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Presentació
El 28 de gener del 2016 el Jaume Ferret presentava a l’audiovisual del mes al CMSC, la
remasterització del film L’Alta Ruta Chamonix-Zermat 1979 d’Enric Font.
En aquesta projecció va assistir-hi el seu fill Ferran Font i és allà on vàrem conèixer la seva companya, la
Cristina Curto, i on ens vam assabentar de l’existència del blog de la Cristina on publica els seus
particulars diaris de muntanya i viatges.
El seu blog ens va captivar i a partir d’aleshores la Cristina col·labora a la nostra revista i es defineix a
ella mateixa com a: dibuixant, pintora, muntanyenca i bloguer.
L’octubre del 2016 la Cristina i el Ferran van publicar un llibre sobre el seu viatge a peu al voltant de
Manaslu i els Anapurnes que avui presentem a “elmuntanyenc”.
Consell de redacció
“No és més qui més alt arriba, sinó aquell que, influït per la bellesa que l’envolta, més intensament sent”
(Maurice Herzog, alpinista francès).
Aquesta frase resumeix molt bé com es prenen la muntanya els autors d’aquest llibre: sense ser grans
alpinistes es llancen a l’aventura i ens narren la quotidianitat d’un trekking a través de l’Himàlaia.
El tret de sortida comença l’any 1982, durant la primera expedició catalana al Manaslu (8.163 m).
L’ascensió a aquest vuit-mil va tenir un final tràgic quan els dos alpinistes que atacaven el cim van
quedar atrapats enmig d’una tempesta i foren colgats per una allau.
Avui, el fill d’un d’aquells alpinistes vol veure la muntanya on va desaparèixer el seu pare. És en Ferran
que, juntament amb la Cristina, la seva dona, ens expliquen aquesta experiència vital amb paraules
senzilles, complementades amb aquarel·les i fotografies fetes durant la ruta.
[+info: cristinacurto.cat]
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Article publicat per Cristina Curto a elmuntanyenc
Alta Ruta Chamonix- Zermatt
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