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Resum 
Les ac ti vi tats de mun tan ya (ex cur sio nis -

me, es ca la da, al pi nis me...) re pre sen ten un 

cas pe cu liar en el pa no ra ma de les es pe -

cia li tats es por ti ves. No so la ment pel seu

carà cter di fu sa ment com pe ti tiu, o per ser

les pe rifè ries més re mo tes el seu te rreny de 

joc, sinó so bre tot per què des bor den el

marc es tric te de la pràcti ca es por ti va, tant

en la tra di cio nal di vul ga ció de les ac ti vi tats 

de base com per les con no ta cions d’a ven -

tu ra –per tant, es cas sa ment re gu la des– de

les rea lit za cions ex tre mes. 

L’a pa ri ció de l’ex cur sio nis me –la seva in -

clu sió apro xi ma da en els cànons de la con -

cep ció re cent de l’es port– és un fe no men

l’o ri gen del qual pot ser si tuat en pa ral·lel

al des ple ga ment del món mo dern. És, tot i

amb això, un pro duc te es trany de la so cie -

tat on neix, per què aques ta pe cu lia ri tat el

fa ser re fu gi dels grups so cials de ca dents i

mar gi nals unes ve ga des, i an ti ci pa ció dels

ac tors emergents, d’altres.

Obser var l’e co no mia i la so cie tat mo der na

des de la mun tan ya, tal com il·lus tra la

hist òria so cial de l’ex cur sio nis me, ens ofe -

reix una nova, sug ge ri do ra i par ti cu lar

pers pec ti va de l’ob jec te de l’o fi ci socio -

lògic. 

Introducció
Vo sal tres mi reu en lai re quan vo leu ele -

var-vos; jo miro cap avall per què sóc a les

al tu res. Qui de vo sal tres pot riu re’s i al ho -

ra ser a les al tu res? Qui es ca la els cims

més alts se’n riu, de to tes les tragè dies, ja

si guin reals o fic tí cies” (Nietzsche, 1988,

pàg. 164). 

Per tant, quin va lor té l’es tu di acadè mic (és

a dir, no pràctic, allun yat-de-la-vida) d’un

tema? Tam bé la gent es fa aques ta pre gun -

ta. Aques tes pre gun tes són di fí cils de res -

pon dre, per què els qui se les plan te gen mai

no han es ca lat una mun tan ya i no te nen in -

terès per cap tema. La meva opi nió és que

es tro ben molt allun yats de la vida (Ri chard

Emer son, 1960. Cit. a Rit zer, 1995,

pàg. 559). 

No hi ha dub te que, si exis teix un es port

sin gu lar, aquest és l’ex cur sio nis me. S’a tri -

bueix a He ming way la fra se “no més els to -

ros i l’ex cur sio nis me són es ports. La res ta

són jocs”. Els es ports de mun tan ya te nen

molt d’ex pe rièn cia vi tal to tal, de com pro -

mís, i arri ben fins i tot a im pli car la su per -

vivè ncia dels qui els prac ti quen. A més a

més, da vant de la pràcti ca to ta li tat dels es -

ports, la com pe ti ció for mal no més afec ta

àmbits i es pe cia li tats molt res trin gi des de

mo da li tats, com ara l’es ca la da, i això des

d’èpo ques re la ti va ment re cents. Tam bé és

cert que la pràcti ca dels es ports de mun -

tan ya no se cir cums criu a una edat o eta pa

vi tal dels in di vi dus, sinó que l’ac ti vi tat pot

adap tar–se a les di fe rents ca pa ci tats fí si -

ques, tal ve ga da pel fet que no hi pre do mi -

na una lògi ca com pe ti ti va. Expe rièn cia to -

tal, romà nti ca, fàcil ment no vel·la ble –no

de ba des l’al pi nis me és un dels es ports que

més nom bre de re lats li te ra ris ha ins pi rat,

si no el que més–, po dríem su po sar que a

tra vés de l’es tu di de la pràcti ca de l’ex cur -

sio nis me, el so ciò leg in te res sat en allò que

és so cial ment “pa tolò gic” i “anor mal” ac -

ce di ria a un ob jec te in te res sant en la seva

ex cep cio na li tat. 

En aques tes pàgi nes, però, s’ex po sarà

una idea for ça di fe rent. Aque lla que en tén

la pràcti ca de l’ex cur sio nis me com a ex -

pres sió d’al guns dels agents, tendèn cies i

con flic tes claus en la hist òria mo der na de

les so cie tats oc ci den tals, en ca ra que és

cert que no so la ment dels més ar que tí -

pics, sub stan tius o, si es vol, “nor mals”

din tre d’a ques tes so cie tats. Amb el que la

hist òria so cial d’a quest es port ens mos tra, 

da vant de les vi sions re duc cio nis tes o ma -

ni quees, el carà cter irre duc ti ble ment

com plex, dinà mic i plu ral d’allò que és so -

cial, al ho ra que la con si de ra ció de l’ex cur -

sio nis me com a ob jec te so ciolò gic ens pot

aju dar a en ten dre les claus del can vi so -

cial en l’ac tua li tat.
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So cio lo gia de l’es port, Can vi so cial,
Excur sio nis me 

n Pa ra ules cla u

Abstract

Mountain activities (mountaineering, scaling

and climbing) represent an unusual case in

the panorama of sports specialities.Not only

for their widely competitive character or for

their “field of play” being so far away, but

also, especially, because they exceed the

strict framework of sports practice, both in

the traditional popularizing of basic activities 

and also in the bold connotations –therefore

barely regulated– of the extreme

achievements. 

The appearance of mountaineering –its

approximate inclusion in the canons of the

recent understanding of sport– is a

phenomenon whose origin can be situated

in a paral lel way to the opening of the

modern world. Overall, it is a strange

product of the society in which we live,

because its mentioned peculiar ities makes

it both a refuge for the socially decadent

and marginal groups, and also a foretaste

of emerging actors. To see the economy an

modern society from a mountain top, as

the social history of mountaineering shows, 

offers us a new, thought provoking special

perspective of the object of the

sociological profession.

Key words
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La mun tan ya
com a un es pai
simb òlic uni ver sal 
La im portància atri buï da a la mun tan ya és

un ele ment pre sent en la gran ma jo ria de

les cul tu res hu ma nes. A ve ga des, les se ves

con di cions so vint hos tils a la su per vivè ncia 

hu ma na la con ver tei xen en un lloc ate rri -

dor, si nis tre. Tan ma teix, d’al tres ve ga -

des, l’es forç asc ètic que la seva cul mi na ció 

 requereix la fan es ce na ri de la trans -

cendència. Els ar que tips dua lis tes de la

mun tan ya ma leï da da vant per da vant de la

mun tan ya màgi ca re flec tei xen, per tant,

aques tes dues ves sants mit jan çant el pen -

sa ment mí tic. 

El te mor d’allò que no es con tro la, l’es glai 

que des de sem pre sen tim els hu mans

da vant del que no ens és fa mi liar, ex pli -

quen el pri mer dels atri buts mí tics de les

alç àries. Del se gon n’e xis tei xen molts

més exem ples no ta bles, i les mun tan yes

apa rei xen com a fi tes claus en l’o ri gen de

la cul tu ra ju deo cris tia na oc ci den tal: el

Mont Si naí, l’Olimp, la Mun tan ya de les

Oli ve res...1 D’a quí que, du rant el des ple -

ga ment i la con so li da ció de la cul tu ra

cris tia na, els llocs triats per a la ubi ca ció

de mo nes tirs se rien so vint mun tan yes o

pu jols, un fet, d’al tra ban da, fàcil ment

cons ta ta ble tam bé als llocs de cul te i ve -

ne ra ció d’al tres creen ces des de l’o ri gen

de la nos tra esp ècie. 

Les dues ca res
de la mo der ni tat 

A l’al ba del món mo dern es re co neix tam bé 

la do ble faç de la mun tan ya: la mun tan ya

sa gra da, la mun tan ya ma leï da. La trans -

cendència d’a quest fet, com a ex pres sió de

les ten sions cul tu rals i ideolò gi ques que

do nen for ma a la Mo der ni tat i, per ex ten -

sió, al nos tre pre sent, és més que no ta ble.

El mas sís del Mont Blanc, als Alps, és un

te rreny per fec ta ment exem pli fi ca dor d’a -

ques tes tendències. D’u na ban da, és un

lloc que la Mo der ni tat no pot dei xar de co -

ro nar i com pren dre, per així ser do mes ti cat 

i in te grat en un món que es con si de ra re git

per un or dre ra cio nal. Ho ra ce Be ne dict de

Saus su re, fi gu ra des ta ca da de la il·lus tra -

ció gi ne bri na –i ales ho res im pul sor de la

pri me ra as cen sió als 4.807 m del Mont

Blanc per part de Bal mat i Pac card, a la fi

del se gle XVIII– és la quin ta essència d’a -

ques ta tendència cien tí fi ca, ra cio na lis ta,

des mi ti fi ca do ra. 

Però tam bé tro bem el seu con tra punt en el

mo vi ment romà ntic. Un exem ple ní tid n’és

l’o bra de Mary She lley “Fran kes tein, o el

Mo dern Pro me teu”, l’ar gu ment de la qual

és co ne gut per tot hom –en el fons, una re -

crea ció del mite de Pig ma lió–, en ca ra que

no ho si gui tant el seu mis sat ge: la crí ti ca

de la creen ça en el po der ab so lut de la

cièn cia i la tècni ca, en el fons, una cri da

d’a vís per a la hu mi li tat de l’esp ècie hu ma -

na, ama ra da de triom fa lis me mo der nis ta.

Així, en la no vel·la, l’és ser creat pel doc tor

Fran kes tein –com si fos una ma te ria lit za ció 

del lema de Goya “el som ni de la raó pro -

dueix mons tres”– cer ca re fu gi pre ci sa ment

al mas sís del Mont Blanc.2 Més con cre ta -

ment, a “La Mer de Gla ce”, la gla ce ra més

llar ga del con ti nent. La gla ce ra, Mon ten -

vers –avui un en cla va ment tu rís tic–, la

cara Oest de l’Ai gui lle du Dru –en l’ac tua li -

tat un dels més grans rep tes al pi nis tes del

mas sís– re sul ten per fec ta ment re cog nos ci -

bles en la des crip ció que l’au to ra fa del

lloc, la qual des til·la tota l’essència de la

te mor, en cer ta me su ra fas ci nant, que pro -

vo ca la mun tan ya. 

Al cap da vall, la mun tan ya es re sis teix a ser 

un ve dat més en el pro grés mo dern. La

seva hos ti li tat i gran dio si tat la con ver tei -

xen, com tan tes d’al tres ve ga des en la his -

tòria, en un re duc te ind òmit. Tot i amb

això, els Alps co men cen a és ser ex plo rats,

co ro nats els seus cims, mi llo rats els ac ces -

sos. Aques ta tendència és més tar da na als

mas sis sos de la Pe nín su la Ibèri ca, però és

igual ment il·lus tra ti va des del punt de vis ta 

so ciolò gic. Així, a la fi del se gle XIX, co men -

ça l’ex plo ra ció sis temà ti ca dels Pi ri neus i

dels Pi cos de Eu ro pa, les se rra la des més

abrup tes i re pre sen ta ti ves del Nord Pe nin -

su lar. I en aques ta des co ber ta, la mun tan -

ya tor na a exer cir el pa per de tau ler on es

con tra po sen –de ve ga des fins i tot s’hi ba -

rre gen– les dues ca res contradic tòries de la 

Mo der ni tat: d’u na ban da, en gin yers, geò -

legs, cartògrafs... com Ca sia no de Pra do o

Schulz, als Pi cos de Eu ro pa, els quals for -

men part del grup que, enllà del seu gust

per les al ça des, cer quen de de fi nir el te rri -

to ri ju ris dic cio nal dels seus paï sos, a cau sa 

de la po sa da en va lor de la munta nya com

a font de mer ca de ries –mi ne rals, fo na men -

tal ment–; d’u na al tra ban da, re pre sen tants 

d’u na clas se so cial an tany he gemò ni ca en

ter mes ab so luts, però ales ho res de ca dent i

as set ja da per l’em pen ta bur ge sa: la no ble -

sa. Alguns per so nat ges no ta bles des ta quen 

en tre els se gons: el com te Henry Rus sell,

als Pi ri neus, el com te de Saint Saud als Pi -

cos de Eu ro pa... No sem bla ca sual que els

pri mers ex plo ra dors de to tes dues se rra la -

des per tan yes sin a una na ció pa ra digm àti -

ca de la Mo der ni tat i pio ne ra en el fet de

de can tar–se per la for ma re pu bli ca na com

a sis te ma de go vern, amb el que això su po -

sa per a la no ble sa: Fran ça. Tam bé a

Espan ya, però, dis po sem d’un per so nat ge

des ta cat en aquest sen tit: Pe dro Pi dal i

Ber nal do de Qui rós, Mar quès de Vi lla vi cio -

sa d’Astú ries. Empre sa ri, po lí tic, es crip tor,

ca ça dor... però tam bé es ca la dor, i ales ho -

res pri mer a co ro nar el mí tic Picu Urrie llu,

més co ne gut com a Na ran jo de Bul nes,

de la mà de Gre go rio Pérez Demaria

“Cainejo”.

Des prés d’u na es bo rro na do ra es ca la da,

el 15 d’a gost de 1904 Pe dro Pi dal i el

“Cai ne jo” van cons truir so bre el cim del

Picu tres pirà mi des de ro ques, per tal de

dei xar un sen yal ine quí voc de la seva

“ges ta”:

 

Vo sal tres tes ti fi ca reu la nos tra as cen sió,

ni per a afa lac de nècia va ni tat, que no

sen tim, sinó com a exem ple i emu la ció als

es for ços, i com a tim bre de glòria per

fer-nos cre di tors d’u na im mor ta li tat al Pa -

ra dís dels Pi cos, en el ve ri ta ble, ge nuí i vi -

ril Olimp dels déus!... (P. Pi dal, cit. a Fon -

tán, 1986, pàgs. 80-81). 
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1 A Les Lleis, Pla tó, fent re ferè ncia al di lu vi, va dir: “Els qui ales ho res es van es ca par d’a ques ta de so la ció uni ver sal, de vien ser els ha bi tants de les mun tan yes [...] Era una ne ces si -

tat que aquells ha bi tants de les mun tan yes ig no res sin com ple ta ment les arts i to tes les in ven cions que l’am bi ció i l’a va rí cia ha vien ima gi nat a les ciu tats, i tots els re cur sos de què 

els ho mes ci vi lit zats s’han ser vit per fer-se mal els uns als al tres [...]. A to tes les so cie tats on no es co nei xen l’o pulè ncia, ni la ri que sa, els cos tums deuen ser molt purs, per què ni

el lli ber ti nat ge, ni la in jus tí cia, ni la ge lo sia, ni l’en ve ja hi po den te nir un lloc” (Pla tó, 1970, pàgs. 52-54).
2 Aques ta obra és es cri ta, en molt pocs dies, des prés d’u na vi si ta a la zona del Mont Blanc –a la vall de Cha mo nix–, rea lit za da en com pan yia de dues fi gu res des ta ca des del ro man -

ti cis me li te ra ri: el seu ma teix espòs, el poe ta She lley, i Lord Byron..



Rea lit za ció per so nal trans cen dent, rei vin -

di ca ció de va lors simb òlics i mo rals da vant

del crei xent ma te ria lis me i mer can ti lis me

del món mo dern, un com po nent im por tant

de na cio na lis me... són els in gre dients

bàsics de la mo ti va ció que per so nat ges

com Pi dal ex pres sen a l’ho ra de pu jar mun -

tan yes: 

Qui na idea em for ma ria de mi ma teix i dels

meus com pa trio tes, si un dia arri ba va a les

me ves ore lles la no tí cia que uns al pi nis tes

es tran gers ha vien enar bo rat amb les se ves

per so nes, la ban de ra de la seva Pàtria, so -

bre el cim ver ge del Na ran jo de Bul nes, a

Espan ya, a Astú ries i al meu in dret de caça

d’i sards fa vo rit? (Íbid, pàgs.  68-69).3 

Crí ti ca i in te gra da al ho ra, la no ble sa re cull

així l’e le ment més es pi ri tual de l’or dre

burgès, el na cio na lis me, tot su mant-se als

es for ços ideolò gics i de de li mi ta ció del te -

rri to ri dels nous es tats na cio nals. Cosa que

és cohe rent amb el crei xent in terès pels re -

cur sos que es tro ben en àrees de di fí cil ac -

cés, com les mun tan yes, la so bi ra nia de les 

quals es tro ba va fins ales ho res re la ti va -

ment in de fi ni da. 

A Espan ya, doncs, l’ac ti vi tat no bi lià ria,

l’in terès cien tí fic i mi ner, les ca ce res

reials... ani rien di fo nent el gust per la

mun tan ya –en al tres temps em bol ca lla da 

per un halo romà ntic i con si de ra da re fu gi

de ban do lers i mal fac tors–, amb la qual

cosa, a poc a poc, co men çarà a aug men -

tar el nom bre de vi si tants als mas sis sos

pe nin su lars. Gai re bé sem pre, al co men -

ça ment, re pre sen tants de les clas ses més 

be nes tants, acom pan yats per guies lo -

cals –so vint pas tors. Cada ve ga da més

gent, però amb fre qüèn cia mar cats pel

tret de la pe cu lia ri tat: fo na men tal ment, a 

més a més de no bles, bur ge sos il·lus -

trats, so vint im buïts de la men ta li tat hi -

gie nis ta4 i re ge ne ra cio nis ta que es de sen -

vo lu pa en el pri mer terç del se gle XX de

la mà de fi gu res com Gi ner de los Ríos i la 

Insti tu ció Lliu re d’Ensen yan ça. Aquest

con text do na ria lloc a una de les so cie tats 

mun tan yen ques de l’Estat  més pio ne res i 

im por tants: la “Real So cie dad Es pa ñola

de Alpi nis mo Pe ña la ra”. 

Elits so cials, al cap i a la fi, en ca ra que per -

tan yents a una sub cul tu ra par ti cu lar, re la -

ti va ment di fe rent dels prin ci pis i va lors he -

gemò nics de l’in dus tria lis me. Pro po sen un

es pi ri tua lis me asc ètic, ben di fe rent del ma -

te ria lis me mer can til emer gent en d’al tres

grups de les elits econò mi ques i po lí ti ques. 

Amb això, la mun tan ya es de vé, per a ells,

un lloc simb òlic i de re pre sen ta ció,5 és a

dir, un es pai per po sar en pràcti ca for mes

de vida i de re la ció de ti pus al ter na tiu, rei -

vin di cant-los així com a mo del per al

 conjunt de la so cie tat, per a la seva re ge ne -

ra ció. Pre ci sa ment el carà cter par ti cu lar

d’a quests agents so cials fa que molts d’ells 

es tro bin en tre els per de dors de la gue rra

ci vil, amb la qual cosa el con flic te bèl·lic

i les se ves conseqüències polítiques,

socials, ideològiques, es deixaran sentir

també a la muntanya. 

La di fu sió dels es ports
de mun tan ya en la
ma du re sa de la so cie tat
indus trial 

El pai sat ge so cial de l’ex cur sio nis me a

Espan ya des prés de la gue rra s’hau ria anat 

anun ciant ja, an te rior ment, a d’al tres

 països eu ro peus. Pre ci sa ment, les con se -

qüèn cies als paï sos germ ànics d’un al tre

con flic te bèl·lic, la Pri me ra Gue rra Mun -

dial, ha vien co men çat a va riar la com po si -

ció so cial d’a quells que es di ri gien a la con -

ques ta dels cims. Als ja co ne guts s’hi

 comencen a afe gir jo ves de les clas ses po -

pu lars, en ca ra que amb un con cep te com -

ple ta ment di fe rent de la pràcti ca al pi na,

que se ria so vint cri ti cat per la “aris tocr àcia

al pi nís ti ca”: da vant la mera per se cu ció del

cim, es co men cen a cer car ales ho res els

ves sants més abrup tes o di fí cils de les

mun tan yes. Neix així el con cep te con tem -

po ra ni d’es ca la da, vin cu lat a la ver ti ca li tat, 

a l’“ex trem”. Una pràcti ca qua li fi ca da pels

seus de trac tors, amb unes cer tes res sonà -

ncies des pec ti ves, com a “al pi nis me

acrobà tic”. La col·li sió de di fe rents ma ne -

res de con ce bre la pràcti ca de l’ex cur sio -

nis me evi den cia, per tant, un cert xoc

 social. Les òbvies di ferè ncies de po der i

d’in fluèn cia llan ça ran un cert halo de ‘ma -

le dic ció’ so bre els pri mers al pi nis tes ex -

trems, pro vi nents de fora de les elits bur ge -

ses i no bi lià ries. Que l’al pi nis me ex trem

 sigui molt més pe ri llós que la pràcti ca con -

ven cio nal és un dels ariets fo na men tals de

les crí ti ques que s’hi abo quen en contra. 

Sens dub te, la con ques ta de la cara Nord de 

l’Ei ger, als Alps Suïs sos, és l’e pi so di que

més clar i net re ve la el des ple ga ment i con -

so li da ció d’a ques ta mena de pràcti ques. A

cau sa dels des pre ni ments, els can vis me -

teo rolò gics... els in tents d’es ca lar la sum -

ma ment pe ri llo sa pa ret cònca va de l’“Ogre”

o “L’Aran ya Blan ca”, de gai re bé dos quilò -

me tres d’al ça da, es comp ta rien per tragè -

dies, fins que dues cor da des ger ma noaus -

tría ques –Heck mair, Vorg, Kas pa rek i

 Harrer6– acon se gui ren la seva pri me ra as -

cen sió el 1936. El fet va te nir un no ta ble

efec te na cio na lis ta i va ser uti lit zat com a

acte de pro pa gan da pel règim nazi. Aquest

re co nei xe ment ser vi ria com a ex pres sió de

l’a lian ça for ja da a Ale man ya en tre l’a ris tocr -

àcia bur ge sa més tra di cio na lis ta i les clas -

ses bai xes –pre ci sa ment els grups so cials

dels quals hist òri ca ment ha vien pro vin gut

els mun tan yencs i al pi nis tes–, en front dels

sec tors bur ge sos més in no va dors. 

Fets com aquest an ti ci pa rien el que se ria,

des prés de la Se go na Gue rra Mun dial, el

pa no ra ma so cial de l’a vant guar da al pi nís ti -

ca. Estem da vant d’un fe no men de jo ves,

per re gla ge ne ral poc in te grats en les for -

mes de vida més con ven cio nals, amb la

qual cosa la mun tan ya es con ver teix, no va -
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3  Aques ta obra re pro dueix ín te gra ment l’ar ti cle de Pe dro Pi dal pu bli cat al dia ri La Épo ca, el di marts 20 de de sem bre de 1904. Més en da vant va apar èi xer tam bé al lli bre que el

ma teix Pi dal va es criu re amb José Za ba la el 1918 i que por ta el tí tol de Pi cos de Eu ro pa.
4 “Els al pi nis tes som cer ca dors de sa lut per al cos i  per a l’àni ma. A la mun tan ya el cos tro ba els agents sa ni ta ris que l’a mun te ga ment de l’urbs li nega i l’es pe rit s’ei xam pla i s’en -

for teix, i es blin da con tra les bai xes misè ries hu ma nes” (“Edi to rial”, Pyre nai ca, vol. I, núm 1, 1926).
5 La mun tan ya és un “es pai de re pre sen ta ció”, per tal com s’hi des ple guen “com ple xos simb òlics i no cions que con te nen opo si ció o hos ti li tat vers les con cep cions do mi -

nants”, és a dir, un es pai on, mit jan çant for mes de vida al ter na ti ves, es fo na men ta una crí ti ca so cial més àmplia. (Urry, 1995, pàg. 228.) Per a l’o ri gen d’a quest con cep -

te, ve geu Le febv re (1974).
6 Ha rrer es autor tam bé del best se ller, por tat al ci ne ma de fa poc, Set anys al Ti bet, que na rra les se ves pròpies pe ripè cies en aquell país llunyà, on s’ha via des pla çat amb mo tiu

d’u na ex pe di ció a l’Himà laia, pre ci sa ment com a re com pen sa per l’as cen sió a l’Ei ger. L’es clat de la Se go na Gue rra Mun dial el va fer cau re pre so ner dels an gle sos, dels quals va

fu gir du rant el pe río de que re la ta el lli bre.



ment, en un es ce na ri al ter na tiu, un més

dels que an ti ci pen el mo vi ment con tra cul -

tu ral dels anys 60 i 70. So bre tot brità nics

–com Chris Bo ning ton, Whi llans, Scott...–, 

en ca ra que tam bé nord-ame ri cans, com

ara Rob bins i tot el mo vi ment ge ne rat al

vol tant de la vall de Yo se mi te, a Ca lifò rnia.

Men tres tant, en el prin ci pal país alpí, Fran -

ça, la re gu la ció ins ti tu cio nal de l’ex cur sio -

nis me i la im portància de la fi gu ra del guia, 

que pro por cio na un mitjà de pro fes sio na lit -

za ció als al pi nis tes, di bui xa un es ce na ri

més tra di cio nal i encotillat, on destacaria

la figura de Gastón Rebuffat, guia i un dels

principals escriptors alpins. 

El fe no men de l’es ca la da i la re cer ca de la

di fi cul tat en les as cen sions ex pe ri men ta

tam bé una im por tant di fu sió tan bon punt

Espan ya es re cu pe ra de la post gue rra. La

na tu ra sal vat ge, l’es forç i les “mun tan yes

ne va des” en cai xa ven per fec ta ment en les

ico nes de la ideo lo gia del fei xis me, fins i

tot en la seva orien ta ció fran quis ta, com

tam bé s’ha com pro vat res pec te a l’Ei ger.

Així, una ins ti tu ció del règim, el “Fren te de 

Ju ven tu des”, se ria un im por tant plan ter

d’a ques tes pràcti ques. Hi par ti ci pa rien

–pos si ble ment no po dia ser al tra ment–

Alber to Ra ba dá i Ernes to Na va rro, les fi -

gu res més re pre sen ta ti ves de l’al pi nis me

ex trem es pan yol, els quals con tri bui rien a

for jar, amb la seva pri me ra es ca la da de

1962, el prin ci pal mite i sím bol munta -

nyenc es pan yol: la cara Oest del Na ran jo

de Bul nes. Pre ci sa ment, al gun dels ac ci -

dents que es pro dui rien en aques ta pa ret,

en l’a fany d’a con se guir-ne la pri me ra es -

ca la da hi ver nal –com el d’Ortiz i Be rrio, o

el que cos ta ria la vida a S. Arra bal–,

col·lo ca rien la mun tan ya en el cen tre de

l’in terès d’u na nai xent in dús tria de mit -

jans de co mu ni ca ció, amb la qua si aca ba -

da d’es tre nar te le vi sió al cap da vant.7 Pel

que fa a la pràcti ca més po pu lar, es pro -

dueix un in cre ment con ti nuat en el nom -

bre de prac ti cants, tant a Eu ro pa en ge ne -

ral com a Espan ya, cosa que com por ta, a

prio ri, el des di bui xa ment dels ní tids per -

fils so cials dels mun tan yencs, en ca ra que

això serà ma ti sat més en da vant. Un fe no -

men des ta cat és el crei xe ment de so cie -

tats i clubs de mun tan ya –els quals ja no

te nen el carà cter eli tis ta d’an tany–, so vint

vin cu lats o sor gits en el si de les grans em -

pre ses in dus trials, un fe no men, aquest,

for ça fre qüent al nord. 

Des prés de la Se go na Gue rra Mun dial es

con so li da tam bé una ac ti vi tat de re la ti va

im portància en la hist òria so cial de l’ex cur -

sio nis me: les ex pe di cions a l’Himà laia.

Aques tes cons ti tuei xen un fe no men jus ti fi -

cat so cial ment en la seva ves sant na cio na -

lis ta, ini ciat pri mer per ale manys i brità nics 

abans de la Se go na Gue rra Mun dial. En ge -

ne ral, és una pràcti ca de les prin ci pals

potè ncies co lo nials, la qual té un sig ni fi cat

simb òlic, de rea fir ma ció de la ca pa ci tat na -

cio nal de con ques ta, més que no pas

pràctic. 

Un fe no men que re sul tarà tardà, i en oca -

sions polè mic a Espan ya, on co men ça ria

tam bé amb una re lec tu ra co lo nial de ca -

ràcter ideolò gic, com mos tra el lema de la

pri me ra ex pe di ció es pan yo la als Andes, el

1961: “Cinc-cents anys més tard”. Tan -

ma teix, aviat es con ver ti ria en símp to ma

d’al guns dels con flic tes de l’Espan ya ac -

tual. Per què les pri me res ex pe di cions del

nos tre país als Andes i a l’Himà laia ser vi -

rien d’ex pres sió a la ten sió en tre el na cio -

na lis me es pan yo lis ta i els na cio na lis mes

pe rifè rics. Pot ser el cas més il·lus tra tiu si -

gui la pri me ra ex pe di ció bas ca als Andes,

el 1967, que aca ba ria a la pre só per ha ver 

col·lo cat –se gons de nun cia ria una car ta

anò ni ma– una “ban de ra se pa ra tis ta”8 al

Cam pa ment Base de Que bra da Hon da, a

la Se rra la da Blan ca pe rua na (Itu rri za,

1996). Alguns dels seus mem bres, com

Ángel Ro sén, for ma rien part de la pri me ra

ex pe di ció es pan yo la que co ro na l’Eve rest,

l’ex pe di ció bas ca de 1980, que no més

durà la iku rri ña en la “con ques ta” del cim. 

Mar tín Za ba le ta, au tor de l’as cen sió, en

tre pit jar el cim cri darà “Egin dugu, egin

dugu. Gora Eus ka di Aska tu ta”. En sen tit

con tra ri, es de nun cia va que fins als no ran -

ta “la ban de ra es pan yo la no ha via one jat

al sos tre del món”, mal grat ha ver es tat as -

so lit per bas cos i ca ta lans. Una ex pe di ció

fi nan ça da par cial ment per l’exè rcit ho

acon seguiria, amb tots els ho nors, el

1992.

Anècdo tes com aques tes re ve len que, des -

prés del “Fren te de Ju ven tu des”, a Espa -

nya tam bé la mun tan ya s’ha via con ver tit

en un con text con tra cul tu ral i re fu gi de l’o -

po si ció al règim fran quis ta, de ve ga des en

un lloc on anar per par lar de po lí ti ca en un

en torn “dis cret” i con fi den cial. Tot an ti ci -

pant, així tam bé, l’es ce na ri so cio po lí tic

con tem po ra ni. 

Alter na tius
i/o in te grats: la mun tan ya
en la so cie tat pos tin dus trial

Cu rio sa ment, l’al pi nis ta més em blemà tic

sor git en l’en torn de les ins ti tu cions del

fran quis me, Cé sar Pé rez de Tu de la, se ria

el prin ci pal res pon sa ble de la di fu sió pú -

bli ca d’a quest es port al nos tre país; en

molts sen tits, se ria un cap da van ter a la

seva èpo ca: no so la ment per la seva tas ca

di vul ga do ra en di fe rents mit jans, sinó

tam bé per ser un pio ner en el pa tro ci ni co -

mer cial de les se ves ac ti vi tats, una cosa

ales ho res blas ma da –par lem dels anys

sei xan ta i se tan ta– i avui com ple ta ment

ge ne ra lit za da. 

El pa tro ci ni i la di fu sió li terà ria de les

vivè ncies al pi nes se rien tam bé les prin ci -

pals ei nes del sud ti rolès Rein hold Mess -

ner, el prin ci pal di vul ga dor de l’al pi nis me 

a es ca la in ter na cio nal. Els uns i els al tres

con tri buei xen a fer que es pro duei xin un

se guit de fets que can vien ra di cal ment el

cai re de l’ex cur sio nis me, amb la uni ver -

sa lit za ció dels  prac ti cants, uni da a una

pro fun da di fe ren cia ció de les ac ti vi tats

en glo ba des en el mun tan yis me: ex cur sio -

nis me, es ca la da de bloc, es ca la da es por -

ti va, es ca la da de grans pa rets, es ca la da

en gel i mix ta, al pi nis me, Himà laia...

cada una amb con tin guts i re gles ben di -

fe rents, així com prac ti ca des per un per fil 

so cial par ti cu lar, que po dríem dir que és

apro xi ma da ment crei xent –en sen tit es -

truc tu ral, de més baix a més alt– en l’or -

dre es men tat.9 
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7 Els ma tei xos Ra ba dá i Na va rro van mo rir d’ac ci dent d’es ca la da, però no al Na ran jo, sinó in ten tant l’as cen sió d’un al tre gran mite de l’al pi nis me in ter na cio nal: la cara Nord de

l’Ei ger.
8 Evi dent ment, es re fe ria a una iku rri ña.
9 Enca ra que hi ha ex cep cions, com ara l’ex cur sio nis me, que mal grat ser la fa ce ta més “po pu lar” del mun tan yis me, re cent ment ha ex pe ri men tat un crei xe ment de la pràcti ca en tre 

les clas ses su pe riors. Com a exem ple d’a quest fet po dem es men tar les so vin te ja des as cen sions pi ri nen ques de Jor di Pu jol, que va ser pre si dent de la Ge ne ra li tat ca ta la na. 



Mal grat tot, això úl tim no dei xa de ser una

con jec tu ra que haurà d’és ser con tras ta da

per la via em pí ri ca. Pas sa ria, així, a for -

mar part d’un pro gra ma d’in ves ti ga ció que 

per se gui ria la de fi ni ció dels trets so ciolò -

gics de la pràcti ca de l’ex cur sio nis me en

l’ac tua li tat, en te nent-los com a ex pres sió

d’al gu nes de les grans tendències de la so -

cie tat con tem porà nia. Tot con si de rant,

doncs, la mun tan ya com un ob ser va to ri,

fo na men tal ment a ni vell ‘mi cro’, del can vi

so cial. 

Per fer-ho, par ti ria de la com pren sió i la

cons ta ta ció del pro cés mit jan çant el qual

les ac ti vi tats de mun tan ya, apa rent ment

al ter na ti ves i mar gi nals se gons les re pre -

sen ta cions de sen tit comú, es van in se rint i 

in te grant per fec ta ment en la so cie tat de

con sum. Atès que ex pe ri men ten, com s’ha

plan te jat, l’i ni ci d’u na pràcti ca co mer cial

més o menys mas si va: amb la mul ti pli ca -

ció del nom bre d’em pre ses i guies pro fes -

sio nals; amb la for ma ció d’a quests en el

marc de l’en sen ya ment re glat; amb la de fi -

ni ció de pro duc tes tu rís tics, com ara les ru -

tes de sen de ris me o el ba rran quis me, arri -

bant tam bé a con ver tir-se en negoci

l’escalada de la muntanya més alta de la

terra: l’Everest o Chomolungma:

L’e xem ple més cri da ner de la for ma com el

pro cés d’es ca lar mun tan yes ha pas sat a for -

mar part del tu ris me de mas ses es tro ba en

re la ció amb el Mont Eve rest. Esca lar l’Eve -

rest es tro ba a ho res d’a ra en di ver sos iti ne -

ra ris tu rís tics, tant que, en un dia dels pri -

mers no ran ta, 32 es ca la dors van arri bar al

cim [...] Tam bé se sug ge reix que fer un

“trek king” a l’Eve rest ha pas sat a ser part de

la iden ti tat de Holly wood, una mena de ri -

tual de pas per a les es tre lles més ge nuï nes

(Mac nagh ten i Urry, 1998 pàg. 206). 

Tan ma teix, la ini cia ti va per so nal con ti nua

pre do mi nant en les ac ti vi tats mun tan yen -

ques, cosa que ex pli ca ria el seu alt ni vell

de di fu sió. Aquest fet por ta com a con se -

qüèn cia la im portància econò mi ca que ad -

qui reix la fa bri ca ció i co mer cia lit za ció dels

ma te rials que s’u ti lit zen en la pràcti ca del

mun tan yis me, tot con fi gu rant-se, amb l’es -

quí, com una ac ti vi tat cap da van te ra en ge -

ne ra ció de ne go ci per a les fir mes de ma te -

rial es por tiu.10 Això és de gut al fet que el

con sum de ma te rial no so la ment es pro -

dueix per a la pràcti ca es tric ta de l’ac ti vi tat

es por ti va, sinó tam bé en la vida dià ria, per

tal com la roba i el cal çat de mun tan ya

–bo tes de trek king, fol res po lars...– han

es de vin gut una ico na de l’et hos post mo -

dern, com a ex pres sió del re tro ba ment

amb la na tu ra. Això ex pli ca ria que les

grans mul ti na cio nals del sec tor, com Nike,

Adi das i d’al tres, no no més apos tes sin for -

ta ment per la con so li da ció de lí nies pròpies 

de pro duc tes per a l’ex cur sio nis me, sinó

tam bé que aca bes sin ad qui rint al gu nes de

les em pre ses es pe cia lit za des cap da van te -

res en aquest camp. 

Però la im portància co mer cial de l’ex cur -

sio nis me no aca ba aquí, sinó que es re co -

neix en un dels sec tors claus de les eco -

nomies pos tin dus trials: les ano me na des

 indústries cul tu rals. Amb au dièn cies en al -

tres temps im pen sa bles en els mit jans de

co mu ni ca ció de mas ses, en ca sos com el

del pro gra ma Al filo de lo Impo si ble al nos -

tre país; amb el se gui ment d’ex pe di cions

per les te le vi sions o llocs a la xar xa, tam bé

per Mar ca –pri mer dia ri es pan yol en nom -

bre de lec tors–; amb l’a po geu de re vis tes i

edi to rials es pe cia lit za des...

Per tant, l’in terès de l’es tu di so ciolò gic de

l’ex cur sio nis me en la so cie tat con tem porà nia 

ra di ca en el fet que, a tra vés d’ aques tes

pràcti ques es por ti ves, es mos tren amb ni ti -

de sa els va lors i ar que tips he gemò nics –els

de carà cter més con ven cio nal, com ara l’èxit, 

l’o rien ta ció de l’ac ció per ob jec tius, la ma xi -

mit za ció, co mer cia lit za ció, com petè ncia, el

con su mis me...–, coe xis tint es tre ta ment amb 

els que per a al guns11 es tan pas sant a ser els 

va lors ge nuïns de les so cie tats pos tin dus -

trials o post mo der nes: au to no mia, re fle xi vi -

tat, in di vi dua lis me... 

Com a re sul tat, en l’àmbit es tric ta ment al -

pi nís tic co men cen a ma ni fes tar-se les crí ti -

ques que de nun cien fins a quin punt al gu -

nes mo da li tats o pràcti ques al pi nes s’han

con ver tit en una hipè rbo le de l’es pe rit com -

pe ti tiu orien tat a l’èxit d’un ob jec tiu con -

cret: el cim, una ruta d’u na di fi cul tat de ter -

mi na da. L’al pi nis ta i es crip tor Joe Simp son 

posa en evidè ncia ca sos reals en els quals

els an hels de co ro nar el cim de l’Eve rest

por ten no no més  -li te ral ment– “a pas sar

per da munt de cadà vers" d’al pi nis tes, sinó

tam bé, en ca sos do cu men tats,12 a fer-ho

so bre mo ri bunds, que són aban do nats a la

seva sort per no po sar en pe rill l’èxit que

pas sa, ne cess ària ment, per fer el cim.

L’as cen sió a l’Eve rest, con ver ti da així en

un joc de mi lio na ris, on s’a rri ben a “pa gar

de se nes de mi lers de dòlars per pu jar amb

‘Ju mars’ per una cor da fixa, res pi rant prou

oxi gen com per anar a la llu na i tor nar”

(Simpson, 2002, pàg. 52).13 

Qui pu gui per me tre’s pa gar les ta ri fes d’un

bon equip co mer cial, si està de ci dit i prou

en for ma, té pos si bi li tats rao na bles d’a rri bar 

avui el cim de l’Eve rest, en ca ra que la seva

ex pe rièn cia si gui poca o cap [...] L’Eve rest

no és sinó un al tre des tí de va can ces, amb

l’ú ni ca di ferè ncia que és més car que la res -

ta, com co rres pon a la seva im portància

(Simp son, 2002, pàgs. 66-67). 

Al cap da vall, un es tu di de la so cie tat con -

tem porà nia, a tra vés de l’ex cur sio nis me,

con ce but en clau plu ra lis ta, haurà de mos -

trar que a la mun tan ya es con tra po sen, com 

en un tau ler d’es cacs amb múl ti ples pe ces,

tendències, agents i trets molt di fe rents.

Alguns in tel·li gi bles en clau mo der nis ta

 –ra cio na lit za do ra, ins tru men tal, de sen ci -

sa do ra, uti lità ria...–, men tre que d’al tres

s’a cos ten més al mo del post mo der nis -

ta-trans cen dent, màgic, sen ti men tal, per so -

nal... Els uns con se qüents, com s’ha vist,

amb la le gi ti mi tat econò mi ca i mer can til

 hegemònica, d’al tres amb la de fen sa d’u na

le gi ti mi tat al ter na ti va, de ti pus vi ven cial, fo -
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10 Per veu re una pa norà mi ca ge ne ral de la im portància so cioe conò mi ca d’a ques tes pràcti ques, que s’a tu ra tam bé en llur ta xo no mia i en tra mat or ga nit za tiu, ve geu Da vid Mos co so

(2003)
11 Em re fe rei xo a les di fe rents tra di cions que res sal ten el carà cter de rup tu ra que ad qui reix el can vi so cial con tem po ra ni, com és el cas del post mo der nis me (Lyo tard, De rri da, Li -

po vetsky...) o la mo der nit za ció re fle xi va (Beck, Lash...), en tre d’al tres.
12 Entre d’al tres, el de Dee pak Kul ka ni, mem bre d’u na ex pe di ció ín dia,  que va mo rir prop del Co lla do Sur, a 8.000 m, da vant la pas si vi tat de di ver ses  ex pe di cions asià ti ques i oc -

ci den tals. Això va pas sar la pri ma ve ra del 1992, quan tam bé jo ma teix em tro ba va in ten tant es ca lar l’Eve rest. Simp son re cull tam bé el tes ti mo ni de l’es ca la dor ja ponès E. Shi -

ge ka wa, el qual, des prés d’a ban do nar a la seva sort dos al pi nis tes mo ri bunds, de camí cap al cim pel ves sant nord, va dir que “per da munt dels vuit mil me tres la gent no pot

es tar per mo ra li tats” (Simp son, 2002, pàg. 50).
13 Con cre ta ment, la ta ri fa per par ti ci par en una ex pe di ció co mer cial a l’Eve rest pu ja va 65.000 dòlars el 1996.



na men ta da en el com pro mís i en l’au to re gu -

la ció d’in di vi dus i agents col·lec tius, en una

èti ca re fle xi va. Això es re la cio na amb no ves

for mes d’es truc tu ra ció so cial més mul ti di -

men sio nals i dinà mi ques, que fan de la

mun tan ya un es ce na ri més de la nos tra so -

cie tat de con sum al ho ra que tam bé es de vé

“es pai de re pre sen ta ció”. 

Per això, un pro gra ma d’in ves ti ga ció en els

ter mes in di cats haurà de qües tio nar-se fins 

a quin punt la uni ver sa lit za ció, co mer cia lit -

za ció, di ver si fi ca ció i es pe cia lit za ció de les

di fe rents fa ce tes de l’ex cur sio nis me coe xis -

teix amb el seu com po nent romà ntic, ètic,

re ge ne ra cio nis ta. Aquest úl tim és po sat en

evidè ncia per què les pro fu ses re gla men ta -

cions del joc com pe ti tiu dels al tres es ports

són sub sti tuï des aquí per au to re gu la cions

èti ques –es tils d’as cen sió, ús o no de mit -

jans ar ti fi cials...– i ecolò gi ques –ti pus d’e -

qui pa ment per a les ru tes amb ma jor o me -

nor im pac te, llocs i èpo ques en què es pot

escalar o no, per no destorbar als ocells,

formes de tractar els residus... 

Una dada re lle vant en l’es tu di de la so cie -

tat con tem porà nia “des de la mun tan ya” el

cons ti tueix que, pa ra do xal ment, mal grat

aques tes au to re gu la cions i mal grat que els

mun tan yencs han es tat so vint els prin ci -

pals rei vin di ca dors d’un es ta tus de pro tec -

ció per a les mun tan yes –ve geu el cas dels

Pi cos de Eu ro pa (Gon zá lez Fer nán dez,

2002)–, tam bé són, so vint, les se ves pri -

me res “víc ti mes”. Les nor mes in for mals i

èti ques, pròpies de la pràcti ca mun tan yen -

ca, xo ca rien així amb les for mals, pròpies

dels es pais pro te gits; les nor ma ti ves le gals, 

els règims de pro tec ció es tra duei xen en

pro ble mes d’ac cés a les mun tan yes, com si 

fos una re ven ja bu rocr àti ca per part dels

ges tors cap als menys “in te grats” dels

usua ris de la na tu ra. Pot ser pel seu de sa -

fia ment a la con cep ció mer can ti lis ta dels

Parcs Na tu rals, com a es pai nor ma lit zat i,

per tant, cons truït com a ob jec te apte per

al con sum mas siu. Per què la tendència

més ge nuï na de l’ex cur sio nis me, so bre tot

en la seva pràcti ca més ex tre ma, i mal grat

la trans cendència econò mi ca que se li ha

re co ne gut més amunt, sem bla con ti nuar

con ser vant, als ulls dels ges tors ins ti tu cio -

nals, un cert halo de mar gi na li tat, de ca -

ràcter asc ètic, de ‘ma le dic ció’ indòmita:

Un tret de l’ex cur sio nis me i l’es ca la da és la

idea de l’es forç. Es con si de ra que no més si

una en ti tat na tu ral im pli ca es forç per es ca -

lar-la o as so lir-la pot ser pròpia ment apre -

cia da; el ter me ‘tra vel’ [viat jar], fet i fet, ve

de ‘tra vail’, tre ball (Mac nagh ten i Urry,

1998, pàg. 206). 

I pot ser no van errats, per què l’es ca la da,

l’al pi nis me... per a molts con ti nua man te -

nint el sen tit romà ntic dels pio ners: al ter na -

tiu, de sa fia dor, de re pre sen ta ció... com a

pro pos ta de re la ció amb el món que posa en 

qües tió les ba ses d’allò que hi ha es ta blert.

Una pe cu lia ri tat so cial que, empí ricament,

hau ria ad ver tit ja par cial ment Pie rre Bour -

dieu a “La Dis tin ció” en afir mar:

La for ma més asc èti ca de l’ac ti tud est èti -

ca i les pràcti ques més le gí ti mes cul tu ral -

ment i menys cos to ses econò mi ca ment,

com ara, en matè ria de pràcti ques cul tu -

rals, la fre qüen ta ció de mu seus o, en

matè ria es por ti va, l’al pi nis me o l’ex cur sio -

nis me, te nen to tes les pro ba bi li tats de tro -

bar-se for ça so vint en les frac cions més ri -

ques (re la ti va ment) en ca pi tal cul tu ral i

més po bres (re la ti va ment) en ca pi tal

econò mic (1988, pàg. 266).14 

Cal dria in ves ti gar, per tant, si es tem da vant

d’u na pràcti ca que, en la seva ves sant més

“ge nuï na”, i de for ma pot ser no cons cient,

se si tua i pren par tit, com ho fan tota una

sèrie de mo vi ments con tem po ra nis de ca -

ràcter al ter na tiu –eco lo gis tes, “an ti glo ba lit -

za ció”–, en el gran de bat con tem po ra ni,

l’autè ntic di le ma de la Mo der ni tat Tar da na:

el que s’es ta bleix en tre la le gi ti mi tat vi ven -

cial i la lògi ca mer can til do mi nant; en tre di -

ver si tat i plu ra lis me com a símp to ma de la

lli ber tat, i la lògi ca de la “raó im pe ria lis ta”

que res ta sub ja cent des prés de l’ho mo ge -

neït za ció de fen sa da pel “pen sa ment únic”

(Bour dieu i Wac quant, 2001). De fen sant,

doncs, l’es pi ri tua lis me romà ntic en ver sió

post mo der na da vant la hi per mo der ni tat

mer can ti lis ta i ins tru men tal. Tot pro po sant

que, de la ma tei xa ma ne ra que l’essència de 

les co ses no s’ex hau reix en la seva for ma

tan gi ble, el sen tit de l’e xistència tam poc no

es basa en el sim ple guany de les co ses ma -

te rials, sinó so vint en “la con ques ta d’allò

que és inú til”, que di ria Te rray.15 Com be -

lla ment ho ex pres sa ria l’al pi nis ta francès

Gui do Mag no ne, des prés de su pe rar la te -

mi ble cara Oest dels Drus –al mas sís del

Mont Blanc–, vers l’any 1952: 

Els  meus dits es cor xats aca ri cien suau ment

el gra nit... aques tes pe dres pe sa des, te rri -

bles i sen se àni ma, ho són tot per a no sal tres: 

la deu del nos tre sen ti ment de ple ni tud.16 
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14 La vin cu la ció en tre as ce tis me i mun tan ya es tro ba en un dels pre cur sors del pen sa ment post mo dern, com ho és Nietzsche, el qual, a Així parlà Za rat hus tra va dir: “Be neït si gui

allò que ens en du reix! Mai no lloa ré el país on flueix la llet i la mel. Per veu re-hi molt cal co men çar per apar tar la vis ta d’un ma teix: tot hom que hagi d’es ca lar una mun tan ya ne -

ces si ta aquest en du ri ment” (F. Nietzsche, 1988, pàg. 164).
15 Alpi nis ta, es crip tor i ci neas ta francès de la ge ne ra ció de post gue rra.
16 Del lli bre La cara Oes te de los Drus, Ju ven tud, Bar ce lo na. Cit. per E. Mar tí nez de Pi són a Des ni vel.com “El sen ti mien to de las mon ta ñas”, fe brer del 2000.


