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Kilian Jornet tanca la temporada amb dues Copes del Món en curses de 
muntanya i els rècords del Mont Blanc i el Cerví

Una molèstia en una cama impedeix que lluiti per repetir victòria a la Diagonale des Fous

Jornet va tancar ahir amb la cursa de l’illa de la Reunió una temporada en què ha batut rècords 
en les seves ascencions al Mont Blanc i al Matterhorn i s’ha coronat campió mundial d’ultrarunning i 
de skyrunning. L’Elbrus, a Rússia; les muntanyes de Colorado; el llac italià di Garda i l’illa de la 
Reunió, a l’Índic. En menys d’un mes, el corredor català Kilian Jornet ha passat d’enfilar-se cap 
aquest cim del Caucas a participar en potser la carrera més exigent del món, la Diagonale des Fous 
(Diagonal dels bojos), de 164 quilòmetres i 9.900 metres de desnivell positiu. També de coronar-se 
campió de la Copa del Món d’ultrarunning, a Colorado, i guanyar la Limone Extreme de skyrunnig, 
una altra modalitat de cursa de muntanya en la qual també s’ha imposat a la Copa del Món. 

Kilian Jornet, fotografiat el juny passat a l’Observatori Fabra de Barcelona durant una 

entrevista amb La Vanguardia

Ahir no va poder repetir victòria a l’illa de la Reunió, on va guanyar l’any passat i el 2010, 
perquè les molèsties que ja va començar a notar a Colorado a la fàscia lata, a la cuixa, li van 
impedir lluitar per les primeres posicions. Va acabar al lloc 21è, després de completar els 164 km en 
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31 hores i 29 minuts. 
Ara, després d’un any en què ha intensificat la seva incursió en l’alpinisme, arriba un període de 

vacances fins a mitjans de novembre. Al desembre ja començarà amb l’esquí de muntanya. “Estic 
molt content d’aquesta temporada. En un principi continuaré competint tant en trail, en llarga i 
curta distància, com en esquí de muntanya, perquè en el fons m’agrada la competició, l’ambient i 
les persones que hi participen. Els reptes de Summits of my Life (projecte consistent a coronar els 
principals cims del món en temps rècord) són ara el que em motiva a superar-me i a buscar noves 
sensacions, de moment puc compaginar-ho tot. A mi m’agrada fer sempre coses diferents”, 
contestava aquesta setmana via correu electrònic a La Vanguardia des de l’illa de la Reunió. 

Aquest estiu va complir amb dos dels tres objectius marcats a Summits of my Life: ser el més 
ràpid en l’ascens i el descens, del Mont Blanc (4.810 metres) i del Cerví (4,476 m.): el primer el va 
firmar en quatre hores, 57 minuts i el segon, en dues hores i 52 minuts. A mitjans de setembre va 
carregar el seu equip en una furgoneta i va emprendre un viatge des de Chamonix fins a la localitat 
d’Azau, a Rússia. Més de dos dies de carretera, alternant el volant amb tres companys més, per 
situar-se als peus de l’Elbrus (5.642 m). I, després, la tornada. L’objectiu era assolir el cim en 
menys de tres hores i 23 minuts. El dissabte 21 va ser el dia triat. L’intens vent i la nevada no 
convidaven a l’aventura però Jornet i el rus Vitaly Shkel arribaven als 5.300 metres d’altura després 
de 2 hores 45 minuts de marxa. Llavors van dir prou, a uns 300 metres del cim, pel mal temps. “El 
2014 tenim previst intentar l’Aconcagua (6.959 m) i el McKinley (6.186 m). Pel que fa a l’Elbrus, hi 
volem tornar a la primavera o a la tardor que ve. El projecte Summits és molt obert i en part això 
és el que m’agrada, ja que em permet canviar de plans si el temps o les condicions ho demanen”, 
explicava Jornet. L’Everest (8.848 m) el deixa per al 2015, però depenent de “com vagi el 2014, si 
aconseguim complir els objectius, si em sento preparat...” 

En aquest balanç de temporada, reflexiona sobre les reaccions que provoca la seva manera 
d’afrontar la muntanya, amb el mínim equip possible. Sabatilles, shorts, samarreta i poc més. Un 
estil admirat per uns i qüestionat per d’altres, en especial després que el setembre passat Jornet i la 
seva companya, Emelie Forsberg, guanyadora també de la Copa del Món d’ultrarunning, fossin 
rescatats a l’Aiguille du Midi, als Alps. “Crec que cadascú ha d’anar a la muntanya sent conscient 
dels perills i els riscos que això comporta. Saber que si s’hi va amb menys material els riscos són 
més alts i, per tant, s’han d’assumir. Jo vaig a la muntanya de la manera que em sento més 
còmode, però sóc molt conscient que els riscos que corro són més grans. Tampoc m’agradaria 
convertir-me en un exemple per a ningú, cadascú ha de ser conscient de les seves capacitats i 
limitacions per prendre les decisions”, conclou. 
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