
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L ’  A L P I N I S M E  
    

Una mica d’història 

La història de l’alpinisme comença, com indica la paraula, amb els 
ascensos als cims dels Alps. Però la paraula “muntanyisme” significa el 
mateix i hi ha indicis de què es feia des de temps remots. Al principi, 
l’alpinisme no era considerat com a tal però molts caçadors, buscadors 
de pedres precioses i guerrers van practicar el muntanyisme. 
Al segle III AC., durant la 2ª Guerra Púnica, Aníbal i els seus elefants 
africans van creuar els Alps i van envair Itàlia. També l’any 1817 el 
General San Martín va creuar Els Andes amb l’objectiu d’alliberar Xile. 
Totes elles eren formes d’alpinisme que no s’anomenaven com a tal, 
eren gestes que es feien a les muntanyes i que més tard despertarien 
l’ interès per elles. 
El 1336 el poeta italià Petrarca va conquerir la cima del Mont Ventoux 
als Alps. 
Pensadors, naturalistes, científics, exploradors, ..., es van interessar 
pel muntanyisme des del segle XV. 
Coincidint amb  l’any de la 
conquesta d’Amèrica es va ascendir 
el Mont Aiguille, a partir d’aquí es 
van produir esdeveniments que 
marcarien el transcórrer de la 
història. El 1521 Diego de Ordás 
acompanyat per un grup d’homes i 
per ordre d’Hernán Cortés van 
arribar al cim del volcà 
Popocatépetl per recollir sofre. Van 
ascendir 5.400 metres marcant així 
un rècord en la història de 
l’alpinisme. 
No obstant, l’exploració i conquesta 
de les grans muntanyes han estat 
sempre un privilegi de minories i 
per això l’alpinisme en la història 
dels seus orígens destaquen 
algunes personalitat nobles com 
Achille Ratti, conegut per ser el 
papa Pius XI. 
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A la segona meitat del segle XVIII, les condicions socials, unides a 
l’esperit descobridor 
dels anglosaxons, van 
fer que els anglesos 
arribessin als Alps; uns 
s’hi instal·laren i altres 
van viatjar per la regió 
trobant en ambdós 
casos un terreny inèdit 
per satisfer els seus 
afanys de superació. 
El 1741, una època en 
la que creuar els Alps 
representava quasi un 
perill mortal, els 
britànics Windham i 
Pococke, acompanyats d’un grup d’amics van fer les primeres 
excursions alpines, sortint des de Ginebra (Suïssa), travessant els seus 
boscos per arribar a Montenvers a la part alta de Chamonix. 
L’esperit de conquesta i d’exploració es va anar estenent per tota 
Europa, encara que els excèntrics autors d’aquestes gestes posaven 
més afany que tècnica en els seus intents. Mica en mica van anar 
destacant persones com el Dr. Michel Gabriel Paccard, un jove metge 
de la vall de Chamonix i Jacques Balmat, caçador i alhora buscador de 
cristalls de roca. Llavors, l’alpinisme encara era en estat embrionari i 
lluny de professionalitzar-se, malgrat tot, aquells expedicionaris 

treballaven per incentius 
que un home de ciència 
(Horace Benédict de 
Saussure) els va oferir. El 
dia 8 d’agost de 1786 
van arribar al cim del 
Mont Blanc, conquesta 
que alhora fou científica i 
esportiva i que es 
considera la fita que 
dóna origen a l’ 
alpinisme. 

 

 

 

 

L’ alpinisme esportiu i els materials 

Un cop assolit el cim del Mont Blanc 
comença l’alpinisme esportiu. Una 
gran quantitat d’alpinistes 
principiants van començar a intentar 
ascendir muntanyes i l’activitat va 
anar creixent. 
Després d’ascendir els cims es va 
començar a pensar en obrir noves 
rutes per crear nous reptes. Així a 
finals del segle XIX es cerca la 
dificultat en l’ascensió enlloc de l’ascensió en sí mateixa. 
El segle XX comencen els mitjans artificials de progressió a l’escalada, i 
els límits de dificultat s’amplien encara més. Des de llavors, sorgiran 
una gran varietat de disciplines dins l’alpinisme i s’innovarà en 
tècniques i filosofies. 
El 1960 s’inventen als Estats Units els anclatges naturals i l’escalada 
esportiva entra de seguida en un clima de competitivitat.  
Des de llavors es pot considerar que hi ha varis tipus d’alpinisme i 
diferents material per practicar-los:  
Alpinisme d’interiors o de zones cobertes 
• Bouldering (alpinisme de roca)  
• Alpinisme esportiu 
• Alpinisme professional 
• Alpinisme en gel 
L’alpinisme en zones cobertes exigirà arnesos, casc, peus de gat, etc. 
La modalitat Bouldering es realitza en petits monticles i roques sense 
corda. Els articles necessaris són: calçat adient, suports d’alpinisme, 

bossa de magnesi, matalàs 
portàtil o coixí de seguretat i 
casc. 
Per practicar l’alpinisme 
esportiu el material a utilitzar 
és més o menys semblant a 
l’anterior modalitat. 
 
 
 

  



 
 
 
L’alpinisme en gel requereix major grau d’especialització i més material 
per dur-lo a terme: Botes de muntanya, cordes, roba específica, piolet, 
pitons de gel, cargols de gel, etc, que permetran fixar-nos en la paret. 
A més de l’equip bàsic tenim accessoris molt importants com poden 
ser: ulleres de sol (fonamentals per protegir-nos de l’elevada 
radicació), cascos, arnesos, dispositius de fixació de cordes, suports, 
cargols, frontals o llanterna petita, navalla, mapa, brúixola o GPS i 
farmaciola. 
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