.
El resum és que dels tres que viatjàvem, només pagàvem un adult.
No ho dubteu, tot i el preu, val molt la pena, si tens previst enfilar-te
a uns quants cims suissos.
Amb totes aquestes gestions ja fetes, iniciem, realment, el viatge per
Suïssa.
La primera parada és al mateix Martigny, al museu dels gossos Sant
Bernat (16€), prop d’on hem dormit. Allà esperàvem poder interactuar
amb ells però realment és una mena de zoo on els tenen en uns
habitacles o ells jeuen i ja està. Primer veus una pel·liculeta i al segon pis
hi ha un museu en el que el més curiós està relacionat amb un elefant!! i
no amb un Sant Bernat.
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Pel Coll del Gran Sant Bernat hi va passar Anibal amb el seus elefants
camí de Roma, més tard hi van passar el romans, camí de la conquesta de
la Gàlia (la qual cosa ho prova el circ romà de Martigny) i finalment també
hi van passar les tropes napoleòniques l’any 1.800. Amb aquests
antecedents, un flipat, el senyor Richard Halliburton va decidir el juliol de
1.935 pujar-hi a lloms d’un elefant, la qual cosa va fer per sorpresa de
propis i estranys. I sobre aquesta fricada et passen un vídeo al museu
dels Sant Bernat. Molt curiós.
El museu en si, no val gran cosa, us el podeu perdre.
Junt al museu hi ha el circ romà que mereix una visiteta.
Ja marxant, anem la súper a comprar i, entre d’altres coses comprem ous
ja bullits, pintats de vermell, i amb la bandera suïssa enganxada.
Marxem de Martigny,
que no és gran cosa,
plou a estones, i encara
una mica destarotats
anem cap a les Gorges
del Trient que visitem.
Són unes gorges amb
una
instal·lació
de
passeres a les parets,
està bé, però no és res
que no haguem vist a
altres llocs, acabada la
visita
i
dinem
a
l’aparcament, on hi ha
una taula i una font.
De fet la nostra intenció
era anar a la piscina natural de “Les Marecottres” que està excavada en
una roca i l’escalfen amb energia solar, hi anem, però les inclemències
meteorològiques han impedit l’escalfament i, tot i estar oberta, no hi ha
ningú. El dia no acompanya. També hi ha un petit zoo annex. És una
llàstima perquè quan veus la pìscina..., és molt atractiva, però no era el
dia.
De baixada parem a fer una volta al bonic poble de Salvans, on hi ha una
exposició sobre Marconi.
Marxem de la zona endinsant-nos en les valls suïsses, en aquest cas la
gran vall de Sion, passem per molts camps on hi ha llocs de venda
d’albercocs, també venen pomes i hi ha força vinyes, fins arribar a
Saillon, un poble amb un gran recinte termal que permet
l’aparcament/pernocta d’ACs al seu aparcament. Des d’allà veiem el pont
penjat de la “Passarelle a Farinet” que travessa una gorga en la que hi
ha la via ferrada “Farinetta”, com que finalment ha quedat una tarda
radiant, les noies es decideixen a fer la via ferrada. Les acompanyo fins al
punt d’inici i elles s’enfilen i s’ho passen força bé, per les vistes, les parets
verticals, el riu pel fons de la gorga. Mentre jo les espero a l’aparcament
del poble vell de Saillon, on acaba el camí de baixada de la via, gaudint de
les vistes de la vall i de l’espectacle d’un tio que està fent volar una àliga
de cap blanc. Fantàstic.
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Com que finalment no fan la via ferrada sencera doncs el darrer tram era
força més difícil, han fet un altre camí de tornada i ens costa una bona
estona trobar-nos. Jo les busco i no les trobo, elles em veuen passar, de
lluny, amb la furgo però no les sento..., però ens acabem trobant.
Dormim a l’aparcament dels banys termals de Saillon, que tanquen tard,
amb el que podem fer servir els seus serveis. Hi ha vàries Acs.
Dimecres, 30 de juliol
Ens llevem al l’aparcament dels banys termals de Saillon, amb el que
també fem servir els seus wc al matí.
Sortim i el GPS ens porta pel mig de camps d’albercocs, pomes,
espàrrecs, peres, prunes i vinyes. Tota la vall n’és plena.
Ens enfilem per la vall d’Heremence fins al final, parem a Vex a comprar
pa (4.90 CHF una barra !) i seguim fins a la seva capçalera on hi ha la
immensa presa de “La Grand Dixence”, a 2.365 metres d’alçada, la més
alta del món, amb una inacabable paret de 285 metres d’alçada. La vall és
força bonica, amb petits pobles i cases aïllades, i boscos, molts boscos i
tot verd. La vall es va tancant i en el darrer tram s’enfila força fins a un
primer aparcament a peu de la presa, també hi ha un segon més amunt a
la zona de l’estació del telefèric, el museu, serveis, etc..., nosaltres
aparquem al primer i pugem a peu, tot i que plou una mica. En el breu,
fàcil i bonic camí de pujada trobem vàries plantes d’Edelweis, la flor de
neu, molt especial, lletja i bonica a la vegada, fràgil i forta a la vegada.
Em fa molta il·lusió trobar-la perquè no l’havia vist mai “en persona”.
La presa és fantasmal, de pel·lícula, una immensa paret gris que s’enlaira
cap al cel i abasta tot el camp visual.
Al peu de la presa hi ha
tot un seguit d’edificis
en els que destaca un
hotel que és l’antic
edifici dels dormitoris
dels obrers que van
construir la presa. Hi ha
un parell de petites
exposicions
sobre
la
seva
construcció
i
rendiment i totes les
xifres impressionen. Van
trigar deu anys en
construir-la
(19511961), en jornades de
10 hores diàries, amb la
producció de ciment de Suïssa, part d’Itàlia i de França. El ciment es
produïa a la vall de Sion i des d’allà es transportava en telefèrics
construïts expressament fins a la zona de la obra. És tan gran que a dins
del pantà hi ha, submergida, la presa de la Dixence, que va ser la
primera, per això aquesta es diu Grand Dixence.
Ella sola produeix un terç de l’electricitat que consumeix Suïssa,
mitjançant cinc (!) centrals elèctriques que reben l’aigua que en baixa dels
400 milions de metres cúbics que conté. La resta de xifres són igualment
espectaculars: a la base te 200 metres de gruix (!) i quinze a la part
superior, tot plegat sis milions de metres cúbics de ciment. Capta l’aigua
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de centenars de quilòmetres a la rodona de 35 glaceres. Arriba al màxim
nivell d’aigua a la tardor, quan acaba el desglaç i arriba l’hivern i el mínim
el te a l’inrevés, a la primavera, al final de l’hivern abans de començar el
desglaç.
Pugem amb el telefèric (25 CHF. Aquí no val el Half-Price perquè és
privat) fins a dalt de la presa on hi ha la via que la recorre per dalt, que fa
quinze metres d’amplada i set-cents de llarg. És molt gran, molt. L’aigua
que conté te un atractiu color blanc-blavós-verdós per la quantitat de pols
en suspensió que te. Des de dalt veiem la furgo, molt petita, allà a baix.
Com a anècdota curiosa esmentar que, tant a l’inici de la vall, com a dalt
de la presa, hi havia indicadors cap a un lloc amb el nom de “Les
Collons”, Deu n’hi dó!, no se si algú els hi deu haver explicat. Nosaltres
no hi vam anar.
Va plovent a estones. Tornem a la furgo i decidim dinar i marxar després.
De baixada, canviem de
vessant de la vall per
anar a Euseigne on hi
ha un indret anomenat
“Les Pyramides”, que
és una mena de microCapadòcia turca, en que
la erosió ha creat unes
formes que recorden
“Les xemeneies de les
fades” de la Capadòcia
turca, en que el pes de
les roques ha comprimit
la terra de sota, i la
erosió n’ha retirat la
resta amb el que queden
aquestes curioses formes.
Baixem a la vall i anem fins a Saint Leonard on hi ha, el que diuen que
és, l’únic llac soterrani navegable d’Europa (!) (24 CHF). Hi ha força gent i
hem d’esperar més d’una hora, però com que hi ha wifi, aprofitem per
posar-nos al dia. La visita (guiada) es fa amb unes barcasses que recorren
els tres- cents metres de llargada de la cova/llac en la que hi viuen una
colla de truites de riu que serveixen per controlar la qualitat de l’aigua. És
força curiós.
En acabat marxem cap a la segona gran destinació del viatge, el
Matterhorn.
A darrera hora de la tarda, arribem a Tasch, que és fins on pots arribar
amb el teu vehicle a la vall de Zermatt, allà (com a tot Suïssa), només hi
ha aparcaments de pagament o bé, el que fa tothom, anar al càmping
Alphubel. Una mica bàsic però te de tot. Està molt ben situat, molt a
prop de l’estació, a l’altra banda de la via i el riu. Aparquem en un bon
lloc, prop d’una AC immensa, en la que, com sempre en aquests casos,
només hi van dues persones....
A les vuit tanquen recepció però no el càmping.
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Rentadora, assecadora (2 CHF), dutxa i sopar. Preparem la motxilla per
demà.
Dijous, 31 de juliol
Ens llevem aviat per comprar els bitllets a recepció doncs havíem llegit
que els venien més barats però no en tenen...
El senyor del càmping fa canviar de lloc a dos grups que van en tendes
doncs estan a la zona d’ACs, uns ja havien arribat estant recepció oberta i
no els hi van dir res, els altres van arribar de nit, quan ja havien tancat.
Anem a la (gran) estació del tren de Tasch i comprem els bitllets per
Zermatt (16 CHF), on arribem a les nou. Un cop a Zermatt veiem que, tal
i com havíem llegit, només hi circulen vehicles elèctrics, amb la qual cosa
hi ha una gran calma i zero fums, molt agradable. Parem a la oficina de
turisme de Zermatt, junt a l’estació, on entrem a preguntar i, per
sorpresa nostra, podem comprar els bitllets per pujar al Matterhorn
(84.32€), també recollim un interessant fulletó sobre les rutes a peu de
la zona i hi ha wifi.
Caminem un quart d’hora, creuant el poble, cap a dalt, fins a l’estació del
telefèric, on hi ha cua per comprar bitllets, però nosaltres ja els tenim !.
Aquest primer telefèric és de cabina petita, que després de quatre
estacions (Furi, Schwarzsee, Riffelberg i Trockener) ens deixa a aquesta
darrera estació, on agafem un gran telefèric (100 places) que ens puja
fins als 3.883 metres d’alçada (!!) del Klein Matterhorn o Matterhorn
Glacier Paradise (a 40 metres més d’alçada que el Pic du Midi del MontBlanc !). En aquesta segona part del trajecte es veuen les glaceres que
baixen dels cims, solcades per grans esquerdes blavoses. La rapidesa de
la pujada, es puja quasi mil metres dels 2.939 metres de l’estació de
Trockener fins als 3.883 del cim en pocs minuts et genera, al menys a mi,
una suau sensació de mareig que et passa al cap d’una estona. Mentre
puges amb el telefèric ja vas veient sempre la immensa mola del
Matterhorn (Cervino, en italià) a la dreta i quan arribes a dat i baixes del
telefèric, el tens a la dreta, estàs a la mateixa alçada de la seva base i et
captura.
La teva mirada no es pot apartar d’ell. El mires i el remires i veus que no
te cap defecte, és “la muntanya”, és aquella imatge que tots hem vist en
fotos, en calendaris, en
les capses de colors
Caran d’Ache, en la
xocolata Toblerone (de
la que diuen que en te la
forma) fins i tot en els
dibuixos de la Heidi.
És perfecte.
No hi ha qualificatius
que el puguin definir en
la seva totalitat, em
faria molt pesat posantne tota una llista però no
en hi hauria prou.
Tenia moltes ganes de
veure’t. Sempre t’havia
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volgut conèixer. M’havien parlat molt de tu, t’havia vist en fotos i en la
tele i ara et tinc davant i et puc tocar. Encantat. Gràcies.
Dalt del Klein Matterhorn (Petit Matterhorn) també hi ha un complex
similar al del Mont-Blanc amb bars, botigues, exposicions, etc...., iniciem
el recorregut pujant a la terrassa panoràmica del cim. Des d’allà es veuen
tot un seguit de quatre mils alpins inclosos el Mont-Blanc a l’oest i el
massís del Jungfrau a l’est. A la vista hi ha cims francesos, italians i
suissos, estem tan a prop de la frontera italiana que dins del complex hi
ha una sortida que porta a una part de les instal·lacions exteriors que ja
estan ubicades en territori italià. A la vall de Zermatt, d’on venim, hi ha
boira, però a partir de l’estació d’Schwarzsee ja hi toca el sol. Estem per
sobre dels núvols amb meravelloses vistes als 360 graus. Un espectacle.
De l’estació surt una increïble filera de persones que, sortint de l’edifici
pugen al cim més proper, a l’est de l’estació, una espectacular cresta de
neu i glaç penjada sobre l’abisme que fa por de veure.
Hi ha crestes i cims punxeguts per tot arreu, però tots quedes sotmesos
per la força del germà gran, del Matterhorn.
Fem fotos, moltes fotos.
Baixem i sortim a la neu, on hi ha força gent, sobre tot nens jugant i
badocs gaudint del paisatge.
Hi ha un petit circuit, gratuït!!, on els nens i els no tan nens, es poden
tirar per la neu en una mena de pneumàtic i després puges amb un
remuntador de cinta.
L’Èlia, que amb el Family Pass pot entrar de franc, i jo (que em colo)
entrem a la zona de l’interior de la glacera, el Glacier Paradise. El lloc és
com ara la Mer de Glace de Chamonix, un túnel excavat al gel amb
diversos passadissos, estances i escultures excavades al gel, però aquest
és força més gran i complex, fins i tot hi ha un petit tobogan de gel i, com
a curiositat, hi ha una (gran) esquerda natural del gel que és visible. Tot
plegat il·luminat de colors amb el que es crea un mon irreal en el que
sents una mena de flotabilitat estranya i força fred !.
Tornem a pujar a la terrassa superior i prenc un altre whisky amb gel,
com al Mont-Blanc, disfrutem una estona de les vistes i marxem.
Agafem els telefèrics de baixada i baixem a l’estació intermèdia de
Schwarzsee, a 2.583
mts. d’alçada, on fa
força sol. A la terrassa
del restaurant hi ha
música en directe. En un
racó de l’esplanada hi ha
un mirador i unes taules
on dinem la mar de bé.
Treiem el nostre pa,
l’embotit, etc... i dinem
de cara al Matterhorn,
amb música de fons, tot
un plaer, tot un luxe!.
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Havent dinat decidim fer
el camí de tornada a peu
fins a l’estació de Furi
pel que comencem a
baixar per un camí amb
força pendent. A aquella
alçada només hi ha prats
i flors i vas baixant per
caminets amb la vall de
Zermat al davant i el
Matterhorn al darrera,
tot i que per la forta
pendent, el perdem ben
aviat de vista. És com
un immens jardí amb
infinitat de flors, totes
petites i de vius colors, amb infinitat de formes i textures. Anem caminant
i badant, mirant a tot arreu, gaudint de la tarda, del sol i del paisatge; les
flors, les papallones i l’aire; i les muntanyes i les glaceres, sempre com a
teló de fons d’un paisatge immens. Parem en alguns bancs situats en llocs
estratègics. Després del tram de prats comença el bosc que s’agraeix per
poder amagar-se del sol. En un moment canviem l’herba pel bosc
d’Hermettji, un bosc d’avets altíssims. El camí segueix baixant, decidit,
fins arribar al pla de Furi, on fem una petita variant d’un quart d’hora,
molt fàcil, entre boscos i rierols, amb una passera de fusta sobre els
aiguamolls, fins a un proper pont penjat metàl·lic que a mi m’esgarrifa
força. Això de passar a aquella alçada veient, molt avall, el fons del riu en
un pont que es mou..., no m’acaba de.... i les meves dones se n’enriuen
(justificadament) de mi.
Dues hores i mitja després de sortir de Schwarzsee arribem a Furi, on
agafem el telefèric fins Zermatt, que tornem a creuar en direcció contrària
al matí fins l’estació del tren que ens porta fins Tasch.
Arribem al càmping i fem una rentadora, l’Èlia fa deures, etc....i decidim
quedar-nos un dia més per pujar demà al Gornergrat.
Ha estat un dia intens. Moltes emocions i una tarda molt especial.
A les deu ja no se sent ni una mosca al càmping.
Divendres, 1 d’agost. Dia nacional de Suïssa.
Tornem-hi.
Aquesta nit ha plogut.
Avui ens ho prenem amb més calma perquè al ser el Dia Nacional de
Suïssa, acabarem el dia a Zerrmatt a les deu de la nit on fan un castell de
focs commemoratiu.
Anem a l’estació de Tasch, pugem en tren fins a Zermatt i, just al davant
de l’estació, surt el cremallera cap al Gornergrat. Un cremallera clàssic,
molt bonic, de fusta i segons la propaganda, el més alt d’Europa. 42 CHF
de Zermatt al Gornergrat, només pujada.
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Sortim a les 10.24 hs., i en un recorregut d’una mitja horeta, que passa
per les estacions de Findelbach, Riffelalp, Riffelberg i Rotenboden arribem
a l’estació del Gornergrat, a 3.089 metres d’alçada.
En la pujada s’ha de seure a la dreta del tren per tenir, tota la estona, el
Matterhorn a la vista. També es veuen la resta dels cims i les glaceres que
se’n despengen. Veiem vàries marmotes a la vora de la via. Els núvols
van tapant la vall.
Un cop al cim passem
una estona als miradors
veient els cims, sobre
tot el Matterhorn, al
fons, cap l’oest i les
nombroses glaceres que
baixen de diversos cims,
les valls, els telefèrics
que pugen i baixen.
Hi ha un tio tocant un
“Alphorn”,
un
típic
instrument suís,
una
mena de trompa de
fusta d’un parell de
metres que es recolza al
terra i emet sorolls
baixos i monòtons. Però en aquest cas la trompa te uns deu metres!,
espectacular!.
Les noies juguen una estona a la neu intentant fer una bola que baixi per
la muntanya i ho aconsegueixen... fent baixar les boles de neu uns dos
metres!!.
Entrem a l’hotel Kulm, construït l’any 1896 a 3.120 metres, una bonica
instal·lació amb un parell d’observatoris al seu cim. Aquest conté l’hotel,
bars, botigues, etc....i fent una volta veiem que a la botiga graven el
mànec de les navalles Victorinox amb el nom i decidim comprar-ne dues,
una per l’Èlia i una per en Marçal, comprem el model Climber, a 29 CHF
c/u amb el nom gravat. A títol informatiu, els preus de les navalles
Victorinox són els mateixos a tota Suïssa.
Agafem una pedra amb la forma del Matterhorn.
Dinem al davant de l’estació, on hi ha un home amb un gran gos Sant
Bernat per fer-se una foto amb el guiris que hi arriben... però no en fa
gaires. Dinem uns entrepans vegetals que fem allà mateix (tonyina,
enciam, blat de moro, tomàquet, ou dur, maionesa, etc...), de cara a la
vall i al Matterhorn, amb un pa boníssim que hem comprat al matí a
Zermatt, un dinar de reis. Fantàstic.
Amb la panxa contenta iniciem la baixada, també a peu, cap al Riffelsee,
un petit llac on es reflexa el Matterhorn.
La baixada també és fantàstica, tot i que el primer tram és per pedres i
encara hi ha clapes de neu. Els núvols van i venen, enganxant-se als
cims, sobre tot a la punxa del Matterhorn. Arribem al Riffelsee i parem a
mitja pendent buscant l’angle des d’on veure i fer les fotos amb el reflex
de la muntanya al llac. La imatge és impactant. Amb nosaltres arriba un
grup de japonesos que fan les fotos i se’n van, ràpidament. Passem prop
d’una hora gaudint de l’espectacle de la natura, fem 68 fotos!! (que un
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cop revisades quedaran en mitja dotzena..., visca la fotografia digital!!).
Grandiós.
Satisfets, continuem la baixada entre prats florits, roques i rierols. Tot un
plaer.
La tarda és molt bona, amb algun núvol, les muntanyes, les flors, l’aigua,
l’aire...tot plegat és una
autèntica delícia i encara
més
per
la
seva
senzillesa.
Seguim baixant i hi ha
un parell de punts on,
pel relleu del terreny,
sembla
que
l
camí
s’acabi i/o caigui en un
precipici i fem unes
divertides fotos.
Tot és un joc. Tot és tan
fàcil.
Arribem a Riffelberg on
reprenem el cremallera
de baixada (31 CHF).
Molt satisfets.
Arribem a Zermatt i anem a la oficina de turisme a connectar-nos amb el
seu wifi. En acabat iniciem una volta pel poble per veure’l amb més calma
doncs ja l’hem creuat tres cops però no hem vist res, només un carrer.
El poble és totalment turístic, amb botigues, bars, restaurants i hotels i
gent, molta gent al carrer. A més avui, primer d’agost, amb motiu de la
festa nacional, els carrers estan guarnits amb banderes i flors, i es
comencen a muntar les taules i bancs al carrer per la celebració. Tot
passejant passem per davant del museu del Matterhorn, però ja està
tancat, i mentre mirem des de fora, surt un senyor molt amable que ens
comenta que com que s’ha de quedar a esperar a uns d’una tele que
estan per allà i tenen el seu material a dins del museu ens deixa passar i
ens fa una visita ràpida. És com entrar en un altre món, doncs a sota,
sota el carrer principal de Zermatt hi ha la reconstrucció, amb cases reials
traslladades a sota, de l’antic Zermatt. En uns esglaons canvies de segle !.
i en un racó hi ha el memorial de la primera escalada on destaca la corda
que es va trencar partint la cordada amb el que els quatre escaladors del
darrera van caure i morir i els tres de davant es van salvar. Hi les fotos de
tots ells. Sobrecollidor. Gràcies, senyor del museu!.
Seguim passejant i l’animació va en augment, la gent ja està asseguda a
les taules i comencen a sopar, a menjar frankfurts i beure cervesa. Hi ha
música en viu i diferents establiments on fan salsitxes, hamburgueses, i
sobre tot el més atractiu: “Raclette” que és formatge fons acompanyat
de cogombrets.
Passegem amunt i avall del carrer principal i tenim un nou “incident”
relacionat amb el buff de la senyera de la meva filla quan una dona de
certa edat, en creuar-nos, expressa: “Pero bueno, que és ese pañuelo tan
horroroso...!” i la fulmino amb la mirada i un noi que anava darrera seu
l’agafa per la esquena i la fa seguir caminant endavant, en silenci, de
manera que ens creuem sense més (ni menys). No hem tingut més
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problemes en tot el
viatge. Al contrari, fins i
tot uns catalans ens van
demanar permís per ferli una foto al cim del
Pilatus.
Passem pàgina i ens
asseiem en un dels
xiringuitos
més
concorreguts a sopar.
Tenim la sort de que un
dels
cuiners
és
portuguès i ens entenem
força bé (en hi ha molts
a tot el país, com a
Andorra!!).
Demanem
unes salsitxes de nom impronunciable que tenen formatge a dins i van
embolicades en una llenca de cansalada i acompanyades d’amanida de
pasta i unes patates bullides amb una salsa estranya (15 CHF). La Marta
es demana una raclette en un lloc proper (8 CHF). Hi ha força ambient.
Havent sopat seguim passejant i comprem un tros de pastís d’albercoc (3
CHF), el producte local, i seguim amunt. A poc que t’apartis del carrer
principal en seguida veus les cases antigues, de fusta, aixecades sobre
pilons de pedra, fetes de fusta revellida i ennegrida, encara en queden
força.
Tot està guarnit amb banderes suïsses, del cantó i de la ciutat.
Tornem passejant fins la plaça de l’estació a esperar a les deu pel castell
de focs artificials i ens tornem a connectar amb el wifi.
A les deu en punt s’encenen unes bengales a la muntanya i acte seguit
comencen els focs i també comença a ploure!. Duren una estona i no són
gran cosa.
En acabat agafem el tren de tornada a Tasch (16 CHF) i a l’arribar encara
hi ha festa a la mateixa estació on l’”Associació de dones i mares” (!) ha
organitzat la festa, ja queda poca gent, tot i que encara hi ha música. El
jovent tira petards.
S’acaba un altre dia intens, a dormir!.
Dissabte, 2 d’agost de 2014
Ens llevem una mica més tard del normal, marxem de Tasch (138.75 CHF
per tres nits)i canviem de vall. Marxem cap a Saas-Fee.
A l’arribada hi ha, obligatòriament, un aparcament dissuasori, doncs com
a Zermatt, no pots entrar amb el vehicle particular i dins del poble només
hi circulen vehicles elèctrics. Hi ha una zona condicionada per ACs amb
preses de llum i uns senzills serveis llunyans pel que és més cara que
l’aparcament normal i és el més llunyà al poble i, a més, les connexions
de llum són d’un tipus del que no tenim convertidor (És de forma
romboïdal amb tres clavilles). Aparquem i entrem al poble tot creuant
l’aparcament “normal” de sis plantes, fins i tot te un pis exterior on hi ha
diverses furgos de totes mides...., per tant i per tot plegat, i tenint en
compte que la primera hora d’aparcament és de franc, torno a baixar a
recollir la furgo i la deixem a la planta superior del pàrquing “normal”.
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Total, tampoc ens podíem connectar a la llum i és més barat ( de 26 a 14
CHF) i proper al poble.
La pluja apreta.
Anem a la oficina de turisme, on no són gaire simpàtiques, i no obtenim
gaire informació útil.
Entrem al poble, mig plovent, és la seva hora de dinar i hi ha molta cosa
tancada pel que decidim parar a dinar. Ho fem al centre del poble a la
porta d’un edifici oficial, al costat de l’església. Treiem el nostre pa,
l’embotit i dinem. Bo, bonic i barat. A més quan mires les cartes i els
preus dels restaurants, a part de les Fondues, no hi ha gaire cosa més que
alguna mena de carn arrebossada o salsitxa amb patates, pels que et
cobren, fàcilment, 30 CHF. O sigui que, en la nostra opinió, no cal.
Són les tres i sembla que deixa de ploure i es veu alguna ullada de sol,
però no gaire, però ens decidim a pujar al proper cim d’Spielboden, on
diuen que les marmotes són força amistoses. També, al cim hi ha un
restaurant recomanat a la guia Michelin, al que tampoc hi anem, però fa
força goig.
Un cop a dalt (28.78
CHF),
comprem
una
bossa de menjar a preu
suís (4.60 CHF) (no ho
feu, porteu el vostre,
sobre tot cacauets) que
inclou trossos de pa, de
pastanaga i cacauets.
Just a sota de l’estació
del funicular, en la falda
de la muntanya, hi ha
nombrosos
caus
d’on
entren i surten algunes
marmotes i intentem contactar amb algunes fins que, seguint les
indicacions d’una dona autòctona, aconseguim que una ens faci cas i
després una altra. Estan molt actives. Et mengen de la ma, es deixen
tocar, pots interactuar amb elles, es posen dretes. Són molt gracioses. Tot
i que plovisqueja, estem una bona estona jugant amb elles. Molt, molt
aconsellable si es va amb nens.
El temps ens passa molt de pressa..., fins que li pregunto a l’Èlia quina
hora és..., i falten cinc minuts pel darrer telefèric!!, arrenquem a córrer
muntanya amunt, i tot i estar molt a prop de l’estació, entre l’alçada, prop
dels 2.000 metres i la pronunciadíssima pendent, arribem a l’estació a
temps... però traient el fetge per la boca. Buf!, quin ensurt. Una mica
atabalats agafem la cabina i baixem.
La tarda es va aclarint i comencem a veure els espectaculars cims del circ
que envolta la vall de Saas-Fee. Fem una volta pel poble que ja te les
botigues obertes. Hi ha cases força antigues, fins i tot algunes sembla que
les hagin traslladat a un extrem del poble des del seu anterior
emplaçament perquè estan molt agrupades en un turó, sobre pilons de
ciment, que no sembla el lloc original.
Marxem i tornem a baixar fins a la vall de Sion i comencem a enfilar-nos
direcció al Furka Pass amb la intenció de visitar la zona dels pobles de
Bettmeralp, Riederalp i Flescheralp, als que només s’hi arriba en telefèric.
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Decidim fer nit per allà per pujar demà al matí, pel que fem una inspecció
a la zona, fins a l’aparcament de l’estació del telefèric que puja a
Bettmeralp, que està força bé però (com tots) és de pagament i decidim
tornar un parell de quilòmetres enrere fins la poble de Morel, on hem vist
un lloc amb una AC aparcada.
El lloc està una mica abans de l’entrada del poble de Morel, venint de
Sion, just passar una gran nau (vermellosa) d’una empresa constructora,
a la dreta hi ha un pont que passa sobre la via del tren camí d’una central
elèctrica i, just passar la via i abans de la central hi ha un petit descampat
a l’esquerra on hi ha material ferroviari i és on està l’AC (suïssa)
aparcada. Ens va la mar de bé, amb el soroll del riu, el Roine, de fons i
ens hi quedem, amb discreció, no aixequem el sostre fins fer-se de nit.
Segons el Google Maps és a la Furkastrasse s/n de Morel. No ens cal
res més.
Passeig, sopar amb pel·lícula i a dormir.
Diumenge, 3 d’agost.
Ens llevem sense cap problema i anem fins a l’aparcament del telefèric
que puja a Bettmeralp que està força ple perquè a aquest poble només si
arriba per cable i per tant la gent aparca allà i deixa el vehicle per dies.
A la taquilla ens diuen que, a dalt, a Bettmeralp, hi ha previsió de pluja
per tot el dia, però hi pugem (32.16 CHF). El telefèric és immens (117
places) i tot just pugem una dotzena.
Arribem a Bettmeralp i a l’estació de dalt veiem gent amb carretons i
maletes que venen dels apartaments i/o hotels. Al poble també només hi
circulen vehicles elèctrics com a Zermatt i Saas-Fee..
Creuem el poble, cap a dalt per agafar el segon telefèric, cap al
Bettmerhorn (2.285 mts), el complex des d’on es veu l’Aletsch, la
glacera més gran dels Alps. De fet des d’allà no es veu, només has de
caminar uns cinquanta metres fins a un mirador des d’on es veu la bèstia,
una immensa serp de gel de 23 quilòmetres de llargada i 46 quilòmetres
quadrats de superfície que, per si sol, genera un microclima gèlid. La
UNESCO ho va declarar Patrimoni de la Humanitat l’any 2001.
L’espectacle és corprenedor, emocionant, és una imatge impressionant.
Les glaceres tenen alguna cosa màgica. Aquell riu glaçat, immòbil,
silenciós, suspès en l’espai i el temps és molt estrany. Nosaltres hem
tingut la sort de poder veure els d’Islàndia i Noruega però cap com aquell,
sempre els veus a trossos,
o des de sota, però cap
amb aquella plenitud, cap
amb aquella grandiositat i
sobre tot des d’aquell punt
de
vista
que,
pràcticament, et permet
veure-ho a vista d’ocell.
Te’l mires envoltat per
aquell silenci estrany i no
acabes ben bé d’entendre
el que estàs veient perquè
et sobrepassa. Està molt
més
enllà
del
teu
enteniment
de
simple
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mortal. Tot i que ara no és el que era fa un segle.
Plou i fa fred pel que tornem a l’estació a visitar el museu de la gelera on
veiem una bona exposició explicativa de la història de la glacera, les seves
característiques i el seu entorn. També, com a curiositat, hi ha una catifa
que et mostra com es desplaça el gel, uns 20 centímetres al dia!
Estabornits per la bellesa del lloc, mullats per la pluja i refredats per
l’Aletsch anem a fer un te al restaurant. L’Èlia i jo tastem l’Ovomaltine, el
Cola.-Cao suís, ben calentó que juntament amb la calefacció del lloc ens
refà bastant (9.40€).
Mentre estem allà, la Marta se’n va sola a tornar a veure la glacera i tira
un tros més enllà fins veure més clarament la desembocadura d’una de
les glaceres de la capçalera. I torna encantada, altre cop.
Baixem des de Bettmerhorn fins a Bettmeralp, on dinem al davant de
l’estació del telefèric, en una de les taules d’un xiringuito tancat. Avui no
portem pa i embotit, portem una potent amanida amb una mica de tot i
fruita. Al tornar al wc per esbandir els tuppers trobem uns bastons de
caminar llençats a la brossa, un està trencat però l’altre ens el quedem.
Havent dinat amb premi,
entrem en el túnel d’una
cinta
d’arrossegament
que és un remuntador
d’hivern i ens hi fem un
fart de riure fent el
burro. Un cop a dalt
estàs a l’alçada d’un
petit llac on es poden
practicar
activitats
aquàtiques, banyar-se,
pescar,
etc...,
però
avui..., plovent, docs no.
Baixem fins al telefèric i,
donat que no plou, o no
massa, decidim fer un
passeig fins al veí Riederalp, per un gran camí asfaltat. Hi ha força gent
amunt i avall, fins i tot un petit cotxe de línia, elèctric!. Pel camí gaudim
del paisatge de la vall, precioses cases i espessos boscos de forta
pendent. Fins i tot trobem dos rovellons!. Arribant a Riederalp sentim
música però no ens hi acostem i fem mitja volta.
Tornem a Bettmeralp i baixem fins a la vall.
Un cop a baix, seguim remuntant la vall en direcció al Furka Pass, fins a
Fiesch per tal de buscar un lloc on dormir doncs demà hi volem agafar un
funicular fins al Eggishorn a veure la glacera Aletsch sencera però el lloc
que hi ha és o privat o de pagament, amb prohibicions expresses per les
ACs, tot i que en hi ha alguna, pel que tenim en compte que només deuen
ser 7 ò 8 quilòmetres enrere, decidim tornar a dormir on vam anar ahir a
Morel. I hi tornem a dormir sense cap problema.
Dilluns, 4 d’agost
Ens llevem sense haver tingut tampoc avui cap problema i pugem fins a
Fiesch fins l’aparcament que vam veure ahir. Aparquem junt a una cosa
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que hauria d’estar prohibida per decència, un preciós Ford Mustang
vermell...amb portabicis!!!.
Sortim de Fiesch fins l’estació intermèdia de Fiescheralp (2.212 mts) on
fem transbordament fins a l’estació superior d’Eggishorn, a 2.869 metres
(32.50€). I un cop allà fem una breu excursió de poc més d’un quart
d’hora fins al cim de l’Eggishorn a 2.926 metres, on hi ha una creu de
ferro, amb la que ens fem una foto. Aleshores baixem uns pocs metres
per sobre de les roques fins arribar a un morro de la muntanya des d’on ja
no tens res entre tu i el monstre de gel.
Des d’aquell punt es veu tot el recorregut de la glacera des del seu inici al
peu del Jungfrau, allà al fons, fins a la seva dissolució a l’aire camí de la
vall del Roina. També es pot gaudir de la vista de la Konkordia platz, la
plaça de la Concòrdia, on conflueixen les tres glaceres, la del
Aletschhorn, la del Jungfrau i la de l’Eiger i el Fiescherhorn tots cims
amb més de 4.000 metres d’alçada i on es calcula que el gel pot tenir uns
mil metres de gruix! I que és el lloc on propiament dit neix el Grossen
Aletschgletscher, o sigui, la “Gran glacera de l’Aletsch”. Les tres
llengües de gel s’uneixen i com que cadascuna arrossega la seva pròpia
morrena de pedres es creen un seguit de franges blanques i negres molt
vistoses.
Fa molt bon dia, tot i
que hi ha algun nuvolet
decoratiu. La vista de la
glacera amb sol, el cel
blau, les muntanyes i la
cinta de gel a ratlles
composen un quadre
hipnòtic. Es veu molt
millor
que
des
del
Bettmerhorn on vam
estar ahir, sobre tot per
la presència del sol.
Hi estem molta estona,
més d’una hora, mirant
embadalits,
muntanya
avall,
cap
al
gel;
muntanya amunt, cap als cims. I tornem-hi. I mirant el cel. Mirant les
ombres dels núvols. Fins i tot veiem caure us bon tros de gel del lateral de
la glacera, prop de l’indret on es veu, allà a baix, que hi ha gent enfilantse sobre l’esquena del gel. Ho veiem i al cap d’uns segons en sentim el
tro, llunyà.
En algun lloc, al fons a la dreta, hi ha un refugi que, tal i com vam llegir
ahir al petit museu de l’Eggishorn, es va construir l’any 1.877 !, el refugi
Concòrdia (Konkordiahutte), que en aquell moment estava a nivell del
gel i ara està 450 esglaons per sobre!!. Una dada, impressionant.
També, encara més cap a la dreta, mig amagat, es veu una altra glacera
la del Fiesch (Fieschglestscher).
Els núvols van una mica a més i per tot plegat comencem la retirada, no
sense deixar de mirar enrere. És preciós.
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Parem a dinar a la terrassa del refugi junt a l’estació de l’Eggishorn.
Treiem el reglamentari pa amb tomàquet i pernil i dinem amb la glacera a
la vista. Immillorable.
Decidim baixar caminant fins a Fiescheralp. El camí és inicialment amb
força pendent, fins arribar a una gran pista que ja ens porta fins al poble,
tot i que agafem un corriol pel mig dels prats. Veiem algunes marmotes
que no són tan amistoses com les d’Spielboden. No ens hi podem acostar.
Arribem a Fiescheralp on agafem el telefèric de baixada fins a Fiesch.
Un cop a la furgo, aparquem a l’ombra i fem un te per planificar els
següents moviments.
Tenint en compte que anem cap al Ticino, el cantó italià de suïssa,
decidim no pujar/passar el port del Furka, per on ja vam passar fa anys,
en moto, i fer-ho pel Nufenen Pass, per on no hem passat mai.
Iniciem la pujada per una petita carretera entre boscos que poc a poc van
deixant pas als prats alpins que es van despullant fins arribar al coll, a
2.478 metres d’alçada. El cim, Paso de la Novena, en italià, és el límit
entre el Valais i el Ticino. Al cim ens trobem una T3, que deu haver patit
força per arribar allà. Ha quedat molt bona tarda i és molt agradable
gaudir del panorama a aquella alçada, amb aquell aire pur i el sol. La
furgo fa una mica d’olor de recalentada, no m’estranya.
Comencem la baixada,
igual de vertiginosa que
la pujada i al poc de
baixar, enmig del no
res,
trobem
una
formatgeria que anuncia
que
fan
i
venen
formatges, mantega i
iogurts. És una granja
plena de fang i merda
de
vaca,
enmig
d’aquellls prats alpins on
tenen una colla de
vaques i l’edifici, rònec,
de l’obrador. Parem i
ens hem d’esperar una
estona doncs estan canviant les vaques de pastura. Comprem formatge,
de dues menes, un més tendre i un més curat, que de fet és el mateix
amb més o menys temps de cava. Els tenen allà mateix en una cava a
dins l’edifici a sota la muntanya, madurant, fa molt de goig. La mantega
la venen per quilos...., o sigui que no en comprem. Tots dos formatges
han sortit molt bons, tot i que a mi m’agrada el mes curat. Molt
aconsellable. (22CHF)
Baixem fins a la vall de Leventina amb la intenció de fer-hi nit amb la
voluntat final d’entrar demà al càmping de Bellinzona. Fem una volta pels
pobles de la vall i veiem l’autopista que porta d’Itàlia a Suïssa passant pel
gran túnel de Sant Gotard, on hi ha una caravana considerable i sentim
per la radio que hi ha hagut un accident. Voltem i finalment anem a parar
a la zona de la central elèctrica de Piotta i de l’estació del funicular de
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Ritom (Via funicolare Ritom s/n). El lloc és immillorable, bon aparcament
gratuït, un petit bar, wc (de l’estació), gespa, parc infantil, font i fins i tot
barbacoa. Junt a un riu. Perfecte. Ens hi quedem.
Ja de nit, fa una bona tempesta.
Dimarts, 5 d’agost.
Ens llevem i decidim no pujar en el funicular doncs no entra en el sistema
integrat de tarifes suís i, per tant, no ens apliquen el 50% de descompte i,
a més tenim clar que acabarem pujant al Pilatus que és similar.
Marxem i, cap a les 10 arribem al càmping de Bellinzona. Concretament al
càmping Bellinzona - Bosco di Molinazzo (Via San Gottardo 131)
(58.58 CHF x nit), que en algun lloc hem llegit que estava bé. Està just a
l’entrada de la ciutat, molt ben comunicat i amb bons serveis i atencions;
ombra, gespa i piscina.
Muntem la paradeta i anem amb autobús (on també val la Tarja del 50%
de descompte!) fins al centre (8 CHF), a l’estació de trens.
Fa calor i no hi estem acostumats.
El perquè de triar Bellinzona i no Lugano i/o Locarno, molt més turístics,
és perquè el seu conjunt de castells forma part del catàleg de llocs
declarats Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
Anem fins al Castelgrande, el castell més gran dels tres de Bellinzona,
dalt d’un turó. Molt gran (com el seu nom indica) i molt ben conservat.
Veiem un vídeo explicatiu sobre la història de la fortalesa, lloc de
confluència de dues valls
i per tant, lloc de pas
important al llarg dels
segles en les rutes nord sud. Va pertànyer al
Ducat de Milà (a 80
kms.) fins que va passar
a mans suïsses amb ajut
francès i alemany, i fins
ara.
L’ambient és molt italià.
Tot, tot està en italià. És
molt
curiós
aquest
assumpte dels canvis
(dràstics) d’idioma, sobre
tot del parlat, segons el
cantó.
Baixem del castell i anem cap al centre a fer una volta. És força bonic i
endreçat. Acabem dinant, com no podia ser d’altra manera, unes
impressionants pizzes al molt recomanable Ristorante Corona (Via
Camminatta 5), un restaurant clàssic, molt polit. 2 pizzes per tres
persones (47.30 CHF / 40€).
Havent dinat pugem a l’altre castell de Bellinzona (en hi ha tres) al de
Montebello, més petit que l’altre, també dalt d’un turó on, entre la calor i
la pesantor posterior al dinar ens costa arribar, quina mandra!!.
Acabem el passeig i tornem cap al càmping per aprofitar la piscina. Fem
un banyet i ens intenten connectar al wifi però hi ha molts problemes.
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Finalment, cap a les 10 de la nit aconseguim connectar-nos amb garanties
amb l’Skype, i el nostre fill, en Marçal, ens dona la gran notícia: l’han
operat de l’apèndix d’urgència. I ens explica tota la pel·lícula dels fets....,
quedem molt xocats, desconcertats. Que fem?
Ell no vol, de cap manera, que tornem.
Miro el GPS, tenim uns 1.080 quilòmetres fins a casa. Altres cops els hem
fet en un dia...
No se...., anem a dormir, a consultar-ho amb el coixí. Demà decidirem.
Dimecres, 6 d’agost
Una mica desorientats i dispersos seguim sense saber ben bé que fer.
Tornem a connectar-nos amb en Marçal. Està bé.
Decidim continuar el viatge però escurçar-lo. Decidim ser més selectius a
l’hora de triar els objectius a visitar i acabar el viatge abans.
Tirem cap al nord, cap al congost de la Via Mala, una impressionant
gorga excavada pel riu amb unes espectaculars parets i, molt avall, el riu.
Hi ha un parador on parem a badar, hi ha un parell d’exposicions sobre el
lloc i la seva història. Des del pont de sobre el riu quasi no es veu l’aigua
de tant fonda que està. És un racó espectacular. Cobren entrada per
poder accedir al camí que permet baixar fins al fons del congost, però no
hi entrem.
Seguim fins Thusis on sembla que hi ha un gran pont penjant..., però no
el trobem. Dinem en una zona boscosa, prop d’un càmping i d’un complex
de piscines que ens recorda a Rumania.
Tirem fins a Chur, una ciutat amb façanes acolorides. Hi ha moltes cases
amb les façanes decorades amb pintures sobre fets de la història local.
Molt vistós.
Hi ha força botigues i
bars
amb
terrasses.
Anem
fins
a
una
carnisseria
que
ens
aconsella la guia i el que
veiem no ens és massa
atractiu ni per aspecte ni
per preu..., on estigui un
bon pernil ibèric, una
llonganissa de Vic o un
bon fuet...., comprem
unes galetes amb forma
de cara que hem vist per
tot el país i anem a una
granja a fer un cafetó i
un gelat per l’Èlia.
Anem a la oficina de turisme a preguntar per la vall d’Arosa on, segons
hem llegit en fulletons i algunes cròniques, si t’allotges en un dels
establiments del lloc et donen tot un seguit d’activitats i atraccions de
franc.
Fem els prop de trenta quilòmetres de corbes i pujada fins Arosa i un cop
allà és una vall alpina amb un llac i tot de complex hotelers al seu voltant,
busquem el càmping (per poder gaudir dels descomptes esmentats) i el
trobem al fons d’un torrent i és una gran merda!. Així de simple. Amb una
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pendent considerable. No hi ha recepció. Força fang i terra molt desigual.
Molt, massa bàsic. Aprofitem el wifi per connectar-nos amb en Marçal que
està bé. Marxem.
La putada és que hem
de tornar a fer els trenta
quilòmetres de baixada
fins Chur. Passem per
un punt on es veu un
dels fantàstics ponts del
Ferrocarril
Rètic
(Rhätischen Bahn), en la
seva branca d’Arosa a
Chur, que també és
Patrimoni
de
la
Humanitat
de
la
UNESCO, és un pont
espectacular que salva
un riu amb un gran arc.
De baixada agafem a un
noi autoestopista que ens comenta que aquest estiu no han tingut gaire
bon temps i els hi ha plogut les darreres vuit setmanes.
Arribem a Chur i enfilem cap a Valens, un altre indret que també és
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO doncs hi ha una mena de parc
geològic on es poden observar els estrats de formació de les muntanyes.
Però no ho trobem. No hi ha cap senyal, tan sols un panell informatiu
(amb molt poca informació) a la porta d’un hospital. La gent ens mira
estranyada.
Decebuts per tot plegat, la notícia d’en Marçal ens ha deixat una mica
desorientats i les intencions de visites d’avui no han estat gens reeixides.
Un mal dia el te qualsevol. Malgrat això, sempre tenim l’alegria
desbordant de l’Èlia.
Busquem un lloc on fer nit i passem per la ciutat balneari de Bad Ragaz,
amb un castell al seu cim, on s’aprecia un alt nivell de vida, i ja sortint,
passant per un camp de golf, veiem una AC aparcada en un del seus
aparcaments. Ens hi afegim. És un aparcament gratuït de 20 a 8 hores i a
més hi ha un edifici pels treballadors del camp amb serveis oberts,
perfecte!. Està a la Schloss-Strasse s/n (Carrer del castell). És el carrer
que porta al hotel Schloss.
Ha estat un dia estrany, demà ja veurem. Bona nit.
Dijous, 7 d’agost
Ens llevem a les set, però abans ja ens ha despertat el soroll de l’intens
trànsit de màquines tallagespa del camp de golf. Els treballadors ens
saluden.
Aprofitem els wc.
Ens acostem al proper Liechtenstein !!
Entrem a Liechtenstein, no hi ha cap frontera, tan sols un pont sobre el
Rin amb les banderes de Suïssa i Liechtenstein a cada banda de pont.

25

Suïssa 2014
Liechtenstein és, simplement, el fruit de la compra, en l’edat mitjana, dels
territoris que l’integren par part d’un noble alemany i que es va mantenir
com a estat independent després de la desintegració de l’imperi Austríac i
durant la segona guerra mundial, el seu veïnatge amb suïssa els va
permetre seguir sent independents i neutrals. El parlament te 25
membres i el govern 5!!.
Arribem al poble de
Balzers, (un dels onze
pobles que hi ha al
país!) on anuncien que
hi fan mercat!. Vamos
p’allà!. És un poble petit,
amb un castell dalt d’un
turó, molt tranquil, molt
ampli,
amb
molts
espais.
Arribem
al
mercat a una placeta de
davant de l’ajuntament.
Allà hi ha unes poques
paradetes amb una mica
de
tot,
pa,
fruita,
verdura,
formatges,
melmelades, tot plegat molt ecològic. I com a curiositat, allà mateix, sota
el voladís de l’entrada de l’ajuntament hi ha cafè i pastes gratuïts per la
gent del poble, també hi ha unes taules i bancs on la gent, abans o
després de comprar, s’asseuen, fan un cafè i parlen amb els seus veïns.
Tota una mostra de civisme, i de nivell i qualitat de vida. La sensació és
que tenen tot el necessari per viure amb comoditat, però sense luxes i
tenen la tranquil·litat de que això sempre ha estat així i la seguretat que
seguirà sent sempre així. No els hi cal cap opulència per demostrar-ho, hi
estan acostumats. Admirable.
Agafem la carretera que ens porta a la capital, Vaduz, de poc més de
5.000 habitants!. Passem per algun poblet però no hi ha grans cases.
També hi ha un càmping!. Arribem al centre i aparquem a l’aparcament
d’un súper.
Al fons, sobrevolant i vigilant la vila hi ha el castell del príncep
En una plaça hi ha muntat una pista de vòlei platja (!!) i hi estan jugant.
El centre de la capital és tot just un carrer comercial que estan començant
a obrir. Hi ha una botiga de records plena de rellotges de cu-cut, que en
aquest moment és assaltada per un grup de russos.
De tornada a l’aparcament del súper hi entrem i comprem cervesa de
Liechtenstein (pack de 10), com a millor record possible i xocolata (24.35
CHF). La caixera del súper (portuguesa) te un bonic bigoti.
Per la carretera de sortida parem en un forn. Posats a comprar pa,
comprem pa Liechtensteinès !, que és com tots..., i un “Pretzel” (5.20
CHF)
Marxem de Liechtenstein amb la sensació d’haver estat dins d’una
estranya bombolla.
Anem cap a Einsieldeln a la recerca d’un monestir on fan formatge però
m’equivoco de nom o de poble doncs això està a Engelberg. Un petit
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desastre del que no ens en donem compte fins que ens ho diuen a la
oficina de turisme.
Marxem direcció Luzerna i parem a Brünnen, on les noies es fan un breu
bany al seu llac mentre fa un bon solet. Dinem al mateix aparcament del
llac. En acabat anem a visitar el centre de visitants de l’empresa de les
mítiques navalles Victorinox que hi ha a la ciutat. Al centre ens hi trobem
a un grup d’espanyols dels que sempre és divertit escoltar-ne els
comentaris sobre tot plegat. És una mena d’espionatge entremaliat i
innocent. Comprem un pela-patates per la furgo.
Arribem a Luzerna i
anem directes a l’àrea
d’ACs que hi ha al port
(Coordenades: N 47º
02.817’, E 8º19.104.), a
la zona del port esportiu.
El lloc és un aparcament
de terra, amb grava, a la
vora del llac i res més,
una mica més enllà, a
uns cent metres hi ha un
petit xiringuito i uns
serveis impecables. Com
a
tot
suïssa,
l’aparcament
és
de
pagament i posa que no s’hi pot fer nit però quan hi arribem ja hi ha un
parell d’ACs, o sigui que ens hi quedem. Plou una mica.
Anem caminant cap a l’estació central on hi ha la oficina de turisme, allà
ens informem de tot plegat amb molta comoditat doncs trobem a una
dona sud-americana que ens atén, fins i tot comprem els bitllets
combinats (Vaixell – cremallera – funicular – autobús) pel viatge complert
de demà al mont Pilatus (99.20 CHF / 84 €).
Com que a fora plou força, aprofitem que a la oficina de turisme hi ha un
excel·lent wi-fi i que et donen una hora de servei gratuïta, ens hi estem
una bona estona parlant amb en Marçal, comprovant com està, i veiem
que està bé.
Quan la pluja afluixa, sortim a passejar per la ciutat antiga. Creuem el riu
Reuss pel pont SpreuerBrüke, un antic pont de fusta en estat original,
preciós. Passegem per carrers empedrats i nombroses places on s’hi feien
els antics mercats (de la fruita, del blat, el vi, del peix, etc...) en les que
hi moltes cases amb les façanes pintades que donen una gran vistositat al
lloc. Donada la pluja i l’hora del dia, no hi ha gaire gent als carrers amb el
que el passeig és força agradable. Acabem el recorregut tornant a creuar
el riu pel Kapellbrücke, el famós, i preciós pont de fusta amb una torre
al mig del riu. Aquest pont construït a l’edat mitja es va cremar fa uns
anys però el van restaurar perfectament.
Tornem, passejant cap a al furgo.
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Divendres, 8 d’agost
Ens llevem aviat i paguem 10 CHF per no se quantes hores d’aparcament,
tot i que no sembla i/o no hem vist (enlloc) que ningú controli ni gaire ni
gens aquest tema, però tenim fresc el record de les dues multes
d’aparcament de l’any passat a Oslo....
A les vuit ja estem al port central del llac de Luzerna d’on surt el vaixell.
Com que falta mitja hora i avui fa sol, anem a veure i fer unes fotos del
Kapellbrücke, que ara brilla folrat de flors.
Sortim amb puntualitat suïssa, a les 08.35 des del port de davant de la
estació central i creuem el llac de Luzerna fins a Alpnachstad en un
agradabilíssim passeig d’una hora i mitja que aprofitem per esmorzar. Fa
solet i anem veient el paisatge i unes mansions espectaculars.
Un cop a Alpnachstad
anem cap a l’estació
base del cremallera del
Pilatus, hi ha molta
gent, els que arribem
en vaixell, els que van
en autocars i els que
van pel seu compte. En
resum, hem de fer més
d’una hora de cua.
Pugem al cremallera
(pugen tres trens a
l’hora) i cap a dalt en
una
pendent
impressionant
amb
trams encara més empinats de fins a un 48%!!, una paret!.
L’espectacular trajecte dura uns tres quarts d’hora, sempre amunt, amb
pendents penjant de les parets de la muntanya amb equilibris
impossibles, passant per llocs esgarrifosos, en un especial vol muntanya
amunt.
Arribem a dalt, al Pilatus Kulm, a una mica més de 2.000 metres
d’alçada i, com en tots els grans cims suissos, hi ha el reglamentari
complex lúdic i hoteler, construït en llocs increïbles.
Fem una volta pel seu
interior,
veiem
com
salten en parapent des
del cim, hi ha un hotel,
també força clàssic, i
anem directes a fer un
bonic passeig que hi ha
fins al proper cim del
Tomlishorn, el punt
més alt del massís a
2.132
metres
d’alçada. El recorregut
és de menys d’una hora
i molt fàcil de fer per a
tots els públics. Hi ha un
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corriol excavat a la pendent amb tot de flors amb panells explicatius de
les diferents espècies que es poden trobar en el seu recorregut. Un cop al
cim hi ha un mirador on hi van les cornelles a pidolar als excursionistes.
Veiem a varis parapentistes que volen per davanat i sobre nostre. Molt
entretingut. Les vistes són de 360 graus i es veu el llac de Luzerna i tot
el seu entorn i, cap al
sud,
el
massís
del
Jungfrau, potent i nevat
allà a baix. Això és
freqüent a Suïssa doncs
és un país relativament
petit i des de molts cims
es veu mig país.
Al cim trobem a una
parella de Vic que fan una
foto a l’Èlia amb el buff
de la senyera al cim. Fa
molt bon dia i tant ella
com la senyera brillen
amb plenitud.
Al cantó nord de la
muntanya hi ha algun banc de boira, que puja ràpida, i que genera uns
petits Arcs de Sant Martí a sota els nostres peus on es projecten les
nostres ombres que queden envoltades per l’arc, composant una imatge
mística i divina molt especial.
Baixem cap al complex i abans d’entrar-hi fem un recorregut per un màgic
i misteriós recorregut per dins de la muntanya que també acaba a
l’esplanada del complex.
De tornada al complex, un gran edifici circular, a fora del qual hi ha unes
bastides penjant sobre l’abisme amb gent treballant. Dinem en una de les
taules al davant de la botiga i d’una cabra dissecada que hi ha (!), junt a
uns immensos finestrals, i envoltats d’indis i japonesos. Com sempre el
reglamentari pa amb tomàquet i embotit. Bo, bonic i barat.
Havent dinat baixem amb el telefèric, per una altra vessant de la
muntanya, fins a l’estació intermèdia de Frankmünteg, on s’ha de
canviar de transport. Un cop allà decidim pujar, o més ben dit baixar, en
un llarguíssim tobogan que hi ha a la falda de la muntanya, consistent en
una mena de canal d’acer inoxidable pel que baixes amb una mena de
carretó individual. No podem córrer gaire perquè els de davant nostre són
una mica carajas i no ens ho passem prou bé, però que hi farem!. Quan
arribes a baix et pugen en un remuntador de cable, en el mateix carretó
però d’esquena.
Agafem el segon telefèric, en aquest cas de cabina petita, fins a
Krienseregg, i un cop allà baixem caminant per boscos i prats. Anem
passejant i collint maduixes de bosc, gerds i mores i, fins i tot un rovelló.
Passem per boscos molt tancats, rierols i una petita cascada. Tot molt
agradable i bucòlic.
Arribem a Kriens, per una zona urbanitzada i passem per l’estació final
del telefèric d’on baixa un grup de joves, que també hem vist a dalt i que
venen d’un casament tots molt guapos i elegants.
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Al centre de Kriens agafem l’autobús número 1 que ens trona a portar fins
a l’estació central de Luzerna, on acaba el recorregut circular que hem
començat a les vuit del matí. Arribem cansadots, ha estat un dia intens,
complert, variat i molt recomanable.
Anem a comprar al súper (força gran) que hi ha dins l’estació i després
tornem passejant fins a la furgo, tot passant veiem diversos llocs on hi ha
xiringuitos amb música que generen uns especials ambients al seu
voltant. En arribar a la furgo, fem unes infusions i donem de menjar als
ànecs del llac. Relax.
Mentre sopem cau un bon xàfec.
Havent sopat fem un passeig per la zona on hi ha unes grans extensions
de gespa i platges lacustres on, tot i ser de nit, encara hi ha gent gaudint
del parc mentre altres recullen la restes del seu xiringuito.
A les taules del bar que hi ha junt els wc encara hi ha gent que ha ingerit
més alcohol del compte i mostren una eufòria injustificada.
Dormim altre cop a l’aparcament del port esportiu de Luzerna.
Dissabte, 9 d’agost
Ens llevem aviat, esmorzem i acabem de tirar les restes de pa vell als
ànecs.
Avui dissabte fan mercat a Luzerna, a les dues vores del riu Reuss, a
l’alçada del Kapellbrücke. En la banda de l’estació hi ha parades de flors,
pans, formatges i moltes de coses de segona ma. A l’altra banda, al cantó
de la ciutat vella, en hi ha moltes més, també de fruita i verdures,
formatges i embotits, pa, algunes parades de peix (bàsicament de riu)i
també moltes flors.
De tornada veiem un Lamboghini Diablo fent tombs i soroll per la zona.
Impressionant, el soroll i l’aspecte del giny!.
Tornem a la furgo i marxem. Creuem el llac i anem al Museu del
Transport, el Verkehrshaus. Un immens recinte que recull i fa
homenatge dels mitjans de transports suissos. Hi ha de tot.
S’entra per la zona dels
ferrocarrils,
ja
siguin
trens “normals” de totes
les èpoques, de vapor,
diesel, elèctrics. Hi ha una
màquina de vapor, oberta
en secció, on t’expliquen
com funciona i un senyor,
ex-maquinista t’ho explica
en francès i alemany. El
tio s’ho passa molt bé
explicant-ho. Hi ha una
altra màquina de vapor
immensa (38 tones) on
també hi ha un home gran
que, orgullós de la seva
nena, t’explica les seves
característiques. En aquesta mateix nau també hi ha diversos models de
trens cremallera.
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Com que ja és hora de dinar i l’entrada és vàlida per tot el dia, sortim a
dinar a la furgo i tornem a entrar.
El segon edifici és el de
l’automoció. Hi ha una
gran paret amb cotxes i
altres vehicles (entre els
que hi ha una Bultaco!)
endreçats
en
contenidors
que
un
robot
va
baixant
i
acostant al visitant i
explicant-ne les seves
característiques.
Després ve el pavelló de
la
navegació
i
el
transport per cable on
una de les coses més
vistoses és el motor a
vapor d’un vaixell que mostra el seu funcionament. A la part de dalt, on hi
ha els telefèrics pots veure com funcionen els seus ancoratges i com són
els cables que els suporten. Molt interessant. A mi m’ha ajudat a entendre
com funcionen els telefèrics.
En un racó d’aquest edifici hi h un espai molt especial i atractiu: hi ha una
gran sala: el Swiss Arena, el terra de la qual és una gran imatge aèria de
Suïssa composada per 70.000 fotos sobre la qual, equipat amb unes
sabatilles de feltre, hi pots passejar i buscar-hi llocs a ull nu o amb l’ajut
d’unes lupes. També es pot jugar amb unes guies que et fan buscar llocs
amb un divertit joc de pistes. Molt divertit.
Finalment hi ha el pavelló de l’aeronàutica. Molt vistós. Amb avions i
helicòpters penjant del sostre. També hi ha un apartat dels viatges i naus
espacials. També des d’aquest pavelló s’accedeix a l’interior d’un avió de
passatgers dels anys 60 que està emplaçat al pati interior del recinte.
En aquest pati interior del recinte, hi ha, a part d’aquest avió de
Swissair, un altre de més petit, una barcassa de transport fluvial, un
submarí que l’aventurer suís, Jacques Picard, va construir per navegar
pel llac Leman amb motiu de l’exposició nacional suïssa de l’any 1964 !.
Va ser el mateix aventurer que va construir el Batiscaf amb que van
baixar fins a 10.000 metres de fondària a la fosa de les Marianes (Aquest
aventurer va donar nom al capità de la nau Enterprise d’Star Trek). Hi ha
l’Alinghi, un espectacular vaixell participant en la Copa Amèrica, de
disseny espectacular i màstil inacabable fet amb materials futuristes.
Al bell mig del pati i ha una gran piscina amb uns grans ventiladors en un
dels costats, en els que pots “navegar” en unes petites barques a vela.
També hi ha unes barquetes de modelisme a vela i a motor.
També hi ha patinets amb els que els nens van per tot el recinte i un
sector on els nens poden jugar amb simulacres d’excavadores i altres
ginys per moure terra amunt i avall, i un sector on moure càrregues amb
l’ajut de grues i la flotabilitat de l’aigua on també hi juguen uns quants.
Deu n’hi dó. És un museu immens amb molts espais i molt didàctic que,
sense cap problema, t’ocupa tot el dia.
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Al matí ha plogut una mica, però ara, a mitja tarda, fa força calor.
Marxem cap a Stans, a buscar lloc on fer nit i pujar demà a
l’Stansenhorn amb l’espectacular telefèric “Cabrio”.
Parem a omplir d’aigua que hem de fer amb regadores, però cap
problema.
Fem una volta pel poble i localitzem l’aparcament del telefèric però ens
costa veure l’estació del telefèric perquè resulta que el recorregut és
combinat amb un primer tram de funicular i el segon de telefèric.
Ens acostem a l’estació inicial, la del funicular, un edifici antic i preciós, tot
de fusta treballada i pintada, molt bonic. Preguntem i...sorpresa!!, els
dissabtes d’estiu es pot pujar fins els 11 de la nit!!! (Quina bogeria
pels horaris suissos!). Hòstia!! Ja ens veus córrer!. Aparquem i agafem pa
i pernil per sopar, les jaquetes i cap amunt!. Agafem el funicular que
sembla d’una altra època, l’antiga estació, els bitllets són els antics de
cartró (com els que donaven els Ferrocarrils de Sarrià), el funicular és de
fusta i d’aspecte vintage. Tot plegat molt curiós i bonic.
A més, suposo que per incentivar que la gent pugi a sopar al cim, els
preus estan rebaixats a la meitat!
Fa una tarda esplèndida, ho tenim tot a favor!.
Pugem només cinc persones amb el que la comoditat és absoluta. Arribem
a l’estació final del funicular i agafem l’espectacular telefèric:
“Stansenhorn Cabrio”.
És
un
monstre
impressionant.
Es
va
inaugurar l’any 2012 i,
per tant tot és molt nou,
els
edificis,
les
instal·lacions i el telefèric
en si, però el millor és el
seu disseny innovador. És
diferent a tots perquè no
sols pots anar dins de la
cistella si no que pots
anar a sobre la cistella.
Te una capacitat per 60
persones, 30 en cada
coberta. Entrem per la
coberta inferior i, per una escala de cargol, puges a la coberta superior. A
l’aire lliure, amb el sol de tarda, amb un aire càlid, pràcticament sols...és
una experiència inoblidable. És fantàstic, és un vol, en silenci. Únic.
El seu funcionament és diferent de la resta doncs no penja d’un cable si
no que s’arrepenja a sobre de dos cables que van per l’exterior del
recorregut i te un sistema hidràulic que el va anivellant contínuament. Per
fer-vos una idea, imagineu-vos la imatge d’un gimnasta arrepenjat per les
aixelles a sobre de les barres paral·leles i el cos penjant enmig, doncs
això.
Tal i com vas pujant, la grandiositat va “in crescendo”, vas veient
muntanyes i tota la superfície del llac de Luzerna. Vas volant cap a dalt
fins als 1.898 metres del cim amb suavitat, per sobre de les muntanyes.
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Un cop a dalt la vista és espectacular, cap al nord, cap al llac de Luzerna i
el seu entorn, a l’esquerra, cap a l’oest, el cim del Pilatus, on vam estar
ahir. Estem una bona estona gaudint del paisatge, passant per una
passera que envolta tot l’edifici, on hi ha un restaurant circular i giratori
que fa una volta cada tres quarts d’hora. Aquesta passera et permet anar
fent el recorregut circular fins que arribem al darrera de l’edifici, al cantó
sud i encara és tan o més espectacular. Una infinita successió de valls i
muntanyes que es van enfilant cap al sud-oest, des del Engelberger
(2.818 mts) que tenim davant fins als més de 4.000 metres del massís del
Jungfrau, amb els tres cims del Eiger, Jungfrau i el Monch
perfectament visibles, en la llunyania, per sobre dels demés i que poc a
poc es van envermellint amb el sol ponent. Us espectacle sobrecollidor.
L’aire s’ha parat com fa en el moment que el sol es posa. Hi ha molt poca
gent a l’exterior del recinte i anem a munt i avall contemplant el que ens
envolta.
Hi ha molt bona cobertura de wifi pel que podem fer skype amb en Marçal
des de l’exterior i ensenyar-li tot plegat, tot i que és impossible fer-se’n
càrrec si no s’hi és.
Estant allà passa, dos cops, força baix, un preciós avió bimotor platejat
Super-Constellation de l’empresa Breitling que dona un toc especial al
moment.
Sopem en una taula de la terrassa superior el nostre pa amb tomàquet i
pernil.
Pugem fins al proper cim de la muntanya amb les darreres llums del dia i
se’ns fa de nit a dalt. Tot plegat molt especial.
A les deu tocades baixem.
I si la pujada és especial,
la baixada encara ho és
més, perquè ho fas a les
fosques. Vas volant pel
buit amb les llumetes de
Luzerna que brillen i es
reflexen al llac. Vas volant
en silenci amb un suau
aire que t’acaricia sense
saber massa bé on ets.
Una
sensació
molt
especial, màgica.
Baixem del telefèric i
agafem el funicular que
ens baixa del cel a la
terra.
Ha estat un dia fantàstic, el mercat de Luzerna, el Museu del Transport i,
una tarda espectacular que ens ha agafat per sorpresa i que ha acabat de
forma immillorable.
Dormim a l’aparcament del centre del poble on hi ha un parell d’ACs.
També hi ha un edifici de serveis (tancat) i una font.
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Diumenge, 10 d’agost
Ens llevem una mica més tard de l’habitual (els wc segueixen tancats) i
des de l’aparcament veiem pujar al “Cabrio” que tan ens va fer gaudir
ahir.
El poble està totalment tranquil, el quiosc obert, el súper obert, on la gent
ja hi està esmorzant. Un ambient de diumenge al matí.
Marxem cap a l’interessant vall de Entlebuch, considerat Reserva de la
Biosfera per la UNESCO doncs els seus habitants, el seu grangers, han
procurat i procuren mantenir l’entorn en les millors condicions possibles,
mantenint les tradicions i el seu hàbitat amb la mínima alteració. Per tant
el lloc és una verda vall (com totes) esquitxada de granges (com totes) i
on s’aprecia el treball i l’afecte per aquest tipus de vida (com a totes les
valls suïsses) però aquí s’han preocupat en formalitzar-ho. En uns dels
pobles veiem l’anunci d’una cerveseria artesana, parem i està
tancada....però trobem el forn obert on en venen. En hi ha de tres tipus i
comprem la que ens aconsella un dels clients del forn que també és bar.
18.40 CHF el pack de 8 cerveses. Sovint els establiments no són només
una sola cosa, normalment els forns són botigues de queviures i/o bars i
també acostumen a actuar com a petit centre comercial i lloc de trobada
dels veïns, perquè són els únics comerços que hi ha als pobles.
Deixem la vall d’Entlebuch i entrem a la d’Emmental ( o sigui la vall (tal)
del riu Emme: Emmental) fins arribar a Langnau, on segons informació
que tenim extreta d’internet, avui hi fan la tradicional lluita suïssa
Schwinget. Ho busquem però no ho trobem, pel que preguntem i resulta
que és a Lüderen, un paratge ubicat muntanya amunt, molt amunt.
Finalment ho trobem i per una molt agradable sorpresa nostra, el lloc és
un paratge de muntanya on, per ser un lloc tan llunyà, i poc, o gens,
indicat, hi ha força gent amb força cotxes aparcats als (relliscosos) prats.
Junt a un restaurant que presta els seus serveis (WC) a la festa, hi ha
muntada una gran carpa – restaurant i a continuació hi ha el lloc de la
lluita - Schwinget. Al darrera de l’hotel hi ha més aparcaments i unes
parades on venen objectes tradicionals relacionats amb aquest món de la
lluita suïssa, com les camises que porten els lluitadors o pantalons-petos
amb flors brodades i altres manualitats tèxtils.
El lloc de la lluita és un
cercle
de
serradures
envoltat
de
gent
i
d’algunes grades. Hi ha
un jurat que avalua als
lluitadors. En un cantó hi
ha un grup de Alphorn
(Corns dels Alps) que, de
tant en tant van tocant
les
seves
monòtones
cançons. A l’altra banda
una coral, vestits amb
roba típica, que canten
cançons tradicionals on
sentim els cèlebres canvis
de veus tirolesos. En un
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racó fan rifes de pastissos i altres coses que la gent ha portat.
Molt bucòlic. Fa força calor.
Estem una estona mirant la lluita, que és força tècnica i una mica
avorrida. Els lluitadors porten unes tradicionals camises de color blau cel
amb uns petits brodats de flors i, a sobre dels pantalons, es posen una
mena de pantalons curts de pell, que és per on s’agafen per lluitar. Però
tot i ser un esport de molt de contacte ningú crida, ningú anima o xiula als
lluitadors, ni tampoc ningú els aplaudeix quan acaben. Només ho fan quan
des de la megafonia ho demanen.
Ens adonem que, un cop més, hem aconseguit trobar un lloc plenament
autèntic, un lloc on els autòctons realitzen una activitat única i molt
pròpia, on som els únics estrangers. I ens hi trobem molt bé. Estem una
estona veient la lluita, sentint els corns, sentint la coral, veient la gent
anar i venir. I, a l’aixecar els ulls, veiem els prats inacabablement verds i
al fons, muntanyes, sempre hi ha muntanyes.
Dinem a la carpa, amanida de patates, una carn a la brasa molt tendra,
pernil cuit, aigua i una cervesa; i de postra, gelat. (51 CHF).
Havent dinat, tornem a la zona de lluita (aquests no paren!) i fem una
estona de digestió/migdiada veient la lluita.
Amb molta satisfacció per la jornada viscuda i tot i que la lluita encara
continua..., decidim marxar.
Comencem a baixar cap a la vall i passem per uns preciosos boscos i, des
de la mateixa furgo, veig rovellons!....Nyiiiiic, frenada, marxa enrere ...
efectivament rovellons!. Parem i fem una volta pel lloc i collim uns pocs
rovellons, rossinyols, cames de perdiu i un pebràs.
Arribem a Affoltern im Emmen,
el poble que actua com a capital de
la zona formatgera d’Emmental.
Allà hi ha el museu/fàbrica del
centre d’informació del formatge.
Mirem els aparcaments del museu
per fer-hi nit, sembla força factible,
però ens acostem a l’aparcament
del poliesportiu i l’escola, que és
més discret i està indicat com
aparcament públic. Aparquem sota
una gran paret, junt a un petit parc
infantil. Hi ha una font.
Un cop al lloc veiem que hi ha
certa activitat doncs avui hi han fet
un torneig de futbol en un camp
que hi ha més amunt per la qual cosa el pavelló poliesportiu resta obert
pel que ens hi esmunyim discretament i ens fem unes fantàstiques
dutxes.
Nets i polits xerrem amb els que estan recollint les coses del futbol i ens
acaben regalant una de les cerveses que els hi ha sobrat. Un poble
fantàstic, podem dormir tranquil·lament i de franc, ens hem dutxat i ens
regalen una birra!. Que més volem!.
A sopar i posem una peli..., comença a ploure.
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Dilluns, 11 d’agost
Ens llevem, encara plou.
Anem, amb la furgo, al centre d’informació del formatge d’Emmental.
Hi ha un gran edifici on hi ha el punt d’informació, la botiga i un bar –
restaurant i des d’on es veu, a sota, l’immaculat obrador on un enfeinat
treballador va fent totes les passes per elaborat l’immens formatge
d’Emmental. Remena una immensa quantitat de llet en un immens dipòsit
amb l’interior de coure, la talla i després l’aboca (tot mecànicament) en
els motllos del formatge; hi posa a sobre la gran etiqueta amb el logotip
radial d’Emmental i un cop premsat passa a les bodegues de curació (fase
que no veiem). També hi ha unes finestres des d’on veus els formatges en
les diferents fases de curació. En acabat vas a la botiga i en compres.
A l’exterior hi ha una casa antiga on es pot veure d’aprop i participar en el
procés de creació de formatge...però avui dilluns no ho fan!. Mala sort.
Segueix plovent. Marxem cap a Berna.
Arribem a Berna i anem
directe
cap
al
furgoperfecto que tenim
que és un aparcament
molt proper a un dels
extrems
del
centre
històric de la ciutat, junt
a un pont, sota del qual
hi viuen, penosament,
una colla d’óssos, que,
tristos, vagaregen amunt
i avall enmig del soroll de
la ciutat, atabalats pels
crits de la gent i el soroll
dels cotes...que bé que
estarien a les seves
muntanyes nadiues!.
Dinem a la furgo i iniciem la visita al centre històric de Berna. Bonica però
freda. Fem els carrers principals del centre, en primer lloc fins a la torre
del rellotge astronòmic, passant pel davant de la casa d’Einstein. Carrer
amunt i avall en una tarda gris. Plou a estones. Com ja he escrit en altres
cròniques, al viure tot l’any a la ciutat, preferim les muntanyes, pel que
quan arribem a les ciutats ens sentim incòmodes.
Un cop vist tot el que trobem adient, marxem.
Marxem de Berna direcció Interlaken però amb la intenció de dormir pel
camí per tal d’arribar a Lauterbrünen amb temps, per la qual cosa, ja a
l’alçada del llac de Thunersee decidim sortir de la ruta principal i pujar
cap a Sigriswill, on segons sembla hi ha un interessant pont penjant ,
per tal de buscar un lloc on fer nit.
El poble, com molts dels de muntanya, és molt bonic amb grans casalots
de fusta i moltes flors. Fem una volta pel poble sota el plugim fins a un
extrem on hi ha un impressionant pont penjant de 340 metres de llarg! I
que salva un desnivell de 180 metres. En el moment d’arribar al pont plou
força i hi ha boira, intentem creuar el pont però plou massa, mitja volta.

36

Suïssa 2014
Fem una volta amb la furgo i decidim fer temps en una Bäckerei, el típic
forn / cafè de cada poble. Ja està tancat però ens deixen entrar. Ens
asseiem, fem uns cafès i un Ovomaltine (13.70 CHF) en companyia d’una
colla d’àvies que estan berenant. Però, de cop i volta hem de marxar,
tanquen a les sis!, costa acostumar-se a aquests horaris.
Ja no plou, fem una volta a peu i tornem al pont, hi passem i hi estem una
estona. És impressionant, molt llarg i des del mig es veu el llac de Thun.
De tornada, passem pel davant de l’hotel i ens crida molt l’atenció que, en
el menú que hi anuncien,
hi ha “crema catalana”
literalment
escrit,
de
postra. Molt curiós.
Truquem a la iaia Sabina
i en la conversa se li
escapa que en Marçal ha
tingut, també, infecció
d’orina,
possiblement
relacionada
amb
la
recent
operació
d’apèndix..., però ja ho
te controlat. La mare de
la “criatura” te el cor
força encongit.
Pensatius, decidim quedar-nos a fer nit a l’aparcament del davant de la
bäckerei, a la Dorfstrasse (46.717324,7.713172). Mentre endrecem la
furgo, jo em dedico a collir mores.
Sopem i en acabat fem una volta pel poble, i ens crida molt l’atenció que
tot i estar el súper tancat, hi ha les mercaderies a fora. No solament hi ha
galledes i escombres o sacs de carbó o altres productes poc atractius, si
no que hi estan les coca-coles o altres queviures molt més llaminers... i
allà estan. I a l’endemà encara hi seran.
Dormim perfectament en un lloc lliure de pagament.

Dimarts, 12 d’agost

Ens llevem a les 9 amb 14º.
Anem al forn a comprar un parell de croissants (2.20CHF) i pa (2.90 CHF)
i a una botiga propera on comprem llet i un parell de iogurts (3.90CHF).
Esmorzem, i en acabat anem a una casa propera on anuncien que hi
venen formatge i comprem una cunya d’Appenzeller (9.20 CHF), al sòtan
de la casa, ple de trastos, hi tenen una nevera amb els formatges ja
tallats en cunyes i envasats al buit, al fons es veuen els formatges sencers
curant-se.
Abans de marxar veiem una preciosa casa on venen roba i resulta que
revenen roba i material infantil que la gent dels poble s’ha tret de sobre,
tot plegat molt polit. Comprem una camisa i una armilla per en Jordi.
Baixem cap a Interlaken, que passem de llarg, i pugem cap a
Lauterbrünnen.
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Arribem al poble i mirem
el primer càmping, el
luxós
càmping
Jungfrau,
entrem,
preguntem
i
ens
acompanyen
a
una
parcel·la en un racó, junt
al riu i a una furgo amb
dos gossos i el terra
totalment
xop
i
enfangat. No ens fa el
pes, i val 57.70 CHF/Nit.
Tot i que tothom que
hem llegit hi va, també
hem llegit que l’altre, el
Schutzenbach
te
millors vistes, pel que anem a veure’l i, efectivament les vistes són molt
millors, tant a les muntanyes i a les cascades, sobre tot a la
Staubbachfall, amb una caiguda de 300 metres!,- està molt més centrat
en la vall i si, a més podeu anar a la part de dalt, les vistes són
immillorables i, a més val 43.90CHF per nit. Això sí, te menys serveis però
és molt més tranquil. Ens hi quedem.
També hem fet un recorregut per les rodalies del poble per veure si
trobàvem algun racó dissimulat on poguéssim fer nit..., però no trobem
res llevat de l’aparcament de les cascades Trümmelbachfälle, on hi veiem
un parell d’autocaravanes.
Muntem la paradeta a la part de dalt, darrera l’edifici dels serveis i junt a
uns holandesos que estan muntant una gran tenda de campanya. Fa un
solet excel·lent i les vistes cap al Jungfaru, la perfecta vall i les cascades
són impressionants. Perfecte.
Dinem i, com que fa un dia excel·lent, reprogramem i decidim anar a
l’estació per intentar pujar al Jungfrau. Baixem caminant fins l’estació
però ens diuen que ja no queden bitllets per avui...., entenem que fan un
càlcul de la gent que hi ha a dalt i la capacitat per transportar-les de
baixada amb el que ja no hi cap més gent. Agafem els bitllets per demà
passat (176.20 CHF), doncs demà hi ha un mal pronòstic de temps.
Tornem a reprogramar i decidim anar a les Trümmelbachfälle, unes
impressionants cascades a un parell de quilòmetres al nord del poble.
Fa una tarda excel·lent amb el que el recorregut des del poble fins les
cascades es converteix en un passeig absolutament lúdic, entre camps,
junt al riu, prop de les granges i amb les parets de la vall a banda i banda
i amb les cascades que van caient des de dalt de la plana. Molt bonic,
molt de Heidi. Poc abans d’arribar a l’alçada de les coves sentim un soroll
a sobre nostre i veiem un parapent desplegar-se, hosti, quin ensurt!.
Quan el tio aterra, li preguntem si en hi ha més i ens diu que sí, que dos
més que estan fent “Salt base” des de dalt de les parets de la vall. Mirem
amunt i, efectivament, els veiem saltar, caure, desplegar el paracaigudes,
volar i aterrar, a pocs metres de nosaltres. Tot un espectacle.
Arribem a les Trümmelbachfälle, paguem (26 CHF) i agafem l’ascensor
que et puja fins a la meitat del recorregut. Des d’allà puges per escales i
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passeres tant per fora de la muntanya, com dins de la gorga o dins de la
mateixa muntanya, tot veient com 22.000 litres d’aigua per segon cauen
provocant una sorollada eixordadora, et submergeixes en un núvol de
vapor que t’empapa. Hi ha deu salts d’aigua amagats a dins la muntanya,
una immensitat d’aigua que ve de les geleres alpines i cau a tota velocitat
creant forats i polint les parets per on passa. Espectacular.
És una visita, crec que,
imprescindible
i
que
serveix perfectament per
fer temps a l’espera de
pujar
al
Jungfrau
o
passar una tarda de
pluja, perquè, a més
t’acabes mullant igual.
Molt recomanable, per
totes les edats, tant pel
passeig per arribar-hi
com per la visita en sí.
En acabat, fem un cafè
(4.50 CHF!) al porxo de
la casa neoclàssica que hi
ha a l’entrada del recinte.
Ens hi estem una bona estona, sembla que estiguem a casa nostra,
relaxats, mirant cap a la vall amb les muntanyes al fons. Dolce far
niente...
Marxem i, de tornada, fem un cop d’ull a l’aparcament on veiem que no hi
ha senyal de prohibició ni pagament, si no, tan sols un rètol de que
l’aparcament és exclusiu pels visitants de les cascades. La cosa pinta
bé...., fem els dos quilòmetres de tornada al càmping igual de
relaxadament que a la vinguda.
En el camí veiem un rètol que indica que venen ous, preguntem a un
senyor, que ens indica una casa de més amunt, que és casa seva, on
trobem a la seva dona, una agradabilíssima senyora gran envoltada de
flors, que ens ven mitja dotzena d’ous de les seves gallines.
Arribem al càmping i sopem a les set, molt adaptats a l’horari !.
Connectem amb en Marçal, a veure com ho porta... Fem una partida de
l’UNO al bar del càmping, on hi ha una colla de joves que han vingut en
grup. El bar està força bé amb llums i musiqueta, ens quedem en un racó
més tranquil.
Dimecres, 13 d’agost
Dia d’impasse, fent temps per pujar demà al Jungfrau. Encara no plou
Al recollir la furgo se’ns ha sortit el seient-banc de la furgo de les guies
però aconseguim tornar-lo a lloc. Marxem del càmping.
Anem, amb la furgo, fins a Stechelberg, d’on surt el telefèric que puja,
via Gimmelwald, fins a Mürren. Aparcament de 4 a 8 hores per 5 CHF.
Un cop a Mürren, que és un bonic poble dalt de l’altiplà, passegem pel
poble, on veiem unes boniques i antigues botigues, bars, hotels i
restaurants. Curiós en un lloc tan remot.
Iniciem el camí a peu paral·lel a la via del tren que té un curiós recorregut
cap i cua de Mürren a Grutschalp. Va espurnejant. Hi ha boira.
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Passem per prats i
boscos,
falgueres
i
avets i bolets, molts
bolets, però cap de bo.
Només
collim
mitja
dotzena de rossinyols.
El camí és una pista
que segueix, de més a
prop o més lluny, el
recorregut de la via, es
passa
per
algunes
granges i a l’estació
intermèdia,
a
Winteregg,
hi
ha
l’estació i una granja on
venen productes làctics,

però no hi comprem res, ara plou més.
Durant el recorregut veiem el tren anar i venir diversos cops.
Seguim sota la pluja fins a Grutschalp, on arribem al cap de dues hores i
poc, i un cop a l’estació del tren i telefèric, dinem els reglamentaris pa
amb tomàquet i...
Agafem el telefèric de baixada fins a Lauterbrünnen on agafem l’autobús
de línia fins a Stechelberg, on tornem a agafar la furgo i ens acostem
fins al final de la vall fins a un petit i proper hotel del mateix nom on fem
un te i aprofitem el wi-fi. Són les cinc de la tarda.
El paisatge, des de la capçalera de la vall, també és impressionant, els
prats, les cases plenes de flors, les cascades, etc....
Tornem fins a l’aparcament de les Trümmelbachfälle que ja vam clissar
ahir...., quan arribem ja han tancat les cascades i no hi ha ningú, pel que
ens posem discretament
al fons i, per si de cas, no
aixequem encara el sostre
i posem ben visible el
tiquet de l’entrada de la
visita
d’ahir
a
les
cascades, en la línia
argumentaria de que és
un aparcament exclusiu
pels
visitants
de
les
cascades....,
com
nosaltres. Al caure la nit,
arriba una altra furgo i
dues
ACs
més.
Tots
dormim allà.

Dijous, 14 d’agost

Ens llevem aviat, anem cap a Lauterbrünnen, aparquem en un
aparcament de pagament (quin remei!) i anem cap a l’estació.
Agafem el tren de les 08.37 hores, i després de quatre parades, arribem
fins a Kleine Scheidegg, on agafem un segon tren – cremallera que ens
puja cap al cel. Hi ha força gent, sobre tot japonesos. Aquest segon
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recorregut no te la
espectacularitat
visual
d’altres trajectes doncs
transcorre,
majoritàriament,
per
dins de la muntanya, per
dins de la immensa mola
de l’Eiger. Te, en canvi,
la espectacularitat de la
seva construcció doncs
la obra és faraònica i
més tenint en compte
que estem parlant de
que va ser construït
l’any 1.912 ! i que el
túnel que transcorre per
la panxa de l’Eiger te set quilòmetres de recorregut !, tota una gesta!. En
el recorregut, dins del túnel, el tren para un parell de cops i es pot baixar
i, per unes grans galeries excavades en la muntanya, es va fins a uns
grans finestrons des d’on gaudir del paisatge...però hi ha boira i no es veu
gran cosa.
Arribem al cim, l’estació superior de Jungfraujoch, també és subterrània.
Només baixar busquem el darrer transport, l’ascensor que ens ha de pujar
fins al mirador Sphinx, ja a 3.454 metres d’alçada.
Sortim a la terrassa i hi ha boira, pel que no podem veure nets cap dels
dos colossos que ens vigilen, ni el Mönch (4.107 mts) ni el Jungfrau
(4.158 mts). Ens hi estem una bona estona mirant a tot arreu i fent fotos,
tot i la boira i jo em faig el darrer whisky amb gel alpí del viatge. Tot un
plaer. Hem esperat a avui per pujar i poder gaudir de les vistes però la
boira no ens en deixa gaudir, és una pena. No està tancada del tot però
no ens deixa veure els cims. Tot i això podem veure la gelera de
l’Aletsch, que fa dies vam veure des de l’altra banda. Poca cosa més
podem veure en tot el dia doncs, a poc a poc, la boira es va tancant.
El complex del Jungfraujoch – Top of Europe (Cim d’Europa), és força
gran i permet passar-hi força estones gaudint de diversos espais, hi ha
una gran sala on es projecten pel·lícules d’esports extrems de neu. Una
zona amb ninots (Óssos, Heidi, etc...) i Edelweis lluminoses a les parets
on passem una bona
estona
imitant
als
japonesos i les seves fotos
absurdes. Hi ha una zona,
amb catifa transportadora
on hi ha fotos de la
construcció del recorregut,
unes fotos espectaculars
de finals del segle XIX i
principis del XX on es
veuen
els
operaris
treballant
en
unes
condicions
admirables,
amb mesures de seguretat
inexistents. Hi ha zones de
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botigues de records i monotemàtiques com la de la xocolata Lindt i
diversos restaurants. Hi ha diverses sortides a l’exterior, en una d’elles hi
ha la ruta que porta al refugi Mönchutte però no s’hi pot anar pel vent,
fred i boira que hi ha. A la sortida hi ha un replà amb una bandera suïssa
que tot just si la boira deixa veure però ens hi fem una foto. En una altra
banda, més arrecerada hi ha una petita àrea d’esquí on el jovent baixa en
flotadors, trineus, esquís, snowboard i una mena de bicis amb esquís i una
tirolina. Seiem una estona a l’exterior però fa força fred. També, com en
altres cims, hi ha un túnel excavat al gel amb diverses figures esculpides,
fins i tot un Audi.
Xoca molt veure les dones àrabs vestides de negre, tapades de cap a
peus, amb sandàlies i allà enmig del mar blanc de la neu, són una mena
de fantasmes sense rostre que suren sobre la neu.
Tornem a pujar a la plataforma superior, però ara ja no es veu res, la
boira ho ha tapat tot.
A l’interior del complex s’hi està força bé però a l’exterior fa un vent i fred
importants, que no fa agradable el ser-hi.
Dinem, el que nosaltres portem, al restaurant, envoltats de japonesos,
xinesos i indis. S’ha de dir que si no fos per ells allò estaria buit.
Marxem una mica decebuts pel mal temps.
De tornada a l’estació del cremallera hi ha una cua més que considerable
pel que hem d’esperar el segon comboi de trens. El tren va molt ple i hem
de baixar asseguts al terra. Cap problema.
Havíem pensat fer el darrer tram del recorregut de baixada caminant, com
hem fet en altres llocs, però la climatologia ens fa desistir.
Recollim la furgo i marxem de Lauterbrünnen.
Li demanem al GPS que ens porti fins a Broc on demà volem visitar la
fàbrica de xocolata Cailler.
Tot i que plou, el
recorregut es converteix
en una troballa molt
agradable, passem per
un
petit
port,
el
Jaunpass
que
ens
ofereix unes vistes de les
verdes i vistoses valls
alpines. Durant la pujada
veiem l’arc de Sant Martí
complert, espectacular.
Fem força fotos.
Passem per varies valls
fora de els grans rutes
que ens fan el trajecte
molt agradable.
Arribem a Broc i el GPS ens hi porta per una petita carretera que passa
pel darrera de la fàbrica Cailler. Fem una volta pel lloc i veiem diversos
llocs on fer nit També mirem els horaris de les visites per demà. Decidim
fer nit a una explanada que hem vist a l’arribar, que està al darrera de la
fàbrica, junt a un riu. Molt tranquil. Va plovent.
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Divendres, 15 d’agost
Abans que obrin, ja
estem fent cua a la porta
de la fàbrica de xocolata
Cailler, que pertany al
grup Nestlé.
Entrem (20 CHF, els 3) i
gràcies al que hem llegit
en
altres
cròniques
d’internet decidim anar
preparats per la visita i
portem aigua i pa per
anar netejant la boca
després dels tasts de
xocolata.
Som
dels
primers de la cua i tenim
la sort que la primera
visita la fan en castellà i som només tres famílies, catalans tots, però ho
entenem força bé....
Fem tota la visita, des del descobriment d’Amèrica amb la importació a
Europa del xocolata, fins a la creació de la indústria xocolatera suïssa.
Acabant la visita es passa per una sala on es poden tastar diferents tipus
de xocolates, que anem combinant amb bocins de pa i glops d’aigua, per
no saturar les papil·les gustatives, amb el que fem un esmorzar en tota
regla i de franc.
Acte seguit hi ha un taller on una noia treballa la xocolata i fa uns
bombons d’ametlla excel·lents i pots fer-ne tu també..i tastar-los.
Com era d’imaginar, acabes la visita per la botiga, on comprem alguna
cosa de record.
Una mica més amunt de la fàbrica, junt a l’estació del tren hi ha una
botiga, tipus “outlet”, on sembla que, a part de xocolates “normals”,
venen restes de sèrie o mostres defectuoses, però està tancat per
inventari!!. Mala sort.
Marxem del món de la xocolata anem cap al país del formatge, anem cap
a Gruyère, passem pel poble i pugem directament fins a Le Molesson,
on seria un bon lloc on fer nit. A Le Molesson hi ha la “formatgeria
d’Alpage”, on cada dia, a les 10 fan una demostració de l’elaboració de
formatge, per la qual cosa arribem força tard. El lloc és encantador, una
antiga casa de fusta del segle XVII que fa de centre elaborador i turístic
de formatge, cada dia elaboren formatge en públic, amb el procediment
artesanal, olles de coure, foc de llenya, etc...., quan nosaltres arribem
només veiem el formatge que està escorrent el sèrum, però creiem que és
el “lloc” on menjar una fondue. i decidim quedar-nos hi a dinar. Però no hi
ha lloc fins a les dues.
Baixem fins a la “Maison du Gruyère” al complex on fan el formatge i
també hi ha la botiga i un restaurant on menjar una fondue..., però ens
sembla massa turístic, pel que tornem a pujar fins a Le Molesson.
...I l’encertem perquè la Fondue és molt bona i tota la clientela és local.
Demanem dues fondues que venen acompanyades de pa i, a part, unes
petites patates bullides. De postra, la delícia local, merengue amb nata
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líquida a sobre. Tot plegat
una bomba pel fetge,
però
està
boníssim.
També comprem un parell
de formatges i paquets de
fondue per emportar-nos
cap a casa.
A l’hora de pagar hi ha un
cert mal rotllo doncs
estan molt pendents de
que fem i de que paguem,
no se ben bé perquè, però
és una mica incòmode.
Els dos formatges, les
dues
fondues
per
emportar-nos i les dues
que hem menjat allà més les postres, tot 107 CHF, acceptable.
A la sortida ja no plou i han posat en marxa els serveis turístics del lloc
que inclouen un tobogan de muntanya, del que tenim uns vals de
descompte (2 x 1) i hi pugem l’Èlia i jo.
Marxem cap a Ginebra i anem a dormir a un aparcament ubicat en un
petit port esportiu al nord de la ciutat, a Versoix, a l’altra banda del llac
Leman (46.245187, 6.152558). És l’aparcament d’un club nàutic amb
serveis, dutxes (d’aigua freda) i unes piques (tot higiènicament justet).
També hi ha barbacoes. Està ubicat junt al llac, hi ha un parell de
xiriguitos, i es pot passejar a la vora del llac donant menjar als ànecs..
Quan hi arribem ja hi ha un parell d’ACs. Més tard arriben un parell de
furgos, un cotxe amb roulot i, a darrera hora, dues grans ACs més.
Dissabte, 16 d’agost
Fa molt bon dia.
Sortim de l’aparcament i anem cap al Palau de la Societat de Nacions
de Ginebra, la seu de l’ONU a Europa.
Mentre esperem a la porta (obren a les 10), arriba un grup de turistes
amb aspecte familiar..., són de Lleida!. El guia ens mira i ens identifica
com a catalans pel buf amb la senyera de l’Èlia, i ens ofereix entrar amb
ells i poder participar en la seva vista guiada en castellà (25 CHF).
Fantàstic.
Casualment el guia és el mateix que va acompanyar al grup de l’escola de
l’Èlia quan van venir amb l’escola. Deu ser el guia de castellà.
Entrem, en primer lloc, a la Sala dels Drets Humans (“regalat” pel
govern espanyol) amb l’espectacular sostre decorat per en Miquel
Barceló que representa el fons del mar i veiem un divertit vídeo de la
seva gènesi.
Després visitem la Sala del Consell decorat per en Josep Maria Sert,
amb el seu espectacular estil de pintures monocrom, en daurat i negre,
regal, l’any 1936, del govern republicà l’espanyol i que, irònicament, fou
inaugurat l'octubre de 1936, en plena guerra civil i que hagi estat on s’han
fet les principals conferències de pau.
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Finalment
visitem
el
Saló
Principal
amb
l’impressionant
logotip
de l’ONU al seu frontal.
És força impressionant
tot plegat i més si
penses en el que s’ha
parlat allà al llarg de la
història moderna.
Marxem cap al centre i,
després de moltes voltes
trobem aparcament, de
pagament.
Els
aparcaments coberts no
tenien prou alçada.
Iniciem el recorregut per un mercat que hem vist buscant aparcament al
Bulevard Helvetique, hi ha mercat amb parades a l’aire lliure, de fruita,
verdura, formatges, pa, flors, etc.... i un mercat interior amb parades de
carn, peix i plats cuinats, fem una volta per l’interior i l’exterior i, en
acabat, tenint en compte la hora que és, comprem un pollastre a l’ast
amb patates (17 CHF) en una de les parades i ens anem a menjar-lo a un
banc de la vora del llac Leman. Ens quedem molt astorats perquè no
veiem el Jet d’Eau, el mític sortidor del llac Leman a Ginebra, que al no
veure’l no sabem ben bé on hauria d’estar. Suposem/deduïm que està
parat perquè fa aire en direcció a la vora i ho mullaria tot.
Havent dinat anem cap a la part antiga de Ginebra amb una immillorable
guia, l’Èlia, que va estar-hi fa uns mesos.
Pugem cap al casc antic, fins a l’església de Sant Pere, passem per l’antic
ajuntament (Rue Hotel de Ville), sortim fins a la Promenade de la Treille,
baixem fins a la Rue du Marche per on passegem fins a l’inici del Ròdan a
la sortida del llac Leman on, en una plataforma flotant hi ha una piscina
amb la forma i colors de la bandera suïssa!!. Finalment passem pel davant
de l’hotel Four Seasons on hi ha uns carros d’altíssim nivell, buff!.
Agafem la vora del llac, on torna a funcionar el Jet d’Eau i anem passejant
fins a la furgo i...oh, sorpresa!...una multa: 120 francs! (+/- 100 €uros)
perquè el morro de la furgo està a sobre de la línia del pas de vianants,
però en qualsevol cas lluny de la zona de pas. Una putada com una casa!.
(Nota: I al pagar-la el BBVA ens ha cobrat 27 €! de comissions per fer una
transferència fora de la UE i pel canvi de moneda..........).
Cap a les cinc marxem de Ginebra i al cap de poca estona també sortim
de Suïssa. El GPS ens indica 787 quilòmetres fins a casa. Decidim tirar
fins que ens en quedin uns 500 per demà.
Sortim a Le Pouzin, casualment al mateix lloc on vam sortir l’any passat
venint de Noruega, parem en un aparcament junt al Ròdan, just abans de
passar el pont, a la dreta, però havent sopat, i donat que està molt a prop
de la carretera busquem un altre lloc i en trobem un de fantàstic a la
Place Vincent Auriol, junt a una sala d’actes i la zona esportiva i hi ha
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un wc. Vive la France! i els seus omnipresents aparcaments on fer nit!!.
Quan hi arribem ja hi ha una AC i més tard n’arriba una altra, de
Balaguer, que venen de les Repúbliques Bàltiques!!, uf, vaja pallissa!, i
ens expliquen que no val la pena el viatge fins tan lluny, que no hi ha cap
gran atractiu llevat de Tallin, que el paisatge és molt monòton i la gent
molt seca, tot i que els preus són força econòmics. A última hora arriba
una altra AC.

Diumenge, 17 d’agost

Ens llevem a dos quarts de vuit i anem a comprar croissants i “Chouquets”
per esmorzar. Tot un luxe.
Carretera i manta i fins a casa.

Arribem a Barcelona cap a dos quarts de tres del diumenge
disset d’agost de 2014 amb 27.616 quilòmetres al marcador.
Per tant hem fet 3.243 quilòmetres.
Conclusió: Suïssa és molt maco però molt car.
Potser com diu en “Trotamundos” al seu web, hi ha altres zones dels Alps,
francesos i italians, tan o més maques i molt més econòmiques i amb
moltes mes facilitats on fer nit.
Però s’hi ha d’anar un cop a la vida..., com a mínim!.
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Annexos:
 Ruta per Suïssa
 Resum del viatge
 Despeses
o Gasoli i peatges
o Detall despeses
Ruta per Suïssa:
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Resum del viatge:

















Dissabte, 26 de juliol de 2014
o 536 kms.
o Sortim a les 18 hs.
o Arribem a les 23 hs. A Saint Paul les Durance
Diumenge, 27 de juliol de 2014
o Vista a Briançon.
o Dormim a l’aparcament de Chamonix. 12.50€ x 24 hs.
Dilluns, 28 de juliol de 2014
o 06.30 ja estem a l’estació del telefèric per pujar al Pic du Midi.
o Vistes vàries i al “Pas dans la vie”.
o Baixem fins al Plain de l’Aiguille i caminem fins a Montenvers
(2.45 hs.)de baixada.
o Visita gelera Mer du Glace (420 esglaons) i exposicions.
o Tornem amb el Cremallera fins a Chamonix.
o Dormim a aparcament de súper a Martigny
Dimarts, 29 de juliol
o Comprem Vinyeta (33€) i Half fare Pass (230€).
o Visita a gossos sant Bernat.
o Gorges de Trient.
o Via Ferrata de Saillon.
o Dormim a l’aparcament del banys termals de Saillon.
Dimecres, 30 de juliol de 2014
o Vall d’Heremence.
o Visita a la presa de la Grand Dixence
o Tornem passant per les “Piramides d’Euseigne”
o Visita al llac soterrani de Saint Leonard
o Dormim al càmping Alphubel de Tasch.
Dijous, 31 de juliol de 2014
o 9hs. Sortim de Zermatt i agafem el telefèric passant per Furi fins
a Trockener on fem transbordament fins al Klein Matterhorn.
o Visita al Glacier Paradise.
o Tornem fins a Schwartzsee i baixem a peu fins a Furi.
o Visitem un pont penjant.
o Tornem al càmping Alphubel de Tasch
Divendres, 1 d’agost de 2014 (Dia nacional suís)
o Ruta Tasch – Zermatt – Gornergrat en el cremallera més alt
d’Europa.
o Tio tocant la trompa alpina. Comprem dues navalles.
o Caminem dues hores fins a Riffelberg.
o Sopar i festa a Zermatt. Wifi.
o Tornem al càmping Alphubel de Tasch
Dissabte, 2 d’agost de 2014
o Visita a Saas Fee. Aparcament obligatori.
o Pugem a Spielboden. Alimentem Marmotes.
o Dormim a Mörel, entrant al poble a la dreta, junt a la central
elèctrica del Roina, casa amb bandera portuguesa.
Diumenge, 3 d’agost de 2014
o Betten, telefèric a Bettmeralp.
o Telefèric al Bettmerhorn.
o Vistes de la gelera Aletsch.
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o Passeig Bettmeralp – Riederalp i tornada.
o Dormim a Mörel, al mateix lloc d’ahir.
Dilluns, 4 d’agost de 2014
o Fiesch. Telefèric fins a Fiescheralp
o Telefèric Fiescheralp – Eggishorn
o Vistes de la gelera Aletsch i la plaça de la Concòrdia. 1 hora.
o Dinem i baixem caminant fins a Fiescheralp.
o Passem el Nufenenpass (2.478 mts)
o Comprem formatge en un “caseificcio”.
o Dormim a l’estació del funicular Ritom a Piotta. WC i parc.
Dimarts, 5 d’agost de 2014. Portem 1.400 kms.
o No agafem el funicular Ritom perquè no hi val el Half Fare Pass.
o Bellinzona. Càmping.
o Vista al Castell Castelgrande.
o Dinem a la pizzeria Corona. Molt recomanable.
o Vista a un altre castell. En hi ha tres.
o En Marçal ens comunica que l’han operat de l’apendix.
Dimecres, 6 d’agost
o 11 i pico... sortim una mica estabornits per la notícia d’ahir.
o Visitem el pas de la Via Mala.
o Dinem a Thussis.
o Passegem per Chur.
o Anem fins a la Vall d’Arosa. (Càmping=fatal!).
o Agafem un autoestopista, ens comenta que han tingut 8
setmanes de pluja.
o Dormim a l’aparcament del camp de golf de Bad Ragaz.
Dijous, 7 d’agost de 2014
o Visitem Liechtenstein.
o Visitem Einsieldeln, però ens equivoquem de lloc....
o Les noies es banyen al llac de Brünnen, seu de les navalles
Victorinox.
o Arribem a Luzerna.
Divendres, 8 d’agost de 2014
o Vaixell Luzerna – Alpnachstadt.
o Pugem al Pilatus, amb el cremallera amb més pendent d’Europa
(48%), fins al cim: Pilatus Kulm a 2.073 mts.
o Passeig de 50 minuts fins al cim del Tomlishorn de 2.132 mts.
o Dinem i baixem en telefèric fins a l’estació de Krienseregg.
o Baixem caminant fins a Kriens. Bus cap a Luzerna. Compra al
súper.
Dissabte, 9 d’agost de 2014
o Mercat de Luzerna.
o Museu del transport.
o Pugem a l’Stansenhorn amb el telefèric “Cabrio”. Wifi.
Diumenge, 10 d’agost de 2014
o Sortim d’Stans.
o Passem per la vall d’Entlebuch. Reserva de la biosfera. Granges
Asserradores, etc...
o Lüderen: lluita suïssa i folklore.
o Dormim al centre informatiu de la vall/formatge d’Emmental.
Dilluns, 11 d’agost de 2014
o Visitem el centre informatiu de la vall/formatge d’Emmental.
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o Visitem el casc antic de Berna.
o Anem fins a Sigriswill. Pont penjant.
o Dormim al centre del poble. Cap problema.
Dimarts, 12 d’agost de 2014
o Comprem formatge Apenzeller i pa a Sigriswill.
o Arribem a Lauternbrünnen. Càmping Schutzenbach.
o Visita a les cascades Thrumenbachfalle.
Dimecres, 13 d’agost de 2014
o Telefèric Stechelberg – Mürren.
o Passeig Mürren – Grütschalp
o Telefèric Grütschalp – Lauternbrünnen.
o Bus fins a Stechelberg.
o Berem a l’hotel d’Stechelberg. Wifi.
o Dormim aparcament cascades Thrumenbachfalle.
Dijous, 14 d’agost de 2014
o Cremallera Lauternbrünnen – Kleine Scheidegg.
o Cremallera Kleine Scheidegg - Jungfraujoch. Boira.
o Mirador Sphinx 3.454 mts.
o Visita interior gelera. Botiga Lindt.
o Passem el port de Jaunpass. Preciós.
o Fotos amb l’arc de Sant martí.
o Dormim a Broc, junt a la fàbrica Cailler.
Divendres, 15 d’agost de 2014
o Visita a la fàbrica Cailler. Xocolata a tope.
o Gruyere. Fondue i Merengue a la Maison d’Alpage a Le Molesson.
o Ginebra. Compra al súper i nit al Furgoperfecto de Versoix.
Dissabte, 16 d’agost de 2014
o Visita al Palau de les Nacions de Ginebra amb el grup de Lleida.
o Mercat al Bulevard Helvetique. Pollastre a l’ast.
o Passeig pel casc antic.
o 17hs. Marxem de Ginebra / Suïssa.
o Estem a 787 kms. Casa.
o Sortim a la sortida 16, passat Valence, a Le Pouzin.
o Dormim a la plaça Vincent Auriol. OK.
Diumenge, 17 d’agost de 2014
o Sortim de Le Pouzin, a les 9.20 del matí.
o Estem a 522 kms. de Barcelona.
o +/- 14.30, arribem a Barcelona.
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Despeses:
 Resum despeses
 Gasoli i peatges
 Detall despeses

Despeses, imports i conceptes
aproximats.

Comptes del viatge. Estiu 2014.
Canvi estiu 2014: 1CHF : 0,80 €, ò també 1€: 1,18 CHF
Resum despeses
Concepte
Efectiu
Menjar comprat a BCN
Pagaments amb targeta
Pagat en efectiu
Gasoli
Peatges + vinyeta suissa

Fotos curioses

Import en €
780
195
1726
218
402
194
Total
3515

Transports
Telefèrics, funiculars, etc...
Half Fare Pass
Subtotal transports

753
230
983

Dormir
1 nit a parcament de pagament i 5 de càmping
Subtotal dormir

217
217

Visites
6 visites a museus
Subtotal museus

151
151

Aparcaments
8 aparcaments de pagament - 1 hi fem nit
Subtotal aparcaments

48
48

Gasoli
França (més econòmic) i Suïssa
Subtotal gasoli

402
402

Peatges autopista
Peatges de França (falta el BCN-La Jonquera)
Vinyeta Suïssa
Subtotal peatges

161
33
194
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Comptes del viatge. Estiu 2014.
Canvi estiu 2014: 1CHF : 0,80 €, ò també 1€: 1,18 CHF
Peatges i gasoli
Data
Import €/CHF Valor en € Gasoli
26/07/2014
54,39 Gasoli
26
8,5
6,7
4,6
27/07/2014
14,2
88,69 Gasoli
40
33 Vinyeta
06/08/2014
134,4
114 Gasoli
15/08/2014
36,4
30,9 Gasoli
16/08/2014
11,1
88,73 Gasoli
31
2,3
17/08/2014
23,2
26
25 Gasoli

Peatges

401

194

Totals

Peatge
Peatge
Peatge
Peatge
Peatge
Vinyeta

Peatge
Peatge
Peatge
Peatge
Peatge

Lloc
La Jonquera
Montpeller
Aix en Provence
Saint Paul Les Durance
Gap
Briançon (68 lts. A 1,3€/lt.)
Martigny
Chur (72,62 lts. A 1,85 CHF/lt.)
(20 lts a 1,82 CHF/lt.)
Annecy
Annecy (69 lts a 1,287 €/lt.)
Valence
Loriol
Montpeller
Perpinyà
Village Catalan

KMS
24.531

25.176

26.667

27.598
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Comptes del viatge. Estiu 2014
Canvi estiu 2014: 1CHF : 0,80 €, ò també 1€: 1,18 CHF
Despeses variades
Data
Import €/CHF Valor en €
27/07/2014
4,5
28/07/2014
168
5
3,5
3,5
5,5
12,5
29/07/2014
617,5
520
40
33
230,03
19,17
16
17,5
5,33
13,9
12
30/07/2014
4,9
4,2
25
21,5
5,45
24
20,5
31/07/2014
16
13,5
84,32
2
1,7
01/08/2014
42
33,6
58
49,2
31
26,3
15
13
8
6,8
3
2,55
16
13,5
02/08/2014
138,75
117,5
45,05
38,2
34
28,78
4,6
4
11
9,4
03/08/2014
32,16
9,4
3,5
3
04/08/2014
32,5
4
3,4
8
6,8
22
18,7
05/08/2014
8
6,8
47,3
40
58,5
49,52
9,7
8,22
06/08/2014
19
16
2
1,7
07/08/2014
5,2
4,4
24,35
20,65
99,2
84
1,3
1,1
08/08/2014
10
8,5
26,7
22,7
170,7
150
09/08/2014
21,45
18,21
2,9
2,5
65
55,2
74
62,84
3
2,55
10/08/2014
18,9
16
18,4
15,6
36
30,5
10
8,5
5
4,25
11/08/2014
13,7
11,65
12/08/2014
3,9
3,3
2,9
2,45
9,2
7,8
2,2
1,9
176,2
150,27
43,9
37,3
26
22
4,5
3,85
13/08/2014
10,8
9,2
20,9
17,75
7,47
4,4
3,75
7,5
6,35
5
4,25
7,2
6,15
14/08/2014
4
3,4
15/08/2014
20
17
8,15
6,9
65
55
12
10,2
30
25
12
10,2
35,35
30
16/08/2014
25
3
2,55
5
4,25
17
14,4
17/08/2014
6
Total
2771,4

Concepte
Croissants i pa
Telefèric
CocaCola i gelat
Imant Nevera
Golt Èlia
Fruita
Aparcament
Canvi Moneda
Vinyeta
Half Fare Pass
Museu gossos Sant Bernat
Gorges de Trient
Cafès
Súper ALDI
Barra de pa
Telefèric
Juguet
Llac soterrani
Tren Tasch -Zermatt - Tasch
Telefèric Matterhorn (Anar/Tornar)
Rentadora i Assecadora
Cremallera Gornergrat
2 navalles suisses
Cremallera tornada fins Riffelberg
2 plats frankfurt, etc...
1 Raclette
Pastís d'albercoc
Tren Tasch -Zermatt - Tasch
3 nits al càmping Tasch
Compra a súper
Telefèric Spielboden
Menjar marmotes
Aparcament Saas-Fee
Telefèric Bettmeralp
Te i "Ovomaltine"
Aparcament funicular Betmeralp
Telefèric Fiescheralp (Anar/Tornar)
Aparcament funicular Fiescheralp
Got Èlia
Formatges
Bus Bellinzona
Pizzeria "Corona"
1 nit càmping Bellinzona
Fruita: Pastanagues i síndria
Berenar (2 cafès, pastes i gelat)
Aparcament
"Pretzel"
Súper Lienchenstein
Tour Pilatus
Aparcament
Aparcament -Tot el dia
Súper de l'estació central
Canvi Moneda
Farmàcia. Gotes x ulls.
Pa
Museu del transport
Telefèric Stansenhorn
1 gelat
Súper
Pack 8 cerveses
Dinar
2 Gelats
Cervesa
Berenar (2 cafès, Ovomaltines i pastes)
Llet i Iogourt
Pa
Formatge a granja
2 croissants
Viatge al Jungfrau
Càmping Schützenbach
Cascades Trumenbachfalle
1 cafè a les cascades Trumenbachfalle
Telefèric Stechelberg-Mürren
Súper
Telefèric Grütschalp -Lauternbrünen
Bus Lauternbrünen-Stechelberg
Berenar Hotel Stechelberg
Aparcament funicular Stechelberg
Súper Lauternbrünen
Aparcament Lauternbrünen
Entrada fàbrica xocolata Cailler
Xocolata Cailler
Fondue a la formatgeria d'Alpage
Formatge a la formatgeria d'Alpage
2 paquets de fondue
Tobogan
Súper Migros
Palau de les Nacions
Adhesiu ONU
Pastís d'albercoc
Pollastre a l'ast
3 croissants i "Chouquettes"

Lloc / Localitat
Saint Paul Les Durance
Chamonix /Aigulle du Midi
Aigulle du Midi
Aigulle du Midi
Aigulle du Midi
Chamonix
Chamonix
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny
Gorges de Trient / Martigny
Martigny
Vex
Presa Grand Dixence
Presa Grand Dixence
Saint Leonard
Tasch
Zermatt
Càmping Tasch
Zermatt
Gornergrat
Gornergrat
Zermatt
Zermatt
Zermatt
Tasch
Tasch
Saint Niklaus
Saas-Fee
Spielboden
Saas-Fee
Betten
Betmerhorn
Betten
Fiesch
Fiesch
Fiescheralp
Nufenen Pass
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Chur
Chur
Lienchenstein
Lienchenstein
Luzerna
Luzerna
Luzerna
Luzerna
Luzerna
Luzerna
Luzerna
Luzerna
Stans
Stansenhorn
Stans
Hasle (Entlebuch)
Lüderen
Lüderen
Lüderen
Sigriswill
Sigriswill
Sigriswill
Sigriswill
Sigriswill
Lauternbrünen
Lauternbrünen
Lauternbrünen
Lauternbrünen
Stechelberg
Lauternbrünen
Grütschalp
Lauternbrünen
Stechelberg
Stechelberg
Lauternbrünen
Lauternbrünen
Broc
Broc
Le Molesson (Gruyere)
Le Molesson (Gruyere)
Le Molesson (Gruyere)
Le Molesson (Gruyere)
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Le Pouzin
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