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Abans de posar-se 
Pfc en marxa ni tan 

sols els mes fervents 
fgÊ partidaris els hi 
concedien mes d'un 

50 % de possibilitats 
d'èxit. 

Anteriorment cinc 
expedicions havien 

fracassât en Mur intent a 
la cara S.W. de l'Everest. 

1 Perô aquest cop, f inalment 
^ serla assolit el sostre del 

món per la via mes difícil 
i per aixô la mes ambicionada. 
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EDITORIAL 

PAU VILA I DIÑARES 
H i ha homes que amb el seu t rebal l con t inuâ t , i l ' amor 

insubornable a la ter ra que els ha vist né ixer , esdevenen 
per ais seus conc iu tadans un esp i l i , en el quai p lau a tots 
emmi ra l la r -s 'h i . 

Aquest és el cas del mestre est imât i i l l u s t r e 
desaparegut, Pau V i l a i D iñares , traspassat el mes d'agost 
darrer (A .C .S . ) . Fent un sími l mo l t a la manera nost ra , 
ve iem c o m les personal i ta ts de la nost ra cu l tu ra van 
conf igurant al l larg deis segles una mena de gran serralada, 
en la qua i , cada una d 'e l les té el seu p rop i c im destacat i 
a lb i rador. 

E l nost re Pau V i l a ( i d iem nostre perqué fou Président 
del Cent re Excu rs ion i s ta de Cata lunya en el pér iode que va 
de l 'any 1931 al 1935) té també un dels mes bells c ims en la 
serralada de la i n te l l ec tua l i t a t catalana. 

Heus aquí el j o v e autod idac te , conver t i t al pas dels 
anys, pel seu p rop i es forç , la vo lun ta t d 'es tud i i l 'a fany de 
fer fe ina pos i t i va per al seu pais, en mestre de mestres. 

L a seva v ida ha estât l larga i ef icacíss ima, p r inc ipa lment 

en els seus camps de t rebal l predi lectes: la H i s to r i a i la 

Geograf ía . 

Ten ia el do d ' i ns t ru i r tot délectant . L a Geograf ia de 

Ca ta lunya exp l icada pel mest re , era entenedora, suggestiva 

i ensems et p reparava a est imar la terra on havies nascut. 

Donaves impor tanc ia al ter rer . 

N o fou per atzar que s ' inscr iv is c o m a soci a la nost ra 

ent i ta t . Sabia que en el la h i hav ia una j o v e n t u t avesada als 

contactes amb la na tura i preparada per v iure i assimi lar les 

converses geogràf iques del mestre. Les l l içons del mestre 

Pau V i l a t 'esperonaven a recór rer la pà t r ia , a conversar 

amb els v i la tans i pastors , a interessar-te pels cu l t i us , l a 

demogra f ia , la soc io log ia , les t rad ic ions , els cos tums, l 'a r t 

popu lar o, si s 'esdevenia, embadal i r - te davant d ' una albada 

o capvespre, perqué el celatge rogenc i els nuvo ls al largats 

eren també geograf ia amb pinzel lades poét iques, imatge 

descr ip t i va feta vers davant d ' u n canv i a tmosfèr ic . 

Professor de mest res, considérât un dels c ient i f ics 
catalans més ben préparât pedagògicament , comun i ca t i u , 
ma i no hav ia sent i t gelosia de les seves t robal les o dels 
seus estudis p r o f e s s i o n a l o dels seus cone ixements 
educacionals. Aques ta f o r m a de pensar el feia sensible a la 
l l iber ta t d 'express ió , i rebut java l 'absurda i sov inte jada 
arb i t rar ie tat d 'ensenyament . 

C o m a bon excurs ion is ta , i caminant in fat igable, sempre 
va escol l i r els v ia ranys i senderons que el poguessin 
documentar m i l l o r sobre el te r reny per a por ta r a terme 
amb test imoniatge la D i v i s i ó Te r r i t o r i a l de Cata lunya en 
Comarques i Veguer ies , que l i f ou encarregada per la 
Consel ler ia de Cu l t u ra de la Genera l i tä t de Cata lunya . 

E l Cent re Excu rs ion i s ta de Cata lunya ha perdut un 
punta l f e rm i robust . E is seus consel ls eren demanats amb 
avidesa, la seva paraula j us ta i conv incen t era plaent a 
t o t h o m , a vegades envo l tada d ' una i ron ia xocan t , c o m 
home amarat de bones qual i ta ts . Personal i tat conscient de l 
seu deure , amb un esper i i i una àn ima 
aureoláis de noblesa, no pod ia teñi r enemics , la 
seva id iosincrasia a l l unyava la pred ispos ic ió a pensar 
que en pod ia teñi r . 

L a l larga v ida no el va de ixar anqui losat en un sistema 
d 'ensenyan^a enve l l i t ; tot al con t ra r i , la seva l larga 
ex is tencia augmentava la seva fon t de cone ixements i 
exper iències que el posaven al d ia , o sigui que en mor i r 
encara era un mestre amb pu ixanca , và l i d , actua l . 

Des de la Presidencia del Cent re i amb la seva 
c la r iv idenc ia , par t i cu la rment amb la seva p r imord ia l afecció 
a la geografía i els seus prob lemes te r r i to r ia ls , féu país des 
de l 'àmbi t de l ' excu rs ion isme, de ixà petjades prof i toses 
tant a l 'ent i ta t c o m a Ca ta lunya . Recordern la seva 
«Geograf ía f ís ica as t ronòmica» , « L a Ce rdanya» , «Les 
marques de Ponen t» , « E l Va l l es» , «Resum de geograf ia de 
Cata lunya» (9 V o l u m s ) , «D iv i s ió Te r r i t o r i a l de Ca ta lunya» , 
« L a fesomia geogràf ica de Ca ta lunya» , «Barce lona 
i la seva rodal ia al l larg del temps» i «Joan Orp í , l ' home de 
la N o v a Ca ta lunya» . 

L a gran obra del mes t re , que ens és ben coneguda, c o m 

es pot veure , restarà ent re nosaltres c o m un carni a seguir 

sense febleses, amb entusiasme i fe . Per ven tura nost ra , 

fou un home del Cen t re Excurs ion is ta de Cata lunya 

ident i f icat amb el nost re tarannà de fer anar cada cop més 

endavant Ca ta lunya . 

E l mestre inob l idab le ha vo la t cap al món de l 'e terni tat 

espi r i tua l . Des d 'a l l í ens ha de con t inuar guiant per 

conservar un excurs ion isme sa, recon fo r ta t amb el seu 

exemple , act iu i perseverane Torba ts per la tr istesa de 

l 'hora present, so lament se'ns acut a d i r : 

« N o us ob l i da rem m a i , mestre pau V i la !» 
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Era l'any 1922 quan Pau Vila va anar 
a Grenoble per fer un curs de geografía 
humana, sota la direcció del professor 
Raúl Blanchard, a l ' Inst i tut de Geografía 
Alpina. Considero que l 'assistència a 
aquest curs féu del pare el geôgraf 
c ient í f icament discipl inât . Deu anys 
abans havia fet , el 1912, un any 
d'estudis a l ' Inst i tut Rousseau de 
Ginebra on, entre d'al tres, t ingué de 
professor Edouard Claparède, i aixô 
havia faci l i tât l 'ordenament deis seus 
conceptes en pedagogía. Les seves ben 
defínídes qualí tats innates de mestre i 
geôgraf varen ésser, per tant , 
aconduïdes per les orientacíons 
basiques rebudes a Ginebra i a 
Grenoble. El pare, si hom deixa a part el 
déf ic ient ensenyament primari rebut a 
l'escola, fou autodidacte f ins ais 
31 anys. 

El seu afany de conè i xe r - veu re i 
in te rpre tar - els paisatges geogràfics i 
la vida que hi menen les persones el féu 
excursionista. A l'Escola Horadaría, on 
realitzà la seva primera experimentació 
en el camp de la pedagogía activa, sabe 
reunir la f u n d ó del mestre a l'aula amb 
la f u n d ó del mestre al camp. Fou un 
revolucionan en emprendre excursions 
amb deixebles d 'ambdós sexes. No és, 
dones, d'estranyar que alguns d'ells 
esdevínguessín, després, art istes de 
renom: Camps Ribera, Macaya, Vidal i 
Galicia, Fenosa. L'orientació art íst ica, 
la rebíen de Manuel Aínaud. 

Pocs anys després de f inir la guerra 
de 1914-1918, que per ais opt imistes 
sense preparado histórica havia d'ésser 
la darrera, el govern francés, com 
d'altres, procedí a vendre, a preu de 
rebuíg, material excédent de l 'exércit, 
út i l a la vida civi l . Entre aquests 
excédents que envai'ren els mercats hi 
havia les bandes per a les carnes. Cree 
que el meu pare fou deis primers a 
uti l i tzar-les a Catalunya, així com també 
les sabates clavetejades. Anaren 
desapareixent les polaines de pell i les 
espardenyes per a excursió. Les noves 
peces de vestidura permetien trescar 
mes l l iurement pels terrenys enfangáis, 
per les tarteres i pels llocs amb neu; 
amb la qual cosa el camp físic de 
l 'excursionisme s'ampliava. 

El pare recorregué món -Cata lunya, 
Franca, Colombia, Veneçue la- amb el 

PAU VILA 
UN EXCURSIONISTA 
GEÔGRAF 

Marc-Aureli Vila 

Desembre de 2979. Pau Vila, antic president del Centre i president d'honor del concurs «Pintem Catalunya» 
en el curs de la inaugurado d'aquest. 
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Portada del volum IX del Resum de Geografia de Catalunya de Pau Vita publicat per l'Editorial Barcino. 

C O t L E C C I Ò P O P U L A R B A R C I N O 

carnet de notes. Cobria els ful ls amb 
Metra no gaire entenedora i hi afegia 
mots ¡ frases interl ineades. A l 'home, 
q u e d e jove visque entre telers, després, 
pero, l¡ costa molt adaptar-se a les 
maquines que podien faci l i tar la seva 
feina. No fou f ins ais 80 anys que féu 
ús de la máquina fotográf ica, mai no 
volgué saber res amb la máquina 
d'escriure i fou ais 90 anys quan 
acceptá que el meu f i l l Eudald, 
enginyer, li ensenyés a manejar la 
máquina calculadora. 

El pare mantenía, en les excursions, 
un contacte amical i ensems didáct ic 
amb els seus deixebles. Home de bona 
dent , seguí essent-ho f ins quan ja no 
en tenía cap. L¡ plai'a seure amb els 
deixebles en una taula ben parada 
d 'hostal . 

D'adolescent, jo havía sort i t 
d'excursió repetídament amb el pare; 
després, poques vegades. Pero la llavor 

de l 'excursíonísme geografie havía 
entrât en mí. Molt possiblement la llavor 
arrelà durant la nostra estada l'estíu del 
1925 a l'Alta Cerdanya, quan eli 
preparava el seu primer trebal l 
aprofundi t en el camp de geografía ¡ 
quan, sense eli saber-ho gaire bé, 
tocava amb encert la geohístoría. 
Durant aquesta estada anárem de 
Sallagosa a Nuria ¡ retornàrem pel coli 
de Finestrelles. Potser fou aquesta 
excursió amb el pare la que féu que 
anys mes tard em dediques, deixant de 
costat les act ivi tats jur id iques, al camp 
de la geoeconomia i de la geohistoria. 

Les converses amb el pare a Caracas 
eren força polémiques quan de temes 
geográfics es tractava. Cal reconéixer 
que, d'acord amb eli o no, tenien 
cont ingut ¡ eren all iconadores. 

Anar d'excursió a peu per Veneçuela 
es fa d i f icu l tes. Les muntanyes son d'un 
pendent extremat i a les terres baixes la 

calor és molt elevada. La baixa densi tat 
de població fa que l 'estudi de la 
geografia humana sigui d' interès relat iu 
en extenses superf icies quasi sense 
pobladors, però no aixi la geografia 
f isica que sempre és de molta 
grandiositat. L'excursionisme, a 
Venezuela, s'ha de realitzar majorment 
ut i l i tzant mit jans de t ransport , sigui per 
terra o pels rius, per mar i pel llac de 
Maracaibo. Per traslladar-se a certes 
regions s'ha de fer ùs de l'avió, car per 
terra i per aigua es tardarla un temps 
que no baixaria d'un mes. El pare es 
féu càrrec d'aquesta realitat imposada 
precisament per la geografia, i deixà en 
un racó el bastò amb punta de ferro i ja 
no féu més ùs de les sabates amb claus. 
Àdhuc la motxil la restava quasi sempre 
en el vehicle o al fons de l 'embarcació. 

Quan un amie s'oferia per 
acompanyar el pare en un llarg 
recorregut per un sector de les terres 
venecolanes, prou calia ques 'a rmés de 
paciència. A cada tombant de carni el 
pare feia parar el vehicle, car volia fer 
observacions. No res hi valia que el sol 
tropical ja fos al zenit o que l'hora 
tardana fes necessària una marxa 
ràpida per arribar a poblat abans de 
negra nit . Tot això ens ho podria 
explicar, amb detal ls, l 'excel lent amie 
Josep Puig i Pi. 

També uns altres amics - e l s 
Soler-Lasheras- ens podrien dir com als 
90 anys fets, el pare volgué travessar 
amb ells i per carretera el Canada des 
de Vancouver a Otawa: uns 5.000 km. 

En residenciar-se de nou a Catalunya 
—traslladant-se els hiverns a casa meva 
a Caracas- la fr isanca de fer carni, de 
veure i de viure, el posa en contacte 
amb bons amics que el portaven d'aci 
d'al ia, i no pas fent recorreguts sense 
f inal i tat determinada. D'aquest 
«excursionejar» per Catalunya ens en 
podrien dir quelcom, entre d'al tres, el 
doctor Lluis Sole i Sabaris, l 'enginyer 
Josep M. a Puchadas, la fotografa 
Montserrat Sagarra... 

El Centre Excursionista de Catalunya 
era casa seva. Una prova d'aquesta 
simbiosi Ent i tat -home és que en 
condecorar-lo el govern de Colombia 
amb l'ordre de Boyacà, exigi - t e n i a una 
tossuda vo lun ta t ! - que l'acte fos als 
locals del Centre i no pas en un dels 
organismes oficials d'aquells temps. 

Poe abans d 'emprendre la seva 
darrera excursió i quan tractàvem de 
fer-lo caminar pel corredor de casa, en 
veure que les cames que per tants 
camins l'havien du t no obei'en el seu 
pensament ni el de la pet i ta besnéta 
Jul iette, que li deia en el seu incipient 
catalài «Avi Pau, a poc a poc!», eli 
ùnicament murmurava amb enuig 
repr imi t i -«Per què m'ha de passar a 
mi , això?» 
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LA CONQUESTA DEL 
KARAKORUM 

Per Pere Aymerich 

En primer terme el Broad (vessant xinès); al tons el K2. (Foto-. P. Aymerich.) 

El 'Bal t is tan, on es troba emplaçat el 
Karakorum, forma part de I'Azadd 
Kashmir (Caixmir al l iberai) des de l'any 
1947. Avui dia és administrât per la 
República Islàmica del Pakistan per 
conveni internacional. 

La gran Serralada del Karakorum 
s'estén a l'est des del Karakorum-La, 
pas de 5.574 m que comunica el Ladkh 

amb l'Asia Central , f ins a la vali d 'Hunza 
a l'oest del massis. Al nord l imita amb 
el Sinkiang xinès i al sud amb la vali de 
l ' Indus. 

Eis geògrafs han dividi t aquesta 
serralada en dues zones ben 
di ferenciades: el Gran Karakorum i el 
Petit Karakorum. Cadascuna d'aquestes 
zones es troba subdividida a la vegada 

en diverses regions formades per dues 
o tres vails dominades per algun gegant 
del Karakorum. 

El Petit Karakorum, si tuât al sud de 
la serralada, el formen les següents 
regions; Rakaposhi (7.790 m), 
Haramoshi (7.397 m), Masherbrum 
(7.821 m) i Saltoro (7.742 m). Mentre 
que el Gran Karakorum, que ocupa la 
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La vessant est del Gasherbrum IV encara verge. (Foto: P. Aymerich.) part nord del massís es divideix a si 
mateix en régions que preñen el nom 
d' importants geleres: Batura, Hispar, 
Panmah, Baltoro, Siachem, Rimú i 
Saser. 

Les régions del sud: Rakaposhi, 
Haramosh, Masherbrum, Saltoro Kaugri 
i la del Baltoro son les que han estât 
mes visitades per alpinistes; les 
primeres pel seu f'àcil accès i la darrera 
per acollir els cims mes alts de la 
serralada, entre els quais quatre 8.000. 

El Karakorum és una de les régions 
de la terra mes poc habitades j un t amb 
l'Art¡c ¡ l 'Antàrt ic. Per aquesta rao la 
majoria deis noms de cims, 'col is, valls i 
geleres no son indigènes, sino que han 
estât imposats pels pr imers 
exploradors. D'altra banda, el 
Karakorum està emplaçat entre valls 
poblades per homes que parlen Mengües 
de di ferent origen, cosa que ha produit 
una toponimia força complexa i 
d iscut ida. 

Les primeres exploracions 

Una de les primeres expedicions que 
es va endinsar en aqüestes valls fou la 
de Conway, el 1892, que visita la Gelerà 
del Baltoro f ins al cercle deis 
Gasherbrum, i aconseguí l'ascensió del 
Pioneer Peak de 6.890 m si tuât dins el 
con junt del Baltoro Kangri. 

El 1902, una important expedició 
internacional es va posar com a object iu 
escalar una muntanya de 8.000 m: en 
aquesta ocasió fou el K2, segona 
muntanya en alçada de la terra. 
L'expedició estava dir igida per 
O. Eckenstein i la formaven els mil lors 
alpinistes d'Europa: Knowles, Crowley, 
Ptannl i Wessely. En aquells anys no es 
disposava de la tècnica i material 
actuáis ni sabien què implicava urla 
ascensió a 8.000 m ¡ mes a un c im 
d'aquesta categoria, que obligava a 
retirar-se en trabar les primeres 
d i f icu l tá is . 

El 1909 foren els i tal ians, que mes 
tard conquerir ien el c im, els que 
escoll iren altra vegada el K2 com a 
object iu d 'una gran expedició 
alpinist ica i exploradora. El Duc deis 
Abruzzi n'era el cap, i tornava victoriós 
de les sèves conquestes al Poi Sud i 
Ruwenzori. L'acompanyaven, entre 
d'altres, F. de Fil ippi i Vittorio Sella i sis 
guies de Courmayeur. Després de 
moites d i f i cu l tá is , el Duc hagué 
d'abandonar a l 'alçada de 6.000 mètres. 
Efectuaren Tintent per l'esperò sud-est, 
carni que seguiren poster iorment altres 
expedicions així com també l 'expedició 
conqueridora de 1954. Per aquest motiu 
se l 'anomena «Esperó Abruzzi». 
Aprof i tant aquesta estada, Abruzzi com 
explorador que era, va realitzar una 
amplia explorado de totes les vessants 

de la muntanya (a excepció de la nord); 
efectúa l'ascensió al coli Savoia 
(6.625 m) i al Skyang-La (6.233 m) que 
comunica amb aquesta regió xinesa. 
Més tard es dir igiren a la regió del 
Chogolisa a l 'altre extrem del Baltoro, 
on eli mateix arriba a tan sois 150 m del 
c im, aconseguint dones la cota 7.500, 
rècord mundial d'alcada en aquell 
moment, que no fou superai f ins tretze 
anys més tard pels anglesos a l'Everest. 
Aquesta expedició, jun tament amb la 
de 1929, també italiana i organitzada 
pel Due de Spoleto, resta com a exemple 
d'empresa exploradora per la gran 
qual i tat i quant i ta t de resultats 
obt inguts. Aquesta darrera expedició 
desplega una amplia campanya a les 
conques del Panmach, Baltoro i 
Shaksgam. Formava part d'aquesta 
expedició Ardi to Desio, que més tard 

dirigiría l 'expedició victoriosa del K2. 
L'any 1934, un altre entusiata 

explorador de l 'Himàlaia, 
G. 0 . Dyhrenfur th, es va endinsar en la 
Gelerà dels Abruzzi, i aconseguí 
ascendir el Baltoro Kangri (7.260 m) i el 
Sia Kangri (7.422 m). Dyhrenfurth i 
Roch varen realitzar un reconeixement 
de la Gelerà Meridional dels 
Gasherbrum fins a la cota 6.300 sota 
mateix de la cara sud-oest del Hidden 
Peak, que anys més tard conquerir ien 
•els americans. 

A part ir de 1936 comencen les 
expedicions amb fortes possibi l i tats per 
assolir els cims de 8.000 m. Aquest 
mateix any, l 'expedició francesa 
organitzada per H. de Segogné intenta 
un atac directe al Hidden. Ultra que les 
d i f icu l ta ts eren massa fortes per 
l 'època, col-locaren quatre campaments 
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a l'aresta f ins a la cota 6.800 m. El 
pir ineista J. Arlaud era el metge ¡ un 
destacat alpinista d'aquesta expedició. 

L'any 1938 els americans es 
desplacen al Baltoro amb un ambiciós 
object iu , el K2. Charles Houston ¡ 
quatre alpinistes aconseguirien 
insta l lar set campaments al Marg de 
l'esperò, arr ibant f ins a 7.930 m. 
L'alpinista Bill House fou el que 
aconseguí superar una bretxa de roca 
Misa de 30 metres, que representa una 
de les d i f i cu l tá is més fortes de 
l'escalada. Avui es coneix amb el nom 
de Xemeneia Bil l . 

L'any següent els americans que 
havien establert una di f icul tosa cursa 
amb els ital ians per la conquesta del 
K2, arribaren f ins als 8.350 m. 
L'expedició estava dir igida per Fritz 
Wiessner ¡ acabà en tragèdia. L'alpinista 
Woffe resta abandonat en el 
campament VII, i tres sherpas que 
pujaven a rescatar-lo varen 
desaparèixer entre els campaments 
VI i VII. 

Cai reconèixer el gran esforc i 
entusiasme que havien d'esmercar 
aqüestes expedicions pioneres. 

La conquesta dels 8.000 

La segona guerra mundial va 
¡nterrompre el r i tme creixent 
d'expedicions que visitaven 
pr inc ipalment la regió del Baltoro. Cai 
remuntar-se a la década dels 50 per 
seguir la historia de les expedicions al 
Karakorum, que fou decisiva per les 
conquestes dels cims més alts de la 
serralada, igual que a la resta de 
l 'Himàlaia. 

Els americans obrien aquesta segona 
etapa. El 1953 Charles Houston va 
tornar a fer un altre intent abans que 
els italians ho aconseguissin. L'equip 

estava format per set alpinistes, entre 
els quals Pete Schoening, que fou el 
cap de l 'expedició victoriosa al Hidden. 
Gracies a l'alt nivell alpinist ic dels 
americans, insta l laren ràpidament 
l'esperò amb cordes fixes f ins a la cota 
7.740, però un ràpid canvi de temps, 
t ipie del Karakorum, va fer fracassar ¡ 
acabar en tragedia aquesta empresa. 

Arr ibem a l'any 1954. L'italià Ardi to 
Desio, veterà del Karakorum, organitzà 
una grosa expedició al K2. Sabia que 
els americans en preparaven una altra 
per al 1955 i calia dones tr iomfar. 
Participaven en aquesta expedició els 
mil lors alpinistes del moment, Bonatt i , 
Mauri, Compagnoni i Lacedell i , entre els 
més coneguts. El 31 de ju l io l , 
Compagnoni i Lacedell i arribaven al c im 
del K2 (8.611 m) a les 6 de la tarda, 
quan ja les ombres apareixien per les 
valls del Baltoro. S'aconseguia 
d'aquesta manera una de les gestes més 
glorioses de l 'Himàlaia. 

El Broad Peak, un altre dels gegants 
del Karakorum té una historia més cur ta 
i sensé tragédies. Els alemanys, portats 
per Herr l igkoffer, l 'home que més 
expedicions havia realitzat per la 
conquesta del Nanga Parbat, proven 
sort l'any 1954. L'època escollida per a 
realitzar l 'expedició, la tardor, els 
impedì sobrepassar el 7.200 m. 
Finalment, l'any 1957 els austr iacs 
anaven a realitzar una de les gestes que 
revolucionaria el fu tu r de l 'estratègia de 
les expedicions a l 'Himàlaia. Tan sols la 
formaven quatre alpinistes de prest igi : 
M. Schmuck, cap del grup, j un t amb F. 
Winterstel ler, H. Buhl 
i K. Diemberger, es proposaven atacar 
el cim en estil alpi. El dia de Tassait al 
c im, ¡ quan creien que ja Thavien 
assolit, s'adonaren que eren a 
Tavantcim i hagueren de renunciar a 
cont inuar f ins al cim principal per 

manca de temps. En un posterior assalt, 
tots quatre assolien el c im. Amb 
aquesta expedició començava l'època 
de l 'alpinisme modem, el de les 
expedicions lleugeres i escalades en 
estil alpi dels gegants de l 'Himàlaia. 
Eufòrics per l'exit aconseguit, Buhl i 
Diemberger es dir igiren al Chogolisa 
(7.654 m), una de les muntanyes més 
belles del Balt istan. Havien decid i t 
escalar la muntanya per l'aresta oest en 
estil alpi i sense gaires precaucions. 
Malauradament, en aquest intent no 
pogueren arribar fins dalt del c im a 
causa d'una tempesta que acabà en 
tragèdia en estimbar-se Buhl pels 
abismes de la paret nord. 

El Gasherbrum II, de 8.035 m, no 
havia estât mai intentât f ins que 
l 'expedició de F. Moravec s'ho proposa 
l'any 1956. Els austríacs hagueren de 
realitzar un esforç fora del normal per a 
poder-ne assolir el c im. Quan ja tenien 
ins ta l lâ t el pr imer campament sota 
l'esperò sud-oest, una allau el deixà 
to ta lment ensorrat. Sense equip ni 
queviures decidiren atacar l'esperò en 
un assalt désespérât. El 7 de ju l io l 
Moravec, Larch i Wil lenpart arribaven al 
cim del GII. 

L'altre deis vuit mi l , el Hidden Peak, 
de 8.068 m, ja havia estât in tentât dues 
vegades: per l 'expedició internacional 
de l'any 1934 que n'atacà l'esperò 
sud-oest i la francesa del 1936 que ho 
féu per un altre esperò més a Tesquerra 
de la via Ert l-Roch. 

Els americans, el 1938, dir igi ts per 
P. Schoening havien escollit la via 
intentada Tany 1934, per considerar-la 
més segura i assequible. N. Cl inch 
¡ A. Kauf fman eren els puntáis de 
l 'expedició. Superat el t ram més dif íci l 
de l'esperò sud-oest f ins a la cota 6.850, 
Schoening i Kauf fman travessaren el 
gran «plateau» que els porta sota mateix 
de la piràmide, per remuntar f ina lment 
l'aresta cimera i arribar a les tres de la 
tarda dalt del Hidden en un dia quasi 
primaveral. Aquesta expedició fou una 
de les lleugeres i rapides acomplides a 
una muntanya de 8.000 m. 

Comencen les ascensions de d i f icu l ta t 

Abans d'acabar la década dels 50 i 
quan ja estaven assolits tots els 8 .000 
del Karakorum, les expedicions es 
desplacen als cims de més d i f icu l ta t i 
prestigi del Karakorum. 

La Torre Muztagh (7.273 m), colossal 
muntanya visible des de la Gèlera 
Baltoro, a un dia de carni de Urdukass, 
va èsser un dels primers c ims de 
d i f icu l ta t que va atreure Tinterès dels 
alpinistes. Ultra que el seu aspecte el 
fa semblar to ta lment inaccessible, dues 
expedicions es disputaven la primera 
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Des de Concordia: el Broad, el Gasherbrum IV i el Gasherbrum II. (Foto: P. Aymerich.) 
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ascensió l'any 1956; una anglesa i l 'altra 
francesa. 

Els anglesos foren els primers a 
instal lar el campament base en la 
Gelerà Muztagh. La seva idea era 
aconseguir el coli oest per la Gelerà 
Chagaran per a poder seguir f ins el c im 
per l'aresta nord-est. Els quatre 
components de l 'expedició: Brow, 
McMaught, Hartog i Paley assoliren el 
cim els dies 6 i 7 de jul iol 
respect ivament, però trobaren en tot 
moment grans d i f icu l ta ts entre tercer i 
c inque grau. 

Els francesos que havien escoll i t una 
via mésd i f i c i l i perillosa, l'aresta 
sud-est, atacaven per la Gelerà 
Younghusband. L'equip estava intégrât 
per alpinistes de primera linia: Guido 
Magnone, A. Contamine, P. Keller 
i R. Paragot. La via era un seguit de 
muralles de roca i parets de gel. El 12 
de ju l io l , els quatre francesos arribaren 
al cim i van haver d' iniciar una ràpida 
davallada per causa del mal temps. 

El Masherbrum (7.821 m) és un altre 
colós situât a l'altra banda del Baltoro. 
Els intents però foren realitzats per la 
vessant sud des de Hushe, évitant la 
llarga marxa d'aproximació pel Baltoro. 
Malgrat tot , l 'expedició anglesa de 1957 
arribà a 100 metres del c im. L'escalada 
era exclusivament en gel, excepte el 
pinacle f inal que era de roca. Walmsley 
i Whillans hagueren de retirar-se prop 
del c im per causa d'una muralla de roca 
molt Ilisa i vert ical . 

L'estiu de 1958, R. Cassin, el famós 
alpinista italià, dirigeix una grossa i ben 
organitzada expedició per assolir un 
dels darrers gegants de la serralada, el 
Gasherbrum IV de 7.980 m. Els mil lors 
alpinistes italians del moment formaven 
l 'expedició: W. Bonatt i que ja havia 
part ic ipât destacadament en l 'equip de 
Desio al K2, T. Gobbi gran organitzador 
i destacat membre de l 'expedició 
Monzino de 1957 a la Patagonia, 
C. Mauri jove alpinista que havia ralitzat 
importants primeres als Alps, F. Marami 
i G. Francesch entre altres. El G-IV 
estava considérât com una de les 
muntanyes més di f ic i ls del Baltoro, 
inaccessible per totes les vessants. 
Dyrenfurth escrivia en el seu l l ibre «El 
tercer poi»; «Em sembla que el G-IV és 
una d'aquelles muntanyes del 
Karakorum que romandrà verge molts 
anys». Una vegada inspeccionada la 
muntanya prepararen un atac per 
l'aresta nord-est que s'aixeca des dels 
7.100 m f ins el c im. Per arribar al coli 
N. E. on comença l 'esmentada aresta 
els calgué entrar dins la vali dels 
Gasherbrum. La seguent d i f icu l ta t fou 
equipar els Séracs dels Ital ians, 
imponent paret de glaç de més de 500 
m que separaven els campaments II i 
IV. A la mateixa aresta fou necessari 

Vessani nord del Masherbrum des de la gelerà Baltoro. (Foto: P. Aymerich.) 

col locar dos campaments; es trobaren 
d i f icu l ta ts comparables a l'aresta S. E. 
del Mont Maudit , a la Peuterey del Mont 
Blanc i plaques de gel com les del darrer 
t ram de roca de la Major, com ens 
descriu Bonatt i en el l l ibre de Fosco 
Maraini sobre aquesta expedició. 
Salvades aqüestes d i f icu l ta ts que no 
disminuïren f ins al c im, la cordada 
Bonatt i -Mauri va assolir el c im el 
3 d'agost, recolzats per Gobbi-De 
Francesch f ins al campament VI. 

Reapertura del Karakorum. 
Darreres ascensions 

L'any 1975 el govern Pakistani obre 
de nou les portes de Baltoro, que havien 
estât tancades per motius poli t ics. De 
sobte, expedicions de totes les 
nacional i tats es trobaren en la famosa 
gèlera. Els expedicionaris s'adonen de 
la incapaci tat d'aquestes vails per 
acollir tantes expedicions. Les més 
grosses en surten força perjudicades, 
com l'expediciô americana al K2 que es 
va veure obligada a abandonar després 
del campament I, ja que només 
arribaren al C. B. el 10 % dels portadors 
baltis contractats . Com a consequència 
d'aquests inconvénients les expedicions 
tendeixen a prendre organitzacions de 

t ipus lleuger. Durant aquest période 
s'assoleixen altra vegada els 8.000 del 
Baltoro per vies noves, en estil alpi, i 
també eis c ims de més d i f icu l ta t . 

L'any 1975 coincideixen tres 
expedicions a la regió dels Gasherbrum. 
Una francesa, l 'altra polaca i la darrera 
austríaca, per assolir el GM, Gi l l i el 
Hidden Peak respect ivament. 

Eis francesos obren una nova ruta al 
Gasherbrum II , en realitzar la segona 
ascensió a aquest c im. J. P. Frésafond 
dirigeix un equip de bons alpinistes 
entre eis que hi havia: L. Audoubert , 
Y. Seigneur, M. Bâtard i B. Vil laret. 
L'objectiu de l 'expedició fou l'aresta 
sud-est i s ' insta l laren dos campements 
d'alçada i un bivac. El 17 de juny 
Seigneur i Bâtard realitzaren un bivac a 
7.650 m i al dia següent aconseguiren 
el c im. Ultra que la muntanya ja estava 
equipada l 'expedició acabà en tragedia. 
Una violenta tempesta es desfermà i va 
obligar Audoubert i Villaret a descendir. 
Vil laret pràct icament exténuât hagué de 
restar en el bivac d'on ja no descendí 
mai. 

Entre 1964 ¡ 1975 el Gasherbrum III 
(7.953 m) fou la muntanya verge més 
alta del mon. Eis polonesos dir igíts per 
Wanda Rutkiewícz es desplaçaren 
aquest darrer any al Karakorum, i fou el 
Gasherbrum III el seu principal ob ject iu . 
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La via que seguiren fou la mateixa dels 
primers ascencionistes al G.Il f ins al coli 
entre el Gasherbrum II i I I I . Després de 
realitzar un intent per l'aresta est, 
s'adonaren de la seva d i f icu l ta t , en 
trobar problemas de 5 e i 6 e grau. 

A. Cnadwick-Onyskiewicz ¡ 
W. Rutkiewicz en el segon intent , 
atacaren la cara est per un corredor 
centra l , que els porta d i rectament al 
cim ut i l izant les cordes fixes deixades 
el dia anterior. D'aquesta manera una 
anglesa i una polonesa aconseguiren el 
rècord d'alçada en un c im verge 
realitzat per alpinistes femenins. 

El mateix any R. Messner i P. Habeler 
inauguren un nou t ipus d 'a lp in isme a 
l 'Himàlaia. L 'object iu, el Hidden Peak 
en estil alpi fent tan sols una cordada 
de dos. Escullen per realitzar aquesta 
desafiant prova una nova via, la cara 
nord de 1.200 m d'alçada. Aquesta 
paret és comparable a la cara nord del 
Cervi. 

Un equip polonés va escriure també 
durant la f ruct í fera temporada de 1975 
una de les pagines més tragiques de la 
historia del Karakorum, la victoria i 
tragèdia en el pic Central del Broad 
Peak. 

El Broad Peak Central es troba 
séparât del Principal per un coll de 
7.500 m i presenta d i f i cu l tá is superiors 
en el seu darrer t ram. Els polonesos, 
dir igi ts per J. Ferénski, realitzaren 
l'ascensió al coli per la via normal 
comuna a ambdós cims per la cara oest. 
Del coli al cim s'aixeca l'aresta nord de 
gran d i f icu l ta t , a cavali entre la vessant 
xinesa i la pakistani. Cine alpinistes 
polonesos aconseguiren la primera 
ascensió de la punta centrai de 8.016 
m. Durant el descens tres alpinistes 
trabaren la mort en dos accidents 
separats. 

La Torre Traugo, formidable torre 
dolomit ica situada a la vessant nord de 
la Gelerà del Baltoro ha restât desaf iant 
tots els alpinistes que s'han dir ig i t a 
Concordia, malgrat la seva modesta 
alçada (6.248 m). El 1975 un equip 
br i tànic va fal lar en realitzar la primera 
ascensió d'aquest peti t però di f íc i l c im. 

El 1977 una expedido americana 
realitzà la primera ascensió d 'una de 
les muntanyes més espectaculars del 
Karakorum. Entre els escaladors que 
arribaren al d m el 21 de jul iol hi ha 
Hemneck, Morrison, Rowell ¡ Roskelley. 
Una de les gestes més heroiques en el 
Karakorum fou la realitzada pels 
br i tànics: M. Anthoine, C. Bonington, 
P. Brai thwaite, N. Estcourt, C. Rowland 
¡ D. Scott en 1977 a l'Ogre (7.285 m.). 
L'Ogre és una muntanya dolomit ica 
d'aspecte tota lment inaccessible en 
forma de castel l . L'ascensió 
l 'efectuaren pel f lanc sud-oest i 
s ' instal laren cordes fixes f ins a 7.000 

m. A part i r d'aquest punt , Bonington i 
Scott realitzen l'ascensió en estil alpi el 
13 de ju l io l . 

El Hidden Peak és de nou l 'object iu 
d'una expedido, aquesta vegada de 
nacional i tat iugoslava, l'any 1977. És el 
8.000 del Karakorum que té més 
it ineraris oberts. Els iugoslaus dir igi ts 
per J. Loncar varen posar els ulls en 
l'aresta sud-oest si tuada entre la via 
original americana i la Messner. 
L'escalada discorna per un i t inerari mixt 
de roca gel per pendents entre 50-70°. 
Quatre alpinistes: N. Zaplotnik, 
A. St remfel j , F. Bence i B. Bergant 
realitzaren l'ascensió i van insta l lar 
quatre campaments d'alçada. 

Fins l'any 1978 el K2, indiscut ib le 
centre d 'atracció del Karakorum, havia 
estât tan sols escalat dues vegades per 
l'esperò Abruzzi (italians 1954 i 
japonesos 1977). De nou els americans 
que ja havien fracasat l'any 1975 
tornaven a aquesta muntanya. 
J. Whit taker dirigeix altra vegada 
l 'expedició. El seu ob jec t iu , obrir una 
nova via a aquesta gran piràmide, per 
l'aresta nord-est. Fins ara totes les 
tentat ives de la cara sud i oest havien 
f iacassat. Malgrat tot , els americans 
aconseguiren obrir més de les tres 
quartes parts de l ' i t inerari però 
hagueren de travessar la cara est per 
anar a cercar la via normal. Quatre 
alpinistes aconseguiren per tercera 
vegada el c im: el 7 de septembre, ja 
molt avançada la temporada, 
L. Reichardt i J. Wick i el 8 del mateix 
R. Ridgeway i J. Roskelley. 

El mateix any un grup d'anglesos 
dir igi ts per Ch. Bonington havien 
intentât obrir una nova via sense exit, 
en abandonar l'aresta oest a la cota 
6.700, per causa de la mort de Nick 
Estcourt per una esllavissada de neu. 

Una de les darreres escalades de més 
prestigi realitzades en tot l 'Himàlaia tot 
i que no aconseguiren el c im, fou la 
exped ido deis francesos al K2 l'any 
1979. L'expedició que estava 
patrocinada per diverses inst i tucions 
oficiáis franceses fou dir igida per 
B. Mellet. L'object iu era ambiciós, 
l 'aresta sud-sudoest. Mai no s'havia 
intentât un recorregut de tanta 
d i f icu l ta t i Margada en una muntanya 
tan alta. L'aresta sud-sudoest neix a 
6.300 m aproximadament i està 
formada per un seguit de ressalts 
rocosos vert icals f ins a 8.500 m. Els 
alpinistes que la formaven eren de 
primera l inia: 
Y. Seigneur, M. Barrard, 
Jm. Boivin, P. Cordier, X. Fargeas 
i I. Ghirardini entre altres. 
El mal temps cont inuât tan t ip ie de 
Karakorum i les d i f icu l ta ts sostingudes 
no els van deixar passar de 8.500 m 
quan ja les d i f icu l ta ts havien af luixat. 

Un nou mesurament de l 'altura de la 
muntanya en 1976 va donar 8.760 m 
pel K2; tan sols 60 m de di ferèneia amb 
l'Everest. Tot i que ha estât publ icat a 
l 'Alpine Journal i a l 'American Alpine 
Journal, cont inua essent acceptada 
internacionalent l 'altura de 8.611 m. 
Qui sap si algun dia el K2 o Chogori 
prendra a l'Everest el privilegi d'esser la 
muntanya més alta del món. 

Futur de l 'alpinisme en el Karakorum 

Les fu tures expedicions al Karakorum 
seran condicionades per dues variants: 
la primera, el desenvolupament 
sòcio-economie del Bal t istan. En aquest 
moment el govern està invert int molts 
dîners publics en aquesta àrea; per 
exemple, la carretera d'accès a la vali 
del Baltoro arribarà el proper estiu f ins 
a Dasso i possiblement d'aci uns anys 
f ins Askole, cosa que suposarà l'estalvi 
de très dies en la marxa d'aproximació 
f ins la Concordia. El segon punt 
important és la constant inf lació que en 
aquest moment s'esta produint en el 
Bal t istan, que repercuteix 
desmesuradament en els preus dels 
royaltis, t ransports, portadors i 
al imentació cosa que posarà en peril l la 
cont inù i ta t de moites expedicions 
modestes. 

Quan als object ius alpinist ics, cal 
tenir présent que la majoria dels cims 
han estât assolits tan sols una o dues 
vegades. Hi ha doncs una var ietat 
d'arestes i cares encara verges. Alguns 
exemples de futures possibles 
expedicions son: La vessant nord-est del 
Pic Payu, la pared sud-oest de la torre 
Trango, les catedrals de Baltoro en c ims 
que no passen de 7.000 m. 

El Masherbrum, un dels c ims més 
caracter ist ics del Baltoro, ofereix les 
sèves vessants nord encara verges i 
desafiants als experts en f i l igranes 
sobre gel. El mateix Broad Peak tan sols 
té oberta una sola via, la cara oest. 
Diverses arestes corn la sud-oest o la 
nord-est no han estât mai intentades. 
Tambè el Gasherbrum IV conserva 
verges totes les sèves cares. La cara 
oest, la que es domina des de Concordia 
s'alça per damunt d'aquesta en més de 
3.000 m ofer int grans d i f icu l ta ts per 
aquesta vessant. 

Tot això sense oblidar la vessant 
xinesa del Karakorum, el Shaksgam. 
Cap expedició no s'ha endinsat per la 
vessant nord. El dia que estigui permès 
ei seu accès, tot un nou mon de 
muntanyes i possibi l i tats s'obriran als 
més exigents. No cal obl idar que, per 
tan sols posar un exemple, el Broad 
Peak es precipi ta en vert iginoses parets 
de més de 3.000 m per la vessant xinesa 
i el mateix es pot dir del Hidden Peak i 
d'altres cims fronterers. 
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ENTRE 
EL BRALDO 

I EL BALTORO 
Conrad Blanch i Fors 

K2, segona alcada del mon amb 8.611 m. (Foto: Autor.) 

Skardû. Un aie de frescor ens 
reconforta quan baixem del Focker que 
ens ha portât de Rawalpindi. Hem fet 
un vol agradable amb l 'espectacle 
majestuós del Nanga Parbat, tot seguint 
la vali de l ' Indus que serpenteja enmig 
de muntanyes abruptes. 

Deixem enrera les gestions als 
minister is, el paperam i la burocràcia. 
També la xafogor i els carrers atapeïts i 
sorollosos de la capi ta l . 

La nostra espera de vui t dies a 
Rawalpindi ha estât cur ta si la 
comparem amb la d'altres expedicions 
(dues o très setmanes). L'aconseguir 
mes ràpidament plaça per a volar a 
Skardû, t ra jecte molt so l l i c i tâ t i anu l l a t 
tot sovint, va èsser degut al fet que 
enviàrem prèviament tot el material per 
carretera. Aquest t ra jecte es va fer en 
quatre dies amb el rise constant de la 
d i f icu l ta t del carni i del periiI 
d'esl lavissaments. 

Skardû, capital del Bal t istan, regio 
situada al nord de Caixmir, està 
envoltada per cims de quatre a cine mil 
mètres. Carrers amples i poc t ransi tats. 
Ens ins ta l lem a l'unie hotel de la 
població, que porta el nom d'una 
muntanya l legendària: el K2. Ben aviat 
estarem envoltats pels balt is que 
ofereixen els seus serveis corn a 
portadors. La contractació la farem per 
mit jà del responsable del M in i s te r ide 
Tur isme a Skardû, home bastant 
desagradable pel seu t racte dur envers 
els portadors, però eficaç quant a 
reunir-los de pressa. En contractàrem 
59 en tota l , mes un sidar o cap. 

El mati segùent el dedicàrem a 
comprar els queviures que haviem de 
donar als portadors durant la marxa 
d'aproximació, concretament a part ir de 
Liligo. Fins a aquest Hoc hem acordat 
pagar 15 rûpies, unes cent pessetes, en 
concepte d'al imentació diària. Si pel 
pes que por tem, 1.100 kg, necessitem 
uns 40 portadors, la resta els ut i l i tzarem 
per traginar els 500 kg dels seus 
queviures. 

At ta (farina), sucre, sai, cigarrets, te, 
l lumins, condiments. . . , és el que 
compràrem al basar de Skardû. Les 
quant i ta ts per home i dia estan fixades 
pel Ministeri de Turisme. 

L'hotel K2 sembla la resta d'una 
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Mapa: Itinerari d'aproximació. 

construcció colonial si ens atenem a la 
seva decorado interior. Corredors amb 
estores, habitacions espaioses ¡ menjar 
acurat. Hi farem la darrera distr ibució 
de les càrregues. 

1 de ju l io l . Amb dos jeeps i dos 
tractors farem el t rajéete de 70 km des 
de Skardú al Hoc anomenat Bongla 
Bridge. L'aire frese de mat inada ens 
acaba de despertar quan remuntem la 
vali de Shigar. Camps de blat, arbres 
frui ters. El paisatge és harmonios. De 
tant en tant hi destaquen les 
construccions grisenques dels 
habitatges. 

A part i r de Bongla començarà la 
marxa d'aproximació que remunta tota 
la vali del riu Braldo i després la gelerà 
de Baltoro. La seva durada depèn de 
molts factors: cl imatologies, resistencia 
física, negociació amb els portadors, 
etc. La durada of icial és de 16 dies, en 
els quals s' inclouen 14 de marxa i dos 
de descans. Aquest t ra jéete s'allarga en 
dos mes si no es pot travessar el riu 
Jula. En aqüestes condicions havia de 
començar la nostra negociació per tal 
d'escurçar al màxim l 'aproximació, ja 
que això ens faria guanyar dies d'estada 
en el Camp Base. 

Bongla Bridge. Tots estem enfeinats. 
Son els darrers preparat ius abans de 
sortir. Els portadors, asseguts entorn 
del sidar, escolten les seves 
instruccions. Una Marga f i lera de 
càrregues els espera. Els anem cr idant 
per ordre i cadascun d'ells s'aparellarà 
amb un paquet que sera d'ara endavant 
la seva creu, però també el mit jà de 
guanyar-se un bon sou pel que és el 

nivell de vida del Bakistan. Cal veure 
amb quina traça preparen la seva 
càrrega, que osci l la entre 25 ¡ 30 kg. 

Askole, darrera població de la valí del 
Braldo 

Un núvol de pols s'aixeca quan la 
caravana es posa en marxa. Un gran 
descans m'envaeix. Per f i ens 
comencem a moure. Sé que ens esperen 
dies dif íci ls, pero m'anima saber que 
hem superat les primeres d i f icu l tats . 

De Bongla a Dasso h¡ estarem dues 
hores, complétant així, amb aquesta . 
mit ja etapa, el t rajéete amb el jeep del 
matí. 

Primera nit sota els estéis. Fa goig 
desplegar el sac. D'entrada ens h¡ 
est irem al damunt . Hem pat i t molta 
calor i és agradable de sentir per 
primera vegada la sensació de f red. 

Dasso, Chakpoo, Chungo. Tres noms 
de poblacions que marcaran dues 
étapes molt llargues sota un sol 
aclaparador. Ens aixequem aviat, puix 
costa posar en moviment la caravana. 
Les primeres clarors del dia ¡ I luminen 
les arestes deis cims que envolten la 
valí. 

El camí es tortuós ¡ amb molts 
desnivells. Tan aviat marxem al costat 
del riu com ens enfi lem 300 o 400 
metres per superar un pas 
infranquejable seguint el seu curs. 
Entrât el dia, el pas es fa mes lent. 
Aprof i tem les parades per a refrescar el 
nostre eos que pateix la forta calor. Els 
portadors fan el seu programa, quant al 
r i tme de marxa, descans i àpats. 

Nosaltres, si no volem perdre aquests 
darrers, ens hi haurem d'adaptar. 

La tarda comença quan arr ibem al 
Hoc escoll it per al bivac. Sembla que 
podrem descansar, pero és en aquests 
moments quan s'han de resoldre els 
problèmes quot id ians amb els 
portadors: cures mediques, 
redistr ibució de pesos, refer les 
càrregues, etc. Tot i així quedará temps 
per a reflexionar i ésser conscients de 
la nostra experiencia. 

De Chungo hem sort i t tard . Sabem 
que la tercera etapa és curta i ens 
servirá per a recuperar-nos de l'esforç 
esmerçat els dos darrers dies. Ben aviat 
trobarem unes basses d'aigües 
sulfuroses on prendrem un bany 
relaxador. Després el camí planeja 
travessant pet i ts pobles envoltats de 
camps de blat. 

La valí del Braldo és salvatge i árida. 
Pero de tant en tant hi t robarem zones 
de conreus que subminist ren 
l 'al imentació básica ais seus habi tants. 

És mig matí quan arr ibem a la darrera 
població de la valí: Askole, un oasi verd 
que contrasta amb els vol tants secs i 
desolats. Ens s i tuem a l 'entrada del 
poblé i durant unes hores serem 
l 'atracció de grans ¡ peti ts, que s'aturen 
davant nostre observant-nos 
det ingudament . A Askole hi farem les 
darreres compres de far ina i de sucre, i 
també la de dues cabres q u e ' 
s' incorporaran a la caravana. 

És d'admirar l 'existéncia dura 
d'aquesta gent, tan allunyada de la 
civi l i tzació, sense cap ajut exterior i 
amb un t ipus de vida pràct icament igual 
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que fa un segle, i que probablement no 
canviarà en molt temps. 

A l'hivern tota aquesta zona de 3.300 
mètres d'al tura queda ja coberta per la 
neu. En unes construccions molt 
precàries hauran de fer f ront a di f íc i ls 
condicions metereològiques. Però, que 
deuen pensar de nosaltres, els 
«Sahibs», immersos en un mon agobiant 
compl ica i cada dia mes? Els problèmes 
de lasoc ietat industr ial : d 'habitatge, de 
medi ambient , de l luites socials, e t c . , 
son les cessions que s'han de fer a canvi 
d 'un cert index de nivell de vida. Si ho 
poguessin decidir, no sé qué far ien. 

Acomiadament del Braldo 

¡Salam Aleikum!, darrera salutació a 
Askole quan de matinada travessem els 
sèus carrers solitaris. A partir d'aci la 
descoberta dels cims gegants del 
Karakorum sera per a nosaltres el mot iu 
de mes interés. Forcem el pas, ja que 
avui volem arribar f ins al Hoc anomenat 
Julabridge, reali tzant aixi mes d'una 
etapa. Fins a Korophon el carni és fàc i l , 
tot i que cal travessar la gèlera de Biafo. 
Després, es deixa el marge del riu i el 
carni segueix per unes comises rocoses 
bastant peril loses. Una relliscada ens 
precipitaría al fons del Braldo. Els 
portadors es treuen les sandàlies per 
tal de sentir el tacte dels seus peus 
amb la roca. 

A Julabridge trobem la d i f icu l ta t mes 
gran de toda l 'aproximació. S'ha de 
creuar el riu Jula ¡ no hi ha mes solució 
que fer-ho mi t jançant un «pont de 
mico» de 40 mètres, si no volem perdre 
dos dies per anar a donar la volta. 

El pas sera lent perqué hem coincidi t 
en aquest Hoc amb l'expedició francesa 
al Broad Peak, en la quai part ic ipa 
Patrick Val lençant, alpinista conegut 
pels seus descensos amb esquís, que 
pensa intentar aquesta modal i tat en 
aquest c im de 8.047 m. 

Vuit hores esmerçàrem per a 
trasl ladar les dues expedicions a l 'altre 
marge del r iu. En un dels primers passos 
la polit ja que ut i l i tzàvem trencà la corda 
i un portador es precipita al r iu. Des de 
les dues voreres es I lu ita per a salvar la 
seva vida. Amb les mans ben segades 
es treu el seu cos mi t jançant la corda 
d'assegurança. La recuperado és 
ràpida, però això afecta la moral dels 
altres que es neguen a cont inuar. 

Els baltís son homes molt for ts, però 
espantadissos i supersticiosos. 
Negociem una bona estona i a la f¡ 
optem per demanar qui son els 
«valents» que passen el r iu. Uns quants 
es decideixen. Això, i el fet que haguem 
insta l lâ t dues cordes de pas, fa que a 
poc a poc tornin a agafar conf ianca i 
acabin passant tots. 

Després d 'una nit amb forts ruixats, 

de mat inada, el cel està ennuvolat i 
torna a amenaçar pluja. L' i t inerari és 
ràpid f ins a Bardumal, on esmorzarem. 
Tots els indrets que vaig esmentant son 
els llocs on tenen costum d'aturar-se 
les expedicions per fer-hi nit 
normalment. Els portadors hi tenen 
aixecades unes rotl lanes de pedrés que 
els serveixen d'aixopluc. 

En relació ais portadors, en el nostre 
cas els baltís. he de fer palés, en 
general, la seva categoria humana i el 
seu abnegat sacr i f ic i . Son moites les 
expedicions que han parlât sobre els 
nombrosos problèmes haguts amb els 
baltís ¡ que han d i f icu l ta t sensiblement 
els seus programes. 

Nosaltres vam èsser molt rigorosos 
quant ais preus de contractació 
acordats. Però amb un tracte obert i 
tenint sempre cura dels altres aspectes, 
ens els guanyàrem ben aviat. Ens va 
ajudar molt a fomentar aqüestes bones 

relacions el sidar o cap dels portadors, 
home d'un t racte exce l lent que es 
convert i per a nosaltres en una persona 
de tota conf iança. 

Homes de cames i braços prims, 
vestits i calçats precàriament. Cares 
colrades pel sol. Te i «txapati», pa 
arrodonit fet sols amb far ina i aigua, és 
gairebé la seva ûnica al imentaciô. 
Malgrat aixô, caminen hores i hores en 
les condicions mes dures de fred i calor. 
El seu pas és lleuger, i s 'aturen tot 
sovint. Quan passes pel seu costat, un 
somriure t 'avança alguna so l l i c i tud . Per 
demanar no s'ho pensen un moment. 
Perô amb el mateix somriure, com el 
qu i no entén la cosa, els d iem: «Good, 
Good», Bé, bé. «AH OK». To tés 
correcte. 

Passat Bardumal es fa un f lanqueig 
dél icat i se segueix per una canal força 
penjada que fa que els portadors mes 
febles es retardin, perô que deixa paies 
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Broad Peak, 8.047 m, en direcció Concordia. (Foto: Autor.) 

M 

l 'esperit de Solidarität dels altres 
anant-los a ajudar. 

Pai ju, 3.650 metres, oasi relaxador 
que contrasta amb els forts pendents 
que davallen del Pic del mateix nom de 
6.550 m. Bon Hoc d 'acampada, amb 
aigua fresca i l lenya, i amb unes 
cabanes fetes de terra, on passaran la 
nit els portadors. A partir d 'aqui les nits 
seran mes fredes, perqué ja no t indrem 
l'escalf del foc per manca de llenya. 

Paiju-Lil igo és una etapa cur ta , en la 
quai entrem ja a la gèlera de Baltoro, 
gèlera que seguirem durant 70 tor tura is 
qui lometres f ins arribar al Camp Base. 

L'entrada de la gèlera és 
espectacular. Un mur de glaç barra el 
pas, defensant el seu aïl lament; sota 
seu neixen impetuoses les aiguës del 
Braldo que una mica mes avail té ja un 
qui lometre d 'amplada. 

Impressiona veure eis baltís tots 
aplegáis, enlairant les seves pregarles i 

cants abans de trepi t jar per primera 
vegada el gel, sobre el qual ja no t indran 
la seguretat de moviment que f ins ara 
han demostrat . 

Gelera de Baltoro, camí deis cims de 
vuit mil metres 

La gelera de Baltoro és un gran mar 
grisenc, barreja de glaç, de sorra i de 
pedra, en el qual haurem d'anar 
constantment buscant el camí com si 
ens trobéssim en un laberint 
inacabable. Paral le lament pero ens 
¡I lusiona el fe t de poder veure per 
primera vegada els gegants granít ics del 
Baltoro: Torre de Biaho, Torres de 
Trango i les Catedrals de Baltoro, les 
parets de les quais, de quasi dos mil 
metres d'alçada, s'enlairen esveltes en 
aquest cel, ací tan immens. 

El campament de Liligo, esta si tuât 
sota una paret que amenaça 
constantment la caiguda de pedrés, 

però és l 'unie Hoc adient per a 
instal lar-se tota l 'expedició. El que 
resulta indiscut ib le és la seva magnif ica 
perspectiva sobre el Pie Paiju i les 
Catedrals de Baltoro, on veurem 
prendre mil tonal i tats di ferents, del groc 
intens al mat i , al blau nit ja de fosc, tot 
passant per les clarors taronges del 
capvespre. 

Des de Liligo, en dos dies més de 
marxa, arr ibarem a Gore, i hauren 
realitzat très étapes: Li l igo-Urdukas 
( l . a ) , Biange (2 . a ) , Gore (3. a ) . Llarga 
marxa, que es converteix a vegades en 
una sensació d' irreal i tat quan el 
cansament comença a crebantar el 
nostre cos, i el fet de caminar se'ns fa 
una rut ina. Però el despertar no és 
plaent quan hem de travessar les aiguës 
glaçades que baixen del massis dels 
Masherbrums, i els nostres peus resten 
insensibles durant una llarga estona. 
Després l 'escalfor punxant retorna la 
vida i, a poc a poc, tornarem a sommar. 

Urdukas és un Hoc excel lent per a 
l 'acampada. En unes terrasses que 
pengen sobre la gelera podrem 
instal lar-nos perfectament. El color 
verd descansa la vista, acostumada al 
color grisenc de la gelera. 

D'Urdukas a Gore t indrem l'unie 
incident seriós amb els portadors, 
provocat en part per l 'actuació de 
l'Oficial d 'Enl lac, capi ta de l 'exèrcit de 
Pakistan, que és obligatori portar en 
totes les expedicions. 

Fins a aquest punt pràct icament 
havia estât nu l la la seva col laborac ió 
amb l 'expedició, per causa de la seva 
inexperièneia i de la desconf iança 
envers nosaltres. Ara ens plantejava un 
problema de desobedièneia-segons e l i 
dei sidar, i volia que seguint el pr inc ip i 
d 'autor i tat fos acomiadat de l 'expedició. 
Davant d'això els portadors feren acciò 
d'abandonar les càrregues. Veig com 
inesperadament, i per un compor tament 
fora de Hoc, podem perdre tot el que 
hem avançât. Negociacions, 
aclar iments, cr i ts. Després d'una bona 
estona aconseguim de cont inuar la 
marxa. En el fons s'havia plantejat un 
problema personal de l'Oficial d'Enl lac, 
que volia prendre el seu protagonisme 
en l 'expedició, quan de forma naturai 
nosaltres ens adreçàvem al sidar que 
era qui f ins en aquell moment ens havia 
solucionat els problèmes. Això resta 
paies a la tornada, quan ja sensé el i , el 
sidar va contr ibui r d'una manera més 
positiva a la marxa de l 'expedició. 

Queden per endavant très étapes 
mes: Gore-Concordia ( l . a ) , Charering 
(2. a ) , Camp Base (3. a ) , que realitzàrem 
també en dos dies. Era important reduir 
els dies de durada de l 'aproximació per 
tal de poder prolungar al màxim l'estada 
al Camp Base. 

La marxa en direcció a Concordia és 
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Al darrera del Gasherbrum IV, de 7.925 m, es veu per un moment el cim del Gasherbrum II. (Foto: Autor.) 

Els portadors asseguts entorn del Sidar, escolten les seves instruccions. Una llarga filera de càrregues els 
espera. (Foto: Autor.) 

un esdeveniment somniat en la vida de 
l 'alpinista. Gaudirem d'un temps 
excel lent que contr ibuirà a donar més 
relleu a tota la nostra descoberta. 

A la nostra dreta, durant bona part 
del t ra jecte, anirem veient di ferents 
perspectives del massis dels 
Masherbrums (7.821 m). Al fons el 
Broad Peak, de 8.047 m; el Gasherbrum 
IV, de 7.925 m, i al seu darrera es veu 
per un moment el c im del Gasherbrum 
II, de 8.035 m. El K2, segona al tura del 
món amb 8.611 m, resta amagat f ins 
que de sobte ens sorprèn amb tota la 
seva grandiositat. L'espectacle és 
complet amb la visió de la Torre 
Mustagh, de 7.273 m; Mitre Peak, de 
6.014 m; Chogolisa, de 7.654 m. i 

Baltoro Kangri, de 7.312 m. 
Sens dubte , Concordia, conf luencia 

de les geleres de Godwin Austen i de la 
Superior de Baltoro, és un Hoc únic en 
el món. Estarem una bona estona per 
travessar tot el seu circ i muntar ja el 
bivac a la Gelera Superior de Baltoro. 
La nit será molt freda i la temperatura 
baixará uns quants graus sota zero. 

Una etapa finalitzada 

La mat inada de I ' l l de jul iol és freda 
i tardem una estona a entrar en 
act ivi tat, esperant que el sol ens escalf i. 
Espera inút i l , perqué el dia está 
ennuvolat. Aquest darrer t ra jecte a 
través de la gelera del Due dels Abruzzi , 
con t inuado de la de Baltoro, es fará 

pesât. És gran la distància a cobrir i els 
portadors acusen l'esforç dels darrers 
dies i comencem a sentir també els 
efectes de l 'alçada. 

En un punt déterminât veurem per 
primera vegada el c im del Hidden Peak, 
de 8.068 m. Una empenta més i per f i 
arr ibem al Hoc escoll i t per a situar el 
Camp Base, a 5.150 m d'al tura, al peu 
de la Gelera Meridional dels 
Gasherbrums. El temps amenaça pluja 
quan aixequem ràpidament dues 
tendes. 

Entrada la tarda, tota una llarga f i lera 
de portadors espéra rebre el seu 
guanyat salari. Han realitzat un bon 
trebal l . Durant onze dies han donat el 
màxim, en fer possible una aproximaciô 
molt ràpida. 

Somrients em van donant el seu ll ibre 
de bona conducta perquè sigui signât 
per nosaltres mentre cer imoniosament 
compten repetides vegades els bil lets 
que han rebut. 

Acomiadament sincer d 'uns homes 
sacri f icats. Una forta encaixada amb el 
sidar expressa el nostre agraïment. 

El Camp Base resta ja en si lenci. Els 
portadors una vegada més han préparât 
el seu bivac que haurà d'aguantar una 
nit molt freda. Penso que s'ha cobert 
una etapa molt important . Fa très 
setmanes que sort iem de Barcelona i 
hem superat amb bon r i tme tots els 
obstacles. Potser els dies segùents 
seran més durs per a nosaltres, pero a 
partir d'ara tot dépendra de les nostres 
forces i dels elements naturals. 

ETAPES DE LA MARXA 
D'APROXIMACIÔ 

Dia 1 jul iol 
Bongla 2.650 m - Dasso 2.700 m 
Dia 2 jul iol 
Dasso 2.700 m - C h a p k o 2.880 m 
Dia 3 jul iol 
C h a p k o 2 . 8 8 0 m - C h u n g o 3 . 2 7 0 m 
Dia 4 jul iol 
Chungo3.270 m - A s k o l e 3.340 m 
Dia 5 jul iol 
Askole 3.340 m - Korophon 3.400 m 
Dia 5 jul iol 
Korophon 3.400 m - J u l a b r i d g e 3.450 m 
Dia6 ju l io l 
J u l a b r i d g e 3 . 4 5 0 m - Pa i j u3 .680m 
Dia 7 jul iol 
P a i j u 3 . 6 8 0 m - L i l i g o 3 . 9 5 0 m 
Dia 8 ju l iol 
L i l i g o 3 . 9 5 0 m - U r d u k a s 4 . 3 5 0 m 
Dia 9 jul iol 
U r d u k a s 4 . 3 5 0 m - B i a n g e 4 . 4 5 0 m 
Dia 9 jul iol 
Biange 4.450 m - Gore 4.630 m 
Dia 10 jul iol 
Gore 4.630 m - Concord ia 4.800 m 
Dia 10 jul iol 
Concordia 4 .800 m - Charering 4.930 m 
Dia 11 jul iol 
Charering 4.930 m - C a m p Base 5.150 m 
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GASHERBRUM II, 
UNA PIRÀMIDE 
DAM U NT 
LA GELERA 

No es més, el qui més 
alt arriba, sino aquell 

que influii per la 
bellesa que l'envolta, 

més intensament 
sent. 

Maurice Herzog 

Per Enric Font i Lloret 

Fa très dies que no para de nevar; 
avui, quan vaig a dormir, penso que 
potser el mal temps di f icul tarà la 
realització del nostre projecte. 

L'endemà, però, el temps canvia, les 
boires desapareixen i podem veure ja 
tota lment el paisatge i el mare de 
muntanyes que ens envolta. 

Som al peu de la Gelera Meridional 
dels Gasherbrum, damunt la morrena 
glaciar, que es troba a la conf luència 
d'aquesta amb la Gelera Due dels 
Abruzzi. 

Després d'una llarga i dura marxa 
d'aproximació d'onze dies, vàrem 
arribar en aquest Hoc, fa très dies. És 
aci on hem establert el Camp Base, a 
una altura de 5.150 m, en pie cor de la 
Serralada del Karakorum. 

Des d'aci estant es gaudeix d'una 
amplia vista especialment sobre 
l ' important cim del Gasherbrum I 
(8.068 m) i el Chogolisa (7.621 m). 

En aquest Hoc coinc id im amb altres 
expedicions; concretament una 
d'americana que intenta el 
Gasherbrum IV, una de francesa que ho 
fa al Gasherbrum I, i una altra de 
japonesa que ho fa al Gasherbrum I I . 

Dies després en vindria una altra que va 
intentar l 'ascensió al cim del —~ 
Gasherbrum V. 

Ara som a mit jan jul iol i nosaltres, 
seguint el nostre programa, pensem 
estar-hi aproximadament uns 25 dies. 
Temps que creiem just però suf ic ient 
per a intentar aconseguir el nostre 
ob jec t iu , el cim del Gasherbrum II de 
8.035 m. 

Avui, després d'ordenar tot el material 
del grup, acabem d' insta l lar -nos en 
aquest Camp Base. A di ferencia de les 

altres expedicions que ja hi són fa dies, 
nosaltres encara no estem acl imatats 
i l 'alcada es fa notar en fer qualsevol 
esforc. 

La ruta d'ascensió al nostre object iu 
presenta una sèrie de punts c lau, el 
primer dels quals és la pròpia Gelera 
Meridional dels Gasherbrum, que ara 
tenim davant nostre i que cai travessar 
per apropar-nos al c im. 

És una gelera d'uns 12 km forca 
trencada, que constantment està en 
moviment. Tot i que les expedicions 
abans esmentades han anat marcant el 
carni amb banderoles, per causa de les 
darreres nevades i el Constant canviar 
de la gelera cai tornar a cercar el carni 
entre aquesta mar d'esquerdes. 

Per tal d 'acl imatar-nos-hi anem fent 
diverses incursions que condueixen a 
establir def in i t ivament el Camp I sota 
un esperò rocós que baixa de la cara SO 
del Hidden Peak, a una alcada de 
5.640 m. 

Del Camp I al seguent, es segueix 
remuntant la gelera, molt t rencada, f ins 
sota una cascada de séracs que es 
preferible evitar guanyant al tura per un 
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Camp. Base (5.150 m); ai ions el Hidden Peak (8.068 m). 

\ " ' -
pendent glaçât de la vorera esquerra. 
Tros que cal equipar amb cordes fixes, 
ja que és força vert ical , i com que hi 
hem de passar moites vegades anant 
carregats és millor ber-ho aixi. 

Passât aquest t ram, s'arriba a un 
immens replà glaciar, que, const i tuï t 
per la part superior de la Gelerà 
Meridional dels Gasherbrum, és a una 
altura de 6.000 m. 

Férem diversos viatges, t ransportant 
nosaltres mateixos les càrregues de 
material , menjar, cordes fixes, etc., ja 
que com s'explica en una altre art ic le, 
pràct icament no hi ha portejadors 
d 'a l tura en el Karakorum. 

Finalment establ im el Camp II a 
6.000 m damunt aquest replà. Lloc de 
gran bellesa ¡ grandiosi tat , ja que des 
d'aquí estem envoltats per tots els cims 
del grup dels Gasherbrum del I al VI: 
Gasherbrum I (Hidden Peak) (8.068 m), 
G-ll (8.035 m), G-III (7.952 m), G-IV 
(7.925 m), G-V (7.321 m) i G-VI (7.003 
m); alta vali solitària i paradis silencios 
del Karakorum, marc unie el del nostre 
Camp I I , que per l 'estratègia que férem, 
es const i tuir ía en una mena de Camp 
Base avançât. Acumulem dia a dia en 

repetits viatges material i queviures, a 
la vegada que d'aquesta forma ens 
anem acl imatant. 

És també des d'aquest lloc que es 
veu ja la resta d' i t inerar i d'ascensió al 
G-ll, a més de ser el t ram on es troben 
les máximes d i f icu l tá is i que cal equipar 
degudament. 

Es t racta de l'esperò SO, que s'aixeca 
al l largde més de 1.500 m davant nostre 
i que porta al peu de la piràmide somitaJ 
d'aquest c im. 

A la dreta de l'esperò es troba la 
majestuosa paret S, que cau sobre el 
replà amb un desnivell de 2.000 m ¡ de 
la quai , de tant en tant, es desprenen 
grosses allaus, factor que obliga a 
muntar el Camp II a una distancia 
prudencial del peu de la paret en 
previsió d'al laus. 

Com deia, l'esperò SO const i tueix el 
t ram clau de l'ascensió al G-ll. És, 
d'altra banda, un it inerari segur, en 
general protegit de les allaus, encara 
que força vert ical . És la ruta dels 
primers ascensionistes, anomenat 
també «Esperó Moravec», en record dels 
austríacs que allá per l'any 1956 hi 
realitzaren la primera ascensió, ¡ és 

també la ruta seguida per quatre de les 
cinc expedicions que f ins ara han 
aconseguit assolir aquest c im. 

Presenta, jo diría, quatre parts ben 
def in ides: una primera en forma 
d'aresta corba i af i lada, d'una inc l inado 
de 45-50°, que s'anomena «La Falç», 
per la semblança de formes, Í que porta 
dalt d'una águila rocosa, darrera la quai 
¡ a una altura de 
6.500 m, insta l làrem el Camp III . 

Una segona part irregular, entre 
6.500-6.750 m menys dreta, que 
segueix una mena d'aresta 
desdibuixada amb algún tros més 
planer. Una tercera part que es dreça 
molt ¡ que condueix a la cota 7.000 m 
sota d'un t ram d'uns 400 m (quarta 
part) que en terreny mixt condueix al 
peu de la piràmide del c im. Sota 
d'aquest ú l t im tram de l'esperò, a la 
cota 7.000 m, vàrem insta l lar el nostre 
Camp IV. 

Dia darrera dia anem guanyant altura 
alhora que ens acl imatem ¡ equipem 
amb cordes fixes l'esperò esmentat . Va 
ser a d on vàrem coincidir amb els 
membres d'una exped ido japonesa que 
intentava la mateixa ascensió. Aquesta 
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expedició de vuit membres, de la c iu tat 
de Yokohama, havia t ingut seriosos 
problèmes pel fet d'haver d'evacuar un 
dels seus components, afectat 
for tament per l 'altura. Això els costà 
bona part del seus dies i que el grup 
com a tal es «gastés» en aquest intent , 
de tal manera que quan ens vàrem 
trobar al Camp I I , pràct icament només 
tenien très membres amb forces o 
condicions per a intentar l 'ascensió. 

Des d'aquest moment es va establir 
un contacte amb el Is, i ja que l 'object iu 
de les dues expedicions era el mateix, 
els vàrem oferir la nostra co l laborac ió, 
tant a nivell humà corn en mater ia l , 
queviures, etc., i vàrem treballar 
con juntament . A través del seu lider, 
Mr. Hideo Sato, gairebé l'unie que 
parlava angles, es va establir des 
d'aquell moment un molt bon 
enteniment, que corn veurem mes 
endavant va permetre assolir dies mes 
tard el G-ll per part dels dos grups. 

Pel que fa re ferenda al temps 
cl imatologie cal dir que, tal com ja 
sabiem, fou bastant variable, amb 
périodes de dos i très dies de bon temps 
seguits d 'uns quants de mal temps i 
amb nevades. Les temperatures 
experimenten fortes variacions. El fred 
de les tardes i les nits contrasta amb 
les altes temperatures del migdia, que 
fan gairebé insuportable el fer res a 
part ir de les 11 del mat i , damunt les 
geleres que semblen un forn, i amb 
intensissimes reverberacions solars. 
Això obligava a evolucionar a primera 
hora o a la tarda, quan el sol no era tan 
fort . 

Tasca feixuga, aquesta de fer viatges 
amunt i avail carregant material , 
ins ta l lant els camps, etc., encara que 
també cal dir que és bàsica i 
imprescindible per a aconseguir 
l 'objectiu proposât. Això ocasiona de 
vegades que algû, aspirant al c im, quedi 
amb menys possibi l i tats reals, atès el 
necessari suport que es requereix quan 
els membres que estan mes enlairats 
han d ' in tentar l'ascensió i en def in i t iva 
aconseguir l'exit pel grup. 

El dia 29 de ju l io l , en Pere Aymerich i 
jo portem ja molts dies per sobre els 
6.000 m. Ens t robem bé, i com que fa 
bon temps decid im fer un atac al c im. 

Fem un nou viatge del Camp II al 
Camp III força carregats. Mentre anem 
remuntant «La Falç» per les cordes 
fixes, contemplem una vegada mes 
l ' imponent paisatge que ens envolta. 
Darrera nostre el Hidden Peak, c im 
magnif ie, esvelt de linies, destaca molt 
en quedar mes isolât dels altres 
Gasherbrums. També veiem amb tota la 
seva ampl i tud tots els altres cims del 
cercle abans d'arr ibar al Camp III , ja 
que es travessa un t ram aeri amb visió 
total sobre aquest sector. Passem la nit 

Grup dels Gasherbrum. 

Piramide terminal del Gasherbrum II, vist des del Camp. Base amb teleobjectiu. 
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al Camp III (6.500 m) i l 'endemá, 
després de fer una tria def in i t iva de 
mater ial , sort im amunt . 

Preveiem dones que amb uns dos dies 
podrem fer Tintent al c im, ¡ agafem 
menjar segons aqüestes previsions. 
Mirem de carregar el m in im, ja que el 
pes és molt important en aqüestes 
altures. Jo, molt a contracor, deixo aquí 
una de les dues maquines de fotograf iar 
i algún ob ject iu , perqué vull portar la 
cambra de f i lmar i aixó ja pesa prou. 

Després de remuntar pel t ram menys 
dret de l'aresta, on ens enfonsem 
bastant en la neu, t robem ja les cordes 
fixes que no deixarem f ins arribar a 
Pemplacament del Camp IV. 

Aquest t ram, va mes aviat pel costat 
sud de l'esperó, i presenta una 
inc l inado mant inguda i forca penjada a 
l 'úl t ima part. A mit ja pujada sembla que 
el temps vol canviar: fóra una I lástima, 

ara que ens trobem bé i decidi ts a no 
baixar sense haver assolit el c im! 

Els darrers metres abans del Camp 
IV, ja neva i fa vent, l 'ascensió es torna 
lenta, les motxi l les pesen i l 'altura es fa 
notar. Quan son aproximadament les 
dues del migdia arr ibem al Camp IV, a 
7.000 m. Ja enmig del mal temps, 
plantem com podem la nostra lleugera i 
pet i ta tenda, uns quatre metres a prop 
de les japoneses que hi son des d'ahir. 

El temps empit jora, fa mes vent, i és 
impossible romandre fora de la tenda. 

En alguns moments la intensi tat del 
vent sembla que acabará emportant-se 
la tenda que és l 'únic aixopluc nostre 
aquí dalt . Passem el dia dins la tenda, 
fonent neu per fer l iquid per a beure ¡ 
anant amb molt de compte amb el fogo 
de butà. Durant tota la nit cont inua 
nevant intensament, accentuant més 
aqüestes dif íci ls condicions que jo diría 

que fan impossible sortir, amunt o avail. 
L'endemá el temps cont inua igual; 
mi t jançant el radioteléfon, parlem amb 
eis C o m p a n y s que resten al 
Camp I I . 

A les preguntes de: Qué penseu feri 
Com esteu de queviures?, diem que de 
moment aguantarem en espera que 
mil lori el temps Í que ja racionem el 
menjar, perqué no en tenim gaire. 

Mentrestant amb el meu company 
Pere ens passem hores i hores 
conversant Í donant voltes sobre les 
possibíl i tats que ten im, estant-nos aquí 
dal t . Hores de rumiar, d ' íncert í tud i 
d'esperança. Esperança que demà el 
temps sígui bo ¡ puguem fer quelcom. 

Mentrestant, en Conrad, en Lluís i en 
Toni , que són avui al Camp III , sembla 
que han intentât pujar avui a la tarda, 
però la molta neu caíguda i el mal temps 
els ha fet renunciar. Han baíxat 
novament al Camp I I , en espera que 
míllorín les condiciones. 

Parlem amb eis tres japonesos que 
com nosaltres es troben aquí dalt, 
aguantant amb f i losofia aquest mal 
temps. Ens díuen que també arriben al 
l imit de reserves de menjar, i a més 
també se'ls acaben els dies, però que 
pensen aguantar al maxim. Avui, tot 
menjant un plat d'arròs, entre els 
japonesos i nosaltres establ im el que 
farem si demà fa bo i, com a darrera 
possibi l í tat, si no canvia el temps, 
malgrat la nostra perseverànça, la 
conveniencia de baixar a buscar menjar, 
encara que això pugui representar el 
perdre l'opció de fer c im, en un pareil 
de dies bons que pugui fer. Som ja a 
f inals de jul iol i pot establir-se 
def iní t ivament el monsó ¡ impossibi l i tar 
l 'ascensió. 

L'endemá fa bo. Davant nostre, quan 
sort im de la tenda, un paisatge 
himalaïenc carregat de neu nova i una 
munió de cims, ens compensen 
quelcom d'aquesta reclusió obligada a 
la tenda. Davant mateix tenim l'esperó 
mixt que porta al peu de la piràmide 
que sembla propera, però que en 
realitat es troba a més de 400 m de 
desnivel l . 

Hem d' intentar-ho.. . ! Amb fred 
intens, deixem el Camp IV jun tament 
amb eis japonesos, amb ¡ntenció 
d'atacar el c im. De comú acord ens 
empörtem un precari equip de bivac i 
una tenda sense pals. El sac de dormir 
el deixem. En el fons, pensem que no 
caldrà potser bivaquejar. 
Ens enfonsem molt en la neu. Arr ibats 
en el punt on el terreny mixt és més 
dret , l 'evítem per la dreta seguint per 
un pendent nevat que si bé és més dret, 
també ofereíx més seguretat. Després 
de seguir uns 100 m de cordes fixes 
aprof i tables, hem de cont inuar 
equipant-ho nosaltres. Feixuga tasca, 
en aqüestes altures. Cada 40-50 metres 
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posem unes estaques d 'a lumini o 
aprof i tem alguna roca que sobresurt per 
a f ixar-hi les cordes. La progressif és 
lenta, el temps, mentrestant , és bo i el 
paisatge magnif ie. 

A mesura que anem pujant, ens 
adonem de les dimensions reals de la 
muntanya: encara fal ta bastant, i 
sembla visualment a prop el peu de la 
piràmide. Un seguit de llargs de corda 
ens hi van acostant. En l 'û l t im tros, 
furgant per la neu, en busca de punts 
d'assegurança, t robem restes de 
cordes, que suposem que son de 
l 'expediciô austriaca que assoli aquest 
cim l'any passât. Tanmateix el temps va 
passant, i comencem a plantejar-nos el 
fer bivac. 

A les très de la tarda arr ibem tots 
cine al peu de la piràmide, en un punt 
en el quai el pendent perd incl inaciô, i 
dôna accès a una mena de replà incl inât 
al bui t , que fa de base a la piràmide 
somital . 

Ens t robem a una alçada de 7.450 m; 
ja és tard , i després de parlar amb els 
japonesos, decid im fer bivac i demà 
cont inuar cap al c im. Busquem un Hoc 
adient, cosa no gens fàci l , i decid im 
f ina lment fer-ho damunt un Horn ventât 
sense gairebé neu, per tal d'evitar aixi 
la fredor de la neu quan n'hi ha. 

Una tenda senzilla i l leugera, és la 
nostra ûnica protecciô. Ut i l i tzant un 
dels bastons d'esqui que portem per fer 
de pal, iniciem aixi aquesta llarga espéra 
f ins demà. Son dos quarts de cinc de la 
tarda. Ens traiem els grampons, i 
posant-nos tot l 'equip de ploma 
intentarem aguantar de la millor manera 
possible. Tot i que fa força f red, 
romanem bona estona fora de la tenda, 

Cordes fixes entre el Camp. Ill i del Camp. IV. 

ja que l 'espectacle visual val la pena. A 
una gran ampl i tud de paisatge, cal 
afegir-hi una Hum lateral del capvespre 
que dona un to especial a la muntanya. 

Per I'esquerra, darrera del Hidden 
Peak, es veuen ja molts cims de la 
vessant xinesa. Després, el propi 
Hidden Peak gegant de la zona, que 
amb la Hum d'aquesta hora té un encant 
especial. Baltoro, Kandri , Chogolisa, 
Masherbrum, etc., etc. 

Damunt del coll que formen el G-IV i 
el G-V es veu la gran Gelera del Baltoro, 
que des d'aqui sembla com una 
«autopista» que travessa les muntanyes 
amb grans esses f ins a perdre's en 
l 'horitzó, ¡ que en certa forma dona idea 
de les véritables dimensions d'aquestes 
muntanyes, posant també de manifest 
com n'estem ara, d 'apartats, de 
qualsevol punt habitat . 

Darrera nostre el G-MI i el G-ll 
presenten les sèves ult imes defenses i 
son test imonis quiets dels esforços que 
estem fent ara nosaltres per assolir el 
c im d 'un d'ells. 

En amagar-se el sol, la temperatura 
baixa bruscament. Entrem a la nostra 
improvisada funda de bivac. 

Conscients d'allô que ens espera, 
passem unes hores fonent neu, tasca 
lenta en aqüestes altures, perô 
imprescindible ja que el cos demana 
l iquid en quant i ta t i també cal pensar 
en demà. Després, mengem entre tots 
dos l 'ú l t im «liof¡Iitzat» que ens queda i 
un te, ja que no tenim gaire cosa mes, i 
cal guardar quelcom per a demà, encara 
que siguí un pareil de caramels. 
Intentem agafar el son.. . , per bé que és 
impossible! Jo diria que aconseguim 
ensopir-nos només un pareil d'hores. 

Entre el Camp. IV i el Bivac, pujant per les cordes 
fixes. 

A mi t jan i t fa molt f red ; tôt i tenir els 
peus dins les motxi l les, el f red viu 
mossega les extremitats. . . cal 
moure's. . . ! També sent im els japonesos 
peí f red. Cree que ja no vaig dormir 
mes, concentrât , encongit i procurant 
moure els di ts deis peus. La nit va ser 
llarga, i tenia molt temps per pensar. 
Moments d'espera, moments d'angoixa 
i també d ' i l lus ió en el día de demà, que 
pot ser decis iu. Incer t i tud davant les 
propies possibi l i tats. Podrem arribar al 
cim? Tindrem prou forces? Mentrestant , 
a fora fa una nit glacial pero espléndida, 
amb una l luna quasi plena, que i l l um ina 
aquest ¡mponent paisatge. 

A punta de dia, ja som fora de la 
funda/bivac. El fred és molt v iu, d i f icu l ta 
els moviments, i fa difíci l el posar-se els 
grampons; a part que, a causa de 
l 'altura, els moviments bruscos cansen. 

Quan son dos quarts de sis els tres 
japonesos i nosaltres deixem 
l 'emplaçament del bivac, in ic iant un 
l larg f lanqueig per la base de la pirámide 
del G-ll, que ens porta, en una llarga 
diagonal ascendent, a l ' inici de l'aresta 
est del c im, per on segueix l ' i t inerari . 

Al cap d'un pareil d'hores, ja ens toca 
el sol, que ajuda una mica a 
escalfar-nos. En Pere es queixa deis 
peus, i a mi cada vegada que f i lmo, o 
faig alguna foto, les mans se'm 
ressenten una bona estona. 

Aquest f lanqueig, si bé no presenta 
d i f i cu l tá is especiáis, es torna 
pesadíssim, perqué la neu és fonda ¡ 
cada pas requereix un esforç 
considerable. Ens anem rellevant obr int 
traç, ja que cada 20 passes quedem 
esgotats per aquest esforç atesa 
l 'altura, per sobre deis 7.500 m. 

Aresta somital del Gasherbrum II. 
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Pere Aymerich al cim del Gasherbrum II (8.035 m). Enne Font al dm del Gasherbrum II (8.035 m); al fons el K-2 i el Broad Peak. 

Després de sis Nargues hores arr ibem 
a una pet i ta bretxa que dona accès a 
l'aresta E del c im, si tuât 
aproximadament en la cota 7.650 m. 

Protegits darrera unes roques 
menjem l 'úl t im que ens queda: tres 
gaietés i una mica de mel, que no és res 
ten int en compte que ahir ja no vàrem 
menjar pràct icament ni un mos. 
Descansem una mica i cont inuem. 

A l'aresta fa vent. El primer tros 
presenta un pendent nevat, que es va 
aixecant. Darrera nostre, veiem ara ja 
tota lment el vessant de Xina (el G-ll fa 
frontera), amb inf in i tat de cims i 
geleres. El temps segueix bo. 

Una hora i mit ja mes tard som a 
l'alçada d'una águila característ ica de 
l'aresta, que es veu de l luny. Davant 
nostre tenim un nou pendent molt 
pronunciat que porta a una aresta que, 
suposem, és ja a prop del c im. 

Amb gran decepció veiem, en entrar 
en aquest pendent, que la neu és encara 
mes profunda i que fer un pas requereix 
molt d'esforç. Aquest 200 m varen ser 
interminables i posaren a prova la nostra 
resistencia ¡ voluntat . 

Primer, amb el piolet fèiem una mena 
de traç, després el genol l , i f ina lment la 
cama, enfonsant-nos f ins a la c in tura. 
Aquest tros, ens va fer «donar-ho tôt»: 
voluntat, esforç mental per no 
abandonar-te, avançant lentament, 
mètre a mètre, amb una ferma decisió 
d'arríbar al d m . 

A les dues de la tarda tots cine 
arribem dalt d 'aquest pendent damunt 
l'aresta nevada... Encara bo! A 
l 'esquerra, a uns 100 metres, hi ha el 
c im. Ja veiem l 'altre costat, amb el K-2 
(8.611 m) i el Broad Peak (8.047 m) 
que sobresurten especialment dels 
altres. Ara, ens disposem a fer el darrer 
t ram, seguint l 'afi lada i penjada aresta 
de neu. Molt cansats, tenim cura de les 
maniobres de cordai , un a un, passem 
l'aresta. Aproximadament a dos quarts 
de très t repi tgem el c im del Gasherbrum 
Il (8.035 m). Amb gran alegria ens 
abracem els japonesos i nosaltres. Ens 
ha costat, però ho hem aconseguit. 

Moments de joia i p len i tud, 
d i f ic i lment descr ipt ib les amb paraules. 
Hem aconseguit assolir un «8.000», 
object iu en que tants esforços, 
sacr i f ias i i l lus ions haviem esmerçat. 

La nostra expedició culminava aixi 
amb exit el f i proposât. Pensem en els 
altres companys, el suport dels quais 
ha fet possible aquest moment, i que 
nosaltres dos hem arribat aci dalt. A 
l 'Himàlaia, mes que enlloc és necessària 
una tasca d 'equip per a conquérir 
object ius, jun tament i ev identment amb 
una bona preparació i organització aixi 
con una ferma i decidida voluntat dels 
components, per arribar a les fîtes 
proposades. 

El temps és magnif ie, fa f red, encara 
que no excessiu, no fa gaire vent, i la 
visió és tota l . Vàrem estar-nos-hi una 

hora, dalt del c im. Era agradable i 
encara que cansats ens trobàvem bé. 
Fotos, cine, etc. Ha valgut la pena, en 
el meu cas, anar un xic més carregat, 
per a poder intentar plasmar amb 
imatges el que veiem des d'aquí. 

Cims i més cims, tot el Karakorum, la 
vessant de Xina (Sinkyang), geleres Í 
geleres d'aquesta imponent serralada 
de l 'Himàlaia. 

Ara, malgrat tot , cai baixar, cosa 
di f íc i l , ja que a la débi l i tât de no menjar, 
s'hi ha d'afegir el logie cansament. A 
poc a poc, lentament, desfem tot el 
carni, passem pel bivac, recoll im les 
coses ¡ cont inuem amb les ult imes l lums 
del dia baixant f ins al Camp IV (7.000 
m), on arr ibem amb l'ajuda de les 
frontals i on retrobem els altres 
companys. Abracem Conrad, que és fora 
de la tenda amb un l lum; sobren 
paraules... Potser demà una altra 
cordada assoleixí el c im, encara que 
avui el nostre exit és a la vegada el del 
grup. 

Aíxí dones, el día 2 d'agost, 
l 'expedíció Catalana Karakorum-80 
assolia el d m del Gasherbrum II de 
8.035 m. 

Des d'ara la bandera catalana oneja 
en aquells paratges com a test imoni de 
la voluntat d'un grup d'alpinistes 
catalans ¡ com un pas més endavant, 
deis muntanyenes del nostre país, en la 
conquesta de les més altes cimes de la 
terra. 
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Conrad Blanch 

Pere Aymerich 

L'EXPEDICIO 
EN 
XIFRES 
Per Enríe Font ì Lloret 

Norm de I'expedicid: EXPEDICIO 
CATALANA KARAKORUM-80. 

Dies de durada: Del 20 de juny al 23 
d'agost. Total : 66 dies. 

Serralada: Karakorum. 
Regio: Grup dels Gasherbrums. 

Object iu : GASHERBRUM-II (8.035 m). 
Components: 

Pere Aymer ich, 
Conrad Blanc (Cap d'Expedicio), 
Enric Font, 
Lluis Gomez, 
Antoni Ricart (Metge), 
Antoni Tora, 

tots ells del Centre Excursionista de 
Catalunya. Club Alpi Cátala. 

Oficial d 'Enl la?: Capita Abdoul 
Quayum. 

Cap de portadors: Subidar Fidda 
Husseim. 

Portadors d'al tura: Muhammad 
Husseim, Ali Muhammad. 

Nombre de portadors de pujada: 60. 
Nombre de portadors de baixada: 2 1 . 

Pes total expedició, t ransportât : 
1.100 kgs. 

Pes total expedició, indos menjar 
portadors: 1.400 kg. 

Dies de marxa d'aproximació, 
pujada: 11 . 

Dies de retorn: 7. Total: 18 dies. 
Dies estada en el Camp. Base: 27. 
Dies total estada en muntanya: 45. 

Campaments establerts: 
Camp. Base. - 5.150 m. 
Camp. I . - 5.460 m. 
Camp. I I . - 6.000 m. 
Camp. I I I . - 6.500 m. 
Camp. IV . - 7.000 m. 
B i v a c - 7.450 m. 

Objectiu assolit: 
Cim del GASHERBRUM-II (8.035 m) 
Ascensió efectuada el dia 2 d'agost 

de 1980 per Pere Aymerich i Enric Font, 
que és la sisena ascensió absoluta en 
aquest c im. 

Conjuntament amb una cordada 
d'una expedició del «Bernina Alpine 
Club de Yokohama» (Japó), formada per: 
Hideo Sato, Masaaki Fukushima ¡ Kenj i 
Imada. 
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FUNCIONS 
I LIMITACIONS 
DEL METGE 
D'UNA EXPEDICIÓ 

Les úniques comunicacions 
possibles són a peu per paratges de 

difícil trànsit. 

Antoni Ricart 

Per a un observador despert, una 
expedido himalaiana és un bon camp 
d'experiéncies noves. Generalment a les 
sortides de cap de setmana no 
acostumo a portar gaire mes que una 
mica d'esparadrap. Pensó que els peti ts 
mals es guareixen sois, i amb una mica 
de paciencia no necessiten pastil les ni 
supositoris, que també teñen el seu risc. 
I peí que fa ais grans mals, tampoc 
s'arreglen amb una farmaciola que es 
pugui dur a la motxi l la, i mes val anar, 
sense torbar-se, cap al centre medie 
mes proper. Una evacuado urgent a les 
nostres muntanyes, és, 
comparat ivament, fáci l d ' improvisar 
amb mit jans de for tuna. 

Aquesta manera de pensar, no és 
aplicable quan es t racta d'una exped ido 
d'envergadura. I en aixó inf lueixen tres 
factors. 

El primer és l 'al lunyament en qué es 
troba l 'equip de qualsevol centre amb 
possibi l i tats de t ractament medie. 

El segon factor, que agreuja la 
l lunyania, és rá i l lament i la manca de 
mit jans de comun icado . Gairebé 
sempre, Túnica manera de demanar 
ajuda o de transportar un fer i t és a peu, 

El cim del K2 (8.611 m) des de Concordia. 
(Foto: Enric Font.) 

NOTA DE LA REDACCIÓ: 
La fotografia centrai (pégs. 168-169) del numero 
710 de Muntanya, correspon a la Cova de Nerja 
(Màlaga) i l'autor de la mateixa és Antoni Nubiola. 
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per paratges de dif íci l t ransi t , cosa que 
retarda molt l 'ajut. Podem ci tar dos 
exemples coneguts aquest estiu al 
Karakorum. 

Durant la marxa d'aproximació al 
Camp Base, vàrem trobar dos 
portejadors de l 'expedició japonesa al 
Gasherbrum-l l que feia 5 dies que 
havien sort i t del Camp Base i que 
baixaven a demanar l 'hel icòpter per a 
un membre de l 'expedició afectat de 
mal d 'a l tura. Set dies després, caminant 
ja sobre la gèlera, mes avail del cire 
Concordia, vàrem veure pujar 
l 'helicòpter, que va tornar a baixar amb 
el malalt poca estona després. A més a 
més, a tot malalt o feri t a la zona en 
qué estàvem, calia baixar-lo f ins al eire 
Concordia, a un dia de marxa, o més, 
del Camp Base, ¡ que és el punt més alt 
a qué pot arribar l 'helicòpter. A 
l 'expedició americana al G-ÍV, amb un 
company malalt d 'una afecció 
intest inal , els va caldre la mateixa 
espera d'uns dotze dies, entre que varen 
sortir a demanar ajuda i que arribes 
l 'helicòpter a Concordia. 

El segon cas, que vàrem conèixer a 
l 'hospital de Skardu, va afectar una 
altra exped ido japonesa al d m del 
Latok. Una esquerda es va obrir 
bruscament en un camp d'al tura i engolí 
una tenda i els seus tres ocupants, que 

varen resultar fer i ts. Un de l l s pogué 
sortir a demanar ajuda a un equip 
angles que atacava el K-2. Entre tots 
pogueren t reure els fer i ts de l 'esquerda, 
i quinze dies després de l 'accident 
arribaven a l 'hospital de Skardu en tan 
maies condicions f isiques que durant 
els primers dies es temé per les sèves 
vides. Sortosament es recuperaren i ja 
havien tornat al Japô quan nosaltres 
vàrem arribar a Skardu. 

El tercer factor , que just i f ica l 'equip 
mèdic d 'una expediciô, és el desgast a 
que son sotmesos els membres de 
l 'equip, i que els pot fer més vulnérables 
tant a les malalt ies corn als accidents. 
Aquest desgast ve condic ionat per molts 
factors com son: I'altura, el cansament, 
l 'esforç f isic, la mala al imentaciô, les 
diarrees, etc. 

Un quar t factor que pot inf luir , dérivât 
dels très pr imers, és el psicolôgic, i es 
refereix a la sensaciô de desempar en 
que es troba l 'equip. Aquesta sensaciô 
pot arribar a inf luir en la moral i en el 
rendiment dels membres del grup. Aixi 
doncs, es reforçarà la moral quan el 
grup es autosuf ic ient per la major part 
dels trastorns que es puguin presentar 
durant els llargs dies a la muntanya, 
portant un equip mèdic complet i una 
persona versada a ut i l i tzar- lo. 

Aquest punt ens porta al tema de 

l 'equip mèdie, i la seva extensió i 
l imitacions. Ja en parlarem més 
endavant, de l 'equip i les seves xifres; i 
ara, referent a les l imitacions de 
l 'assisténcia médica d'una exped ido, 
podríem dir que venen donades per tres 
causes. 

La primera és el carácter de 
l 'expedició. La nostra era una expedició 
lleugera, que no es podia permetre un 
equip, ni costos, ni pes. El problema 
del cost es va poder solucionar amb 
aportacions sense grans despeses ni 
haver de renunciar a res per aquest 
mot iu. Més l imitador era el problema 
del pes. L'expedició anglesa de l'any 
1974 a la paret sud de l'Everest portava 
dos metges, amb una tona de material 
medic, ¡ dues tendes-hospítal de gran 
cabuda i ben equipades. Natura lment 
es tractava d'una expedició pesada, 
amb un gran pressupost. Com a exemple 
d'expedició l leugera, l 'equip de guies de 
Chamonix que aquest estiu ataca el G-V, 
amb 4 membres, un d'ells metge, 
portava 50 kg de material mèdic, més 
un equip per a fer un estudi 
d'aclímatacíó, que pesava uns 30 kg, 
més. La nostra expedició, per a sis 
membres, transportava 20 kg d 'equip 
mèdic-quirurgic, més els 12 kg de dues 
ampolles d'oxigen que pensàvem 
ut i l i tzar en cas de malal t ia, i que vàrem 
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tornar sensé ut i l i tzar. El nostre 
pressupost i els 60 portejadors de qué 
disposàvem no permetia una farmaciola 
mes completa. Natura lment aixó obliga 
a una selecció deis médicaments 
descartant aquells de mes improbable 
ut i l i tzació, o a prendre un menor 
nombre de médecines d'ut i l i tzació 
segura, o bé a prescindir d'aquelles que 
remeien malalt ies no greus, que amb 
mes paciencia també acaben 
guarint-se. 

La segona l imitació és el 
func ionament de l 'expedició en si . 
Evidentment l 'expedició prescindirá 
d 'un membre del grup amb una cama 
trencada, o, si cal, canviarà l 'object iu 
per tal d'evacuar en bones condicions 
el company fer i t ; perô, cal que s'aturi 
per una distensió muscular o un genoll 
inf lat o per una far ingi t is amb una mica 
de febre? En aquests casos, el company 
malalt haurà de seguir el r i tme del grup, 
sense poder disposar del t rac tament 
medie mes eficaç procurant el 
t rac tament natural a qué tendeix 
l 'organisme malalt , com és el repós, o 
havent-se d 'acontentar amb 
t ractaments parcials que com a màxim 
el minoraran un xic, o potser ni aixo. 

La tercera l imitació, obvia, és el t ipus 
de medicina que es pot pract icar a les 
muntanyes, que és una medicina de 
capçalera amb mit jans réduits. S'ha de 
renunciar a les radiografíes, consultes a 
especialistes, análisis, etc. 

De cara a fu tures expedicions i fu turs 
expedicionaris, pensó que és molt 
convenient que es t inguin molt présents 
les l imitacions en qué trebal larà el 
company metge de la seva expedició. 

A part d'aquestes func ions que es 
refereixen al t rac tament de trastorns ja 
produits, els membres sanitaris d'una 
expedició, gairebé sempre un sol metge, 
teñen altres missions com son la 
prevenció al màxim de les malalt ies, 
siguin per ¡ngestió d'aigües 
contaminades o per contagi durant la 
convivencia amb els habitants del país, 
o per ascensió massa rápida ais camps 
d'al tura. Réfèrent a aixo, será úti l de 
conèixer les malalt ies f réquents a la 
zona que cal travessar i, no cal dir-ho, 
el mal d 'a l tura. Un altre punt que cal 
conèixer bé és la si tuació i antécédents 
sanitaris deis membres del grup, ja que 
aixô farà preparar contra trastorns 
possibles que potser es podran evitar. 

També caldrà que el metge estigui 
disposât, si convé, a prendre décisions 
importants o bé a actuar com a assessor 
de décisions sovint di f íci ls i que son 
f réquents. Prescriure un dia de repós 
per un peu adolori t , pot representar que 
aquell company no pugui fer el cim per 
manca de dies. I per fer evacuar un 
expedicionari , s'ha de estar 
raonablement segur que allô es tracta 

d 'una apendici t is i n o d ' u n mal de ventre 
vulgar, ja que d'aquesta decisiô pot 
dépendre el fracas de l 'expediciô. 

Una altra missiô del metge és aportar, 
dins el que cap, l 'assistència alla on 
calgui, que pot ser un camp d'al tura o 
el fons d'una esquerda. Aixô ens porta 
a pensar que és desit jable que el metge 
t ingui un cert nivell alpinist ic. 

A l 'û l t im, un t ipus de funcions, que 
en realitat tenen tots i cada un dels 
membres del grup, perô molt sovint 
especialment el metge son les de t ipus 
social. Una expediciô té alguns punts 
de contacte amb una nau. Un grup de 
persones amb una f i ta comuna, unides 
pel bo i pel dolent, amb una convivèneia 
que durarà setmanes, sovint en 
condicions dif îci ls, aïllats del mon i amb 
poques possibi l i tats d'aïllar-se entre 
ells, i on les relacions es poden fer 
di f ic i ls, cosa que d i f icu l ta el prendre 
decisions desapassionades, i per tant , 
la feina d 'equip. Contra aixô, com he 
di t , la feina és de tots i cada un, perô 
en moites ocasions, el metge pot ser 
mes imparcial , ja que com a alpinista té 
un status de semiintegraciô, i pot ser 
que M sigui mes fàci l que als altres de 
suavitzar asprors. De fet és f requent 
que, davant dels problèmes que es 
present in, el company metge, per 
aquesta posiciô de semiintegraciô, sigui 
el qu i rep mes conf idèneies, que 

amaguen angoixes, fet que en aquest 
aspecte el sitúa en una posició centra l , 
d 'aglut inador, no al ineat. 

COMENTARI MÉDIC DEL GRUP 

Diferentment d'anteriors experiéncies 
a l 'Hindukush, aquesta expedició s'ha 
caracterizat per la bona salut i la manca 
de trastorns seriosos. 

S'ha de dir que les revisions fetes 
abans de marxar, revelaven una salut 
excel lent i una forma física envejable 
de tots els components. 

Várem seguir, a mes a mes, una pauta 
de vacunacíons, que en la major part 
de nosaltres seguía el programa 
comencat en anteríors expedícions. 
Aquest programa incloía una dosí, 
abans de sortir, de Gamma-globul ina, 
naturalment voluntaría, ates que en 
anys anteríors la incidencia d'hepatít ís 
en paisos asiátics va ser molt alta. 
Recordem que en el 1977, a l 'Afganistá, 
va haver-n'hí set casos entre v int 
expedicionaris catalans. 

El mal de muntanya no va aparéixer, 
si bé és cert que várem seguir una 
curosa pauta d'ascens-descens. Només 
várem haver d 'atendre un japonés, dos 
dies després que arribes a vuit mil 
metres amb un cas lleu d'edema 
general i tzat, que es va resoldre 
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Una altra missió del metge, és d'una esquerda. Això ens porta a 
aportar, dins del possible, pensar que és desitjable que el 

l'assitència allá on calgui, que pot metge tingui un cert nivell 
ser un camp d'altura o el fons alpinístic. » 

sat isfactór iament. 
L'unie cas important , mes que per la 

gravetat pel que podia haver estât, va 
ser un probable cas de pneumotórax en 
un membre de l 'expedició. que també 
es va resoldre bé amb dos dies de repos. 

A part d'aixo només vàrem patir de 
but l lofes i peus adolorits, durant les 
marxes; algunes diarrees, en arribar, de 
baixada, a la zona on hi havia 
f ru i ters, ja que ens férem un t ip de 
f ru i ta 
després de dos mesos de conserves. 

Cal comentar també que els trastorns 
habituais de qui baixa a nivell del mar, 
venint ael imatat, tais com dolors 
art iculars i peus inf lats, varen durar f ins 
i tot setmanes després de tornar a 
Barcelona. 

La nostra intenció era donar a 
l 'expedició un cont ingut d'experièneia 
cientí f ica. Com era d'esperar, la 
cur tedat del pressupost no va permetre 
de pensar en un estudí sobre 
1'aclimatació com el previst, i que t indr ia 
nécessitât 

d'aparel ls complexos, d 'una font 
d'energia per fer-los funcionar, sistemes 
de conservado de mostres de sang, 
etc., la quai cosa signif ica un crescut 
nombre de portejadors a més a més del 
que costes l 'equip. 

Malgrat això, i ten int la paciencia de 
mesurar la f reqüéncia cardíaca i 
comparar-la amb l 'altura, podem 
establir unes conclusions. 

El mètode es basa en mesurar 
diàr iament l ' index de Ruff ier, prou 
conegut pels muntanyencs. Aquest 
index s'obté sumant les freqüéncies 
cardiaques en repòs, després d 'un 
esforç conegut (normalment t renta 
flexions), ¡ la d'un minut després 
d'acabar l 'esforç. Per obtenir una xifra 
més manejable, es resta 200 al résultat 
i es divideix per 10. 

a b c 200 
= I. de Ruff ier 

A¡xí, mesurant cada dia aquests 
paramètres, s'obté una aprox imado a 

Testât d 'acl imatació de l ' individu, 
encara que sotmès a molts errors. 
Aquesta dada, com ara veurem, no es 
pot prendre com a def in i t iva. 

Fent una corba de l' index de R. diari 
dels membres del grup, podem 
classif icar tres t ipus de respostes a 
l 'altura. 

1. - Quatre membres del grup en els 
quais l 'altura pràct icament no influía, 
manteníen frequencies cardiaques 
similars en tots els campaments, i amb 
I. de R. entre 0 i 8. Aquests companys 
es van trobar sempre bé, sense cap 

•molèstia que es pogués atr ibuir a 
l 'altura, a part de la normal d isminució 
de la capaci tat d'esforç. No varen referir 
mai ¡nsomni, inapetencia o mal de cap. 

2. - Un membre més de l 'equip, amb 
frequencies cardiaques altes i I. de R. 
entre 10 ¡ 13, que va tenir d i f icu l ta t 
durant els primers dies per arribar a 
trobar-se bé ais camps inferiors. 
Sensació d'ofec ¡ cansament, malestar, 
d i f icu l ta t per dormir, i durant el son, 
respirado irregular amb pauses sense 
respirar de 15 i f ins 18 segons. Aquest 
mateix company, passats els primers 
dies, va treballar normalment f ins més 
amunt del Camp IV (7.000 m), sense 
cap molèstia. Aquesta mil loria de Testât 
general no va anar seguida d'una 
baixada de l' index de R. que es va 
mantenir sempre alt, amb unes 
frequencies cardiaques 
aproximadament iguals. 

3. - Finalment, el darrer company, va 
tenir una clara relació entre l 'altura i la 
f reqüéncia cardíaca. Com demostra la 
gràf ica, l ' index de R. puja amb l 'altura, 
i, a mesura que passen els dies, torna a 
baixar f ins a xifres normals. Això passa 
f ins al Camp II (6.000 m), en què 
malgrat restar-hi dotze dies, l' index de 
R. segueix alt. Al mateix temps hi havia 
sensació d'ofec en els pet i ts esforços, i 
deterioració de Testât general, en 
augment segons passaven els dies. Això 
fa pensar en una manca d'acl imatació 
per sobre dels 6.000 m to t i ser aquesta 
la tercera exped ido en què arribava a 
aquesta aleada, i que, com tots, va fer 
diversos viatges abans de quedar-se al 
Camp I I . 

En resum, quatre membres del grup 
no semblaven afectats per l 'al tura, amb 
I. de R. normal. Un altre company, més 
afectat durant els primers dies, va 
rendir tan t com els primers manten in t 
un I. de R. alt. El darrer membre no va 
poder sobrepassar els 6 .200 m i no es 
va acl imatar a 6.000 m sempre amb I. 
de R. ait. En conclusió, de sis membres, 
l'index de Ruff ier només va ser valorable 
en un. Això signif icava que aquest index 
pot ser út i l per a saber Testât 
d 'acl imatació d'algunes persones, però 
no de to thom, i per tant no té 
s ign i f i cado estadística. 
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KARAKORUM 
UN PROJECTE, UNA REALITÄT 

«L'alpinisme mou l 'home. Sota el seu 
tarannà se cerca l 'aventura i se superen 
les d i f icu l tats . En els llocs més 
al lunyats, i al peu dels cims gegants, es 
forja dia a dia l 'act ivi tat alpinistica.» 

Aixi comencava la capcalera del 
nostre projecte al Karakorum. Ara, 
assegut t ranqu i l l ament a la Mar d'un 
refugi del nostre Pirineu vaig recordant 
totes les motivacions que ens feren t irar 
endavant la idea. 

Els forans del nostre món, un cop 
bescanviades les primeres paraules 
sobre aquesta o altra expedició, ben 
aviat pregunten què busquem, què hi 
t robem.. . És for t , per a ells, el sacri f ic i 
que hi esmercem: trebal l , fami l ia, esforc 
economie, etc. I to t , a canvi de què? Jo 
normalment dono una resposta fàci l , 

Conrad Blanch i Fors 

perqué t ransmetre en un moment tota 
una vivencia, ¡ gosaria a dir, un senti t 
d 'afrontar la vida molt profundament 
arrelat, és dif íci l ¡ ha d'ésser 
acuradament expl icat. Se'ls fa estrany. 
No ho acaben d 'entendre. Però en el 
fons, aquesta parcial comprensió de la 
nostra vivencia també fa sentir-nos 
díferents, de la qual cosa en gaudim 
més d'un cop. 

Trencarem moti les; els c iutadans de 
les grans aglomeracions busquem 
allunyar-nos d'una forma de vida 
aclaparadora. Ho fem en la mesura que 
podem. Des de l 'excursíonista que 
comença ¡ cerca en les nostres 
muntanyes les primeres sensacíons ¡ 
aventures, a l 'alpinista més 
expérimentât que es marca 

progressivement nous objectíus. 
Pir ineu, Alps, Afr ica, Hindu-Kush, 

Andes ¡ Groenlandia, havíen estât p e r a 
nosaltres llocs d'experièneia. Un grup 
es forma. Uns amíes es van coneixent ¡ 
es comprometen mútuament per a nous 
horitzons. Els bons records ens 
neguítegen. Les'adversitats viscudes 
s'esmicolen. Una força interna ens díu 
que és l'hora de tornar-h¡. 

Qui no ha pensât mai en un vuít mil...? 
I per què no en el l lunyà i desconegut 
Karakorum? Som-hi! 

Un permis que no vol venir, uns diners 
que no arriben i moites hores de son 
esmerçades. Però es va avançant. Els 
moments di f ic i ls se superen amb dosis 
d 'entusiasme. Tot s ' intensif ica abans de 
sortir. 

Una matinada grisenca. Una cíutat 
pràct icament buida que travessem. 
L'aéroport. Un plor ret ingut i 
l 'adéu-siau. Comença una expedició. 

En dos mesos un grup de sis persones 
ha aconseguit el pr imer vuit mil català 
al Karakorum. Tota una trajectòr ia 
culmina, quan dos d'ells, en nom de tot 
l 'equip, t repi tgen el d m deixant-hi la 
nostra bandera. 

S'ha aconseguit un exit? No sóc jo 
qui ha de respondre. En aquest senti t 
són els altres que ho hauran de fer. 
Però hi ha un exit indubtable, 
independent d'aquesta valoració. Es 
l'exit diari d 'afrontar les victòries i els 
fracassos, de guanyar una nova amistat 
i el de sentir- te per unes hores, dies o 
mesos, al lunyat de la civi l i tzació, amb 
l 'oportunitat d'observar la vida des 
d 'una perspectiva di ferent . 

Es fa Marga la tornada. En nosaltres 
es veu la petjada de l'esforç esmerçat ¡ 
comença l 'enyorança. 

Una forta abracada. Altra vegada els 
carrers de la cíutat. El nostre ambient, 
el t rebal l , tot torna a la normal i tat . Per 
uns dies seguím el corrent i tot sembla 
meravellós. Però ben aviat el record de 
l 'expedició passada torna a desvetl lar 
en nosaltres la inquietud. Quan? Corn? 
On? Amb qui? Preguntes incertes, que 
tornaran a demanar de nosaltres 
entusiasme i ded icado. Una nova 
expedició es comença a preparar. I tot 
per a què? Segur que ara ho sabem una 
mica més. 

Aspecte del magnifie massis del Baltoro Kangri des del campament III del Gasherbrum II (Foto: Pere 
Aymerich.) 
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Fent «chapati» a Wigo.(Foto: Autor.) 

LES PETITES 
COSES 

Per Lluís Gómez i Mestre 

El suc d'una l l imona peti ta i verda 
aixafada entre dues fustes, jun t amb 
aigua fresca i una canyeta, fan una 
beguda, el «fresh-lemon», dolent en 
arribar a Rawalpindi des de Barcelona i 
bonissim en tornar a aquesta c iutat 
després d'un mes i mig d'expediciô. Les 
aiguës, els menjars, les olors i les 
condicions higièniques viscudes durant 
aquest temps han fet aquest miracle. 
Deixem a part moites de les precaucions 
preses al pr inc ip i i, no sé si seguint els 
conseils de l 'Anton com a metge o els 
dels nostres malmesos estomacs, ens 
dediquem a recuperar el pes perdut a la 

muntanya deixant netes les plates d'un 
bufet 11iure, estil occ identa l , d 'un hotel 
de bon aspecte, davant la sorpresa dels 
cambrers pels nostres repeti ts viatges 
de cara a omplir els plats. Ja està tot 
fet , el cim és ja un record per veure a 
casa amb fotografíes i pe l l i cu la , mentre 
restem espérant el vol per tornar. Les 
hores es fan Margues Í l 'humor no és el 
mateix del començament. És el résultat 
de dos mesos de convivencia, però 
queden moites coses i imatges que 
perduren no per la seva importancia 
sino pel moment i s i tuado en qué es 
varen donar. Ais matins ja ens hem 

ll iurat de sentir en Conrad, una i mil 
vegades, per tal de fer-nos llevar; ell 
també descansará, perqué reconec que 
no érem elements molt fáci ls de 
convencer en aqüestes si tuacions, 
encara que després a migdia, quan el 
sol ens cremava, pensávem que potser 
hauria estat millor sortir un xic mes aviat 
i haver-l¡ fe t cas. De totes maneres cada 
dia passava el mateix. 

Amb els esmorzars també s'esdevenia 
una cosa semblant, ja que amb les 
presses de la marxa, de vegades eren 
curts o ni tan sois els fé iem. Per aixó no 
és dolent que ara els compensem. 

El pa «chapati»: far iña, aigua i sal en 
forma de coca rodona, que a la 
muntanya era tan bo, aquí és fat i sense 
gust, potser perqué els que el fan teñen 
les mans mes netes y no poden donar-l i 
aquells gustets que jun t amb les aígües 
térboles el feíen tan apreciat. 

També anem a la piscina d 'un hotel 
(potser Túnica de la capital) , pet i ta i 
d'aigua calenta peí sol i no gaire neta. 
Eren molt mil lors aquelles bassetes 
d'aigües sulforoses que durant la marxa 
d'aproximació várem trobar i que, tan a 
l'anar com en tornar, tot ¡ estant a mes 
de 3.000 m i fer f red per ser matí o 
vespre, vam donar-nos aquells banys 
per treure'ns pols i suors acumulades 
de molts dies. 

Tan sois el passos obl igáis per d int re 
els rius ajudaven a mantenir una mica 
d'higiene, pero atesa la fredor de les 
aigües eren només banys d' impressió. 
Tot ¡ així, per ais camálics que ens duien 
el pes era Túnica neteja que feien i de 
c intura per avall. Podem imaginar-nos 
la resta i els planys que l¡ feien a TAnton 
quan es posava a visitar-los de molt a 
prop. Quan sort im al carrer, pie de gent 
i sorolls, és quan mes notem la 
di ferencia amb aquells paratges 
tranqui ls on feia pocs dies que havíem 
estat. Aquí tot és caos círculatorí de 
gent a peu, bícicletes, t r ic ic les, vaques, 
cotxes, camions ¡ autobusos vells i plens 
de gom a gom. A mes, tots els que teñen 
botzína toquen ben fort per si els altres 
son sords. Sembla que amb tanta 
conf luencia siguí inúti l posar semáfors, 
pero no: exísteixen encara que no se'n 
faci molt de cas. 
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No sabem si el carnet de conduir els 
el donen o ja neixen amb el dret de 
fer-ho, pero hábils sí que ho son per 
arribar a Iloe sense atropellar ningú, 
encara que siguí pujant a la vorera. 

També son hábils a donar-te el preu 
del t rajéete de taxi per dupl icat o 
t r ip l icat i aleshores arriba la cerimónia 
de sempre: el regateig que sembla 
agradar-los tant . No costaría res posar 
el taxímetre en marxa, ja que tots el 

porten.. . , perd per a fer bonic. 
Molta cara de moros no deviem pas 

fer-la, perque arreu on anavem ens 
observaven per tots costats. Fins i tot 
en Noes ben apartats costava de trobar 
un raconet per fer unes feines 
tranqui l- lament, sense cap espectador 
a la vora. 

Tampoc no era problema el iminar 
pots, l launes, sobres, plast ics, etc., 
durant la marxa, ja que qualsevol 

persona dels pobles, o f ins i tot els que 
ven ¡en amb nosaltres, ho agafaven per 
emportar-s 'ho a casa. No sabem quina 
aplícació poden tenir coses com 
càrregues buides de buta, l launes 
obertes, caixes de gaietés, bosses de 
plastic, etc., però per la manera com se 
les disputaven semblaven molt 
valuoses. Recordo que baixant del 
CAMP I al CAMP BASE l 'úl t im dia en 
Toni i jo , els tres portadors d'al tura que 
ens precedíen s 'emportaren una escala 
metà l l i ca que una exped ido japonesa 
havia co l l oca i per passar una ampia 
esquerda, sense donar-nos temps 
d'utí l i tzar- la, de forma que quan 
nosaltres hi arribàvem el Is marxaven per 
l 'altre costai tots contents. Anaven per 
feina. 

Després, calia veure l 'aspecte del que 
transportava l'escala sobre un bidó, un 
jove alt ¡ pr im amb un case d'escalada 
blanc, abandonat per alguna expedido, 
baixant al costa i d'un altre amie seu 
peti t i més rodó, també amb case i amb 
una galleda penjada de l 'embalum que 
transportava. Talment semblaven una 
brigada d'obrers per arreglar les parets 
del KARAKORUM. 

Aspecte un xíc estrany el féiem també 
nosaltres, vestits amb la roba del país, 
passejant pels carrers. Realment contra 
la calor és molt míllor que les nostres 
robes de civi l i tzat. 

Per sort, aquí ja no havíem de fer les 
diaries f lexions gimnàst iques per 
l 'experiment mèdie de l 'Anton, que en 
un pr incipi f ins i tot eren divertídes, 
però que a mesura que guanyàrem 
altura es feien més pesades per la 
respirado, encara que, per la 
temperatura més fresca, eren més 
suportables. 

De totes maneres, el mal temps, que 
moites vegades ens obligava en els 
campaments d'al tura a estar tot el dia 
f icats a la tenda, feia que la prova fos 
corn un tu rment , ja que havíem de sortir 
del sac ¡ de la tenda per a fer les 
f lexions. Això, en els campaments III ¡ 
IV, provoca l ' incompl iment per part 
d'alguns de nosaltres. 

El fred d i f icu l tava també la presa de 
pulsacions per fa l ta de tacte i el control 
de la respi rado per fal ta de práct ica. Ja 
ens explicará ell els résultats teòrics, 
perqué els pràct ics foren els de sempre: 
L'HOME POT ARRIBAR A 8.000 
METRES. 

Són moites les anecdotes i peti tes 
coses que durant dos mesos ens 
passaren ¡ que jo diria que son un 
complement més per tenir un bon 
record d'unes vàeances fent muntanya 
al Pakistan tot assolint un bell c im del 
Karakorum. Aneu-h¡, i que Alà us 
acompanyi. 

Mercat de Rawalpindi 
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DE LINDO A L'HIMALAIA 
Possibilitats turístiques i d'alpinisme d'un intéressant país: 

El Pakistan 

per Enric Font i Lloret 

El Pakistan, gracies a la seva s i tuado 
geográfica, és un Estât dels mes 
singulars del mon. 

Limita a l'oest amb l ' Iran, al nord amb 
Afganistán ¡ la Xina i a l'est amb l'índia. 
La f rontera de Caixmir és en litígi i 
actualment és una línia teórica 
controlada per l 'O.N.U. L'U.R.S.S. i la 
regió xinesa de Sinkyang no son lluny. 
Actualment el Pakistan es compon de 
quatre terr i tor is: la provincia f ronterera 
del NO, el Belutxistan, el Panjab i el 
Sind, encara que des del punt de vista 
geogràfic es poden dist ingir tres régions 
extremadament individual i tzades: les 
altes i salvatges muntanyes del nord, la 
fért i l valí de l ' lndusi, a l'oest, els déserts 
i estepes del Belutxistan. Totalment al 
nord, la serralada del Karakorum que 
culmina amb el K-2 (8.611 m), 
emmarcat mes a l'oest, pels darrers 
contraforts de la serralada de 
l 'Hindu-Kush, i a l'est pels del propi 
Himàlaia. Tôt aquest con junt de cims 
majestuosos componen un paisatgealpí 
de primer ordre, complementat amb 
inf in i tat de geleres, algunes d'elles de 
les mes importants del món. Mes a 
l'oest, es troben altres cadenes 
muntanyoses menys elevades que 
cont inúen els relleus himalaïencs. 
Aqüestes muntanyes enquadren les 
valls penosament cult ivades de la 
provincia f ronterera del NO. Mes al sud, 
es troba el Belutxistan, on les masses 
muntanyoses teñen una estructura molt 
complexa ¡ representen els límits del 
planell iranès, que comença a 

Bazar de Pashawar. (Foto: Autor.) 
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Pakistan i zones frontereres. 

inclinar-se vers la Vall de Nndus. Regiô 
molt seca i poc hospitalàr ia, plena de 
Macs salats, ha estât travessada des de 
temps immémorial per la «Ruta de la 
Seda», la gran via comercia l , que va de 
Xina i l'Àsia Central cap a Pèrsia i cap a 
l 'Occident. 

El riu Indus, d 'una llargada de 3.180 
km, té el seu origen en la Serralada de 
l 'Himàlaia, travessa tôt el Panjab i el 
Sindi desemboca en el Mar d'Oman 
(avui Mar Arabie) mentre dibuixa un 
ampli delta per terres arides. 

El Panjab (panj = 5, ab = aigua) és el 
pais dels cinc rius: Indus, Chenab, 
Jhelum, Ravi i Sut le j . Tots ells baixen 
de l 'Himàlaia. Les terres de la provincia 
son fêtes d 'a l luv iô potencia lment 
fèrt i ls, encara que necessiten grans 
treballs d' irr igaciô abans d'estar a punt. 

El Sind és, sensé cap mena de dubte, 
la provincia mes rica. La presa de 
Sukkur, amb mes de 1.500 m de 
llargada cons t ru i ra sobre l 'Indus aiguës 
avall dels seus pr incipals af luents, en 
servei des de l'any 1932, permet la 
irrigaciô de grans extensions de terres, 

on ara es cult iven especialment blat i 
arròs. 

L'unie port important del Pakistan és 
Karachi, antiga capital del pais. 

Des del punt de vista c l imat ic perquè 
està situât al nord del Tròpic de Càncer, 
el cl ima és bastant calorós. Els vents 
del nord dominen durant els 8 o 9 mesos 
de l'estació seca, o sigui de desembre a 
juny. Des de primers de ju l io l , 
s'estableix el monsó d'est iu al SO, que 
aporta calor i humi ta t a l ' interior de les 
terres. És precisament abans de les 
pluges monzòniques quan la 
temperatura és més elevada. Els mesos 
de jul iol i agost són els que tenen les 
pluges més fortes. A la part nord del 
pais, l 'altura assegura gairebé un cl ima 
de t ipus alpi , i els pobles i valls si tuats 
pels voltants dels 2.000 m gaudeixen 
d'unes temperatures suaus, molt 
agradables. 

A la zona del Belutxistan el monsó 
quasi no hi arriba i és zona molt àrida. 
La zona del Panjab té grans contrastos 
de temperatures, amb estius molt 
calorosos i hiverns freds encara que 

sense arribar a glaçar. La zona del Sind 
és molt ventada, cosa que porta tota la 
pois del proper desert i a l 'estiu té un 
caire insuportable. 

Actualment la República Islàmica del 
Pakistan té una extensió de 803.940 
k m 2 i uns 64 .000.000 d 'habi tants. 

La major part de la població pertany 
a les races euròpides i paleoindica. Des 
del punt de vista religiós hi predominen 
les religions musulmana i hinduista, 
amb gran majoria de la primera (aprox. 
93 % de la població), que pertanyen a 
la secta dels «Sunites». Pot 
assenyalar-se també un grup minori tar i 
format pels «Parsis» (adoradors del foc), 
que en nombre no representen cap 
incidencia sobre el tota l . 

La Mengua nacional és l 'urdú, que 
presenta diverses variants i dialectes. 

La capital provisional és Rawalpindi, 
amb gairebé mig mil ió d 'habi tants, ¡ la 
nova capi ta l , uns 20 km al nord, es 
Islamabad. 

El Pakistan és eminentment un país 
agrícola, que dedica aproximadament 
un 80 % de la població ais treballs del 
camp. 

S'hi cult iva especialment: coto, canya 
de sucre ¡ blat. 

Pot assenyalar-se també el treball 
artesanal que a base de teíxíts, tapissos, 
articles d'esport i instruments 
quírúrgics ocupa a més de 6 mil ions de 
persones. 

El Pakistan no tenía fa uns anys 
gairebé cap indùstr ia. Actua lment el 
govern del país, assessorat per països 
occidentals (especialment EE.UU.), 
promou diverses iniciatives en aquesta 
àrea, especialment en les industr ies 
derivades deis seus cu l t ius, ¡ algún altre 
recurs de carácter mineral. 

Un país tan singular, és evident que 
des del punt de vista turíst ic ofereíx un 
gran interés, per la gran varietat de 
zones, que ara, d ' una manera gairebé 
telegràf ica, intentaré detal lar: 

RAWALPINDI 

És la capi tal provisional del pais. No 
té com a tal cap cosa singular, que no 
sigui una gran animaciô en els seus 
carrers, i aspectes coloristes dels seus 
di ferents basars. En aquest senti t pot 
assenyalar-se el «Raja Bazaar». A la 
sortida de la c iu tat es troba el National 
Park i també pot assenyalar-se dins la 
c iu tat el Museu de l 'Armada. 

ISLAMABAD 

Situada a uns 20 kms de Rawalpindi, 
aquesta novíssima capital mereix ser 
visitada, tot i que encara és incipient 
com a ta l . Ocupará, quan siguí acabada, 
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Rudimentari telar en un poblet del Baltistan, Askole. 

(Foto: Autor.) 

una extensió de mes de 250 k m 2 , ¡ s'hi 
han apl icat tota una série de conceptes 
arqui tectônics dels mes avançais. Un 
con junt de carrers amples, que formen 
una quadrícula perfecta, emmarca un 
con junt de xalets de bella planta i estil 
modem. Aquí hi víuen totes les 
representacions diplomat iques dels 
diversos països, així com els europeus 
residents per diverses raons al Pakistan. 

El mercat, d istr ibuï t en unes ce l lu les 
de t ipus hexagonal, perqué la gent hi 
c i rcul i mil lor, pot ser un ciar exemple 
d'aquesta capital jove, per un Estât 
actual també jove. 

LAHAUR 

És la c iu tat sens dubte mes 
intéressant des del punt de vista 
monumenta l . Podrîem dir que té una 
semblança amb Estambul (Turquia), 
perd amb una altre estil d'art. 

Ciutat plena de bul l ic ia i confusa, on 
la vida de cada dia contrasta amb els 
trésors histôrics que posseeix. Plena de 
monuments de gres rosa i marbres 
blancs aixi corn de jardins magnif ies. 

És recomanable visitar: 
La Mesquita Badshahi, de gres rosa i 

marbre blanc, cons t ru i ra el seglexvm 
per l 'emperador Aurangzeb. Fins fa poc 
era la mesquita mes gran del mon. 

El Fort, que recorda monuments 
semblants de l ' india, i que fou edif icat 
per Akbar. Té un estil completament 
mogol. 

El Pavellô de Marbre de Ranjit Singh, 
construi t el 1818. 

Taxila: /marge de Buda bastant ben conservada. 
(Foto: Autor.) 

Mesquita de Wazir Khan, piena de 
parets tapissades. 

Porta de Chamburji, piena 
d' intéressants mosaics. 

Les tombes de Jahanguir i Asaf Khan. 
Jardins de Shalimar, situats a 

l'exterior de la c iutat . Petita meravella 
de gracia i equi l ibr i entre la vegetació, 
l'aigua i el cel, amb els pavellons i 
cascades de marbre que s'hi t roben. 

Distr ibuït en très terrasses 
successives, a mesura que s'hi va 
entrant es van descobrint nous 
paisatges. 

KARACHI 

El port mes important del Pakistan, 
anomenat la porta de les indies, c iu tat 
que ha crescut ràpidament, antiga 
capital del Pakistan. Té un aspecte 
modem, sense monuments o llocs 
d' interès especial. No obstant pot 
assenyalar-se: 

El Parc de Jinnah, a l ' interior del quai 
es troba un intéressant museu on es 
poden admirar relîquies de civi l i tzacions 
de l ' Indo i de l'art Gandhara. 

La Mesquita de la «Défense Housing 
Society». 

El M au sol eu de Qaïd-e-Azam, 
anomenat el pare del Pakistan. 

Les torres de Parsis, situades enmig 
d'un parc de la c iutat . 

Finalment pot assenyalar-se l ' interès 
de donar una volta pel con junt de 
«Bazzars» i «Mercats» de la c iu ta t , amb 
gran animació, i plens d'aspectes 
coloristes. 

Bazar de Rawalpindi. (Foto: Autor.) 

PASHAWAR 

Ciutat de 250.000 habi tants, capital 
de la provincia f ronterera del NO, i 
metròpol i dels Pathans. Pròxima al 
famós «Khyber Pass» que uneix el pais 
amb l 'Afganistan. 

Sota el nom de Purushapura, 
ant igament va ser la capital del 
Gandhara. 

És una c iutat molt agradable, perquè 
s'hi pot estar passejant hores i hores 
sensé cap desti concret. 

Té una sèrie de llocs pels voltants 
que mereixen ser visitats: 

Darrah, pet i t poblet amb una 
important manufactura d'armes de 
totes classes, molt antiga. 

Takht-i-Bal, on es troban vestigis d'un 
monestir budista del segle II de la nostra 
era. 

Parachinar. Petit poblet molt 
pintoresc, en pie terr i tor i t r iba l . Per 
fer-hi una visita fa fal ta un permis 
especial. 

PAS DE KHYBER 

Situât a 1.100 m d'al tura uneix 
Pakistan i Afganistan. La carretera que 
hi porta presenta uns sinuosos i 
curiosos revolts. És punt de pas de les 
caravanes de les t r ibus nomades dels 
dos països. Al llarg d'aquest recorregut, 
s'hi t roben diversos edif icis for t i f icats , 
com per exemple el Fort Ali Masj id. 

Passat el punt mes ait, es troba la 
locali tat de Landi-Kotal, que és com una 
porta oberta al mon occidenta l , ja que 
hi ha de tot , especialment objectes 
electrodomèst ics electronics, begudes 
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alcohóliques, etc., que per aixó sol 
jus t i f ica la vinguda f ins aquí per part de 
gent pakistanesa que vol comprar certs 
objectes, propis de la vida moderna. 

En el punt anomenat Torkham es 
troba própiament la línia de la f rontera 
amb l 'Afganistan. 

Aquesta zona per aqüestes dates té 
molta actual i tat , ja que en la vessant 
pakistanesa del «Khyber Pass» es 
refugien els guerri l lers afganesos. 
També hi ha camps de refugiats que 
fugen del país veí. 

TAXI LA 

Situada a 32 kms de Rawalpindi, té 
un gran interés. Ant ic poblé comercial 
d in t re la rica «Valí d'Haro» al peu de les 
muntanyes «Hazara». Les primeres 
restes de Taxila foren descobertes l'any 
1852, ¡ están disseminades per una 
superf ic ie de 65 k m 2 . 

Taxila és mundia lment coneguda per 
la raresa dels exemplars trobats 
d'escultures de Gandhara, per les seves 
estubes i restes budistes. Ja en el segle 
quart fou visitada pel pelegrí xinès 
Fa-Hian, que la descriu com una c iutat 
en pie desenvolupament i d'alta 
s ign i f icado espir i tual , amb diversos 
monestirs budistes. 

Imatges ¡mportantíssirmes de Buda, 
diverses ¡ intéressants estubes i les 
ruines que hi ha, jun tament amb un 
important museu molt ben atès, revelen 
la riquesa, la importancia i la gloria del 
seu passât. 

EL BALTÌSTAN 

Zona on es va desenvolupar la nostra 
expedició, és mot iu ja d'un art ic le en 
aquesta revista. Tan sols dir que el 
poble de Skardû al costat de l ' Indus és 
la capital del Belt istan i que corn a llocs 
de visita intéressants dels voltants 
poden assenyalar-se: 

Llac de Satpara, prop del quai es troba 
una intéressant imatge d'un buda 
(Bodhisattva). 

Llac de Kachura. 
Llac de Katphana. 
La Vali de Shigar (que dona accès al 

Karakorum). 

KWATTA 

És la capital del Balutx istan. Té un 
intéressant museu geologic de l ' Inst i tut 
Nacional Geofisic; també és convenient 
donar un tomb pels «Bazzars» de la 
c iutat . Ara bé, l ' interès d'aquesta zona 
rau en els pet i ts poblets de les t r ibus 
de les vails dels voltants. Gent acoll idora 

i original: Ziarat, les Valls de Pishim \ 
Junipar, aixi corn el bonic Llac d'Hanna. 

EL SIND 

De tota aquesta zona mereix 
remarcar-se: 

Mohenjodaro. Ciutat contemporània 
de Susa ¡ Babilonia, on les ruines ens 
porten a mes de 5.000 anys enrera i a 
cultures passades. Les ruines visibles 
ocupen una superf ic ie d'unes 10 
hectàrees, i comprenen restes 
d'aquesta important c iu tat , que va tenir 
800 anys d'existència (2500-1700 a. 
J.C.). 

Thatta. Té un tr iple interés: 
Arqueolôgic, amb la Necrópolis de 

Makli. 
Huma i historie, amb la visita al poble 

antic. 
Esport iu, gracies als Macs prôxims. 
Hyderabad, amb diversos mausoleus 

intéressants, els «Bazzars» i també el 
Fort. 

La presa de Sukkur, important obra 
d'enginyeria que agafa les aiguës de 
l 'Indus. 

LES VALLS DEL NORD 

Quan la calor és for ta , durant els 
mesos estivals, sobre les planes de 
I' lndus, aqüestes valls del nord de la 
provincia occidental ofereixen un cl ima 
millor i també di ferents atract ius. 

Pot assenyalar-se: 

Murre, on el seu bon cl ima ja era 
conegut durant l ' imperi br i tànic que el 
va convert ir en un Hoc preteri t 
d 'est iueig. 

Abbottabad, bona base d'excursions. 
Les Galis, estació d 'a l t i tud, tant a 

I'estiu com a l 'hivern, que ofereix unes 
bones pistes d 'esqui . 
La Vali de Kaghan, coneguda per la 
bellesa dels seus paisatges. 

Swat, amb bons paisatges, també 
posseeix un intéressant museu 
greco-budista a la local i tat de 
Saidu-Sharif. 

La Vail de Chitral. Es poden recorrer 
molts llocs a peu o a cavali . És aquí on 
viuen els Kafirs ( inf idels), t r ibus 
d'orígens étnics misteriosos, que també 
es troben en la regió del Nouristan 
(Afganistán), i que no són islàmics. 

GILGIT 

Vall molt intéressant, que de cara al 
tur ista ofereix a mes d 'un cl ima 
agradable, la possibi l i tat d 'efectuar-hi 
diverses excursions. 

Prop d'aqui es t roben: 
Punial, importants ruines budistes. 
Gakuch, Hoc idéal per a pract icar la 

pesca de trui tes. 
Huma, a 105 km, és un Hoc molt 

célèbre amb diverses llegendes. Tota 
aquesta fama gira entorn de la bona 
salut i fé l ic i tât dels seus habi tants. 
S'han fet diversos estudis sobre les 
raons d'aixô, i es creu que és gracies a 
l 'al imentaciô i també al cl ima d'aquest 

228 MUNTANYA 



racó del món, encara que també 
existeixen altres teories. Els habi tants 
de la zona d 'Hunza viuen entre eis 1.600 
i 2.500 m d'al tura. 

Karimabad és la capital de la zona. 
La privilegiada situació geogràfica del 

Pakistan, prop de l 'Himàlaia i de la 
serralada de l 'Hindu-Kush, j un tament 
amb altres zones muntanyoses mes o 
menys aïllades que es troben 
pr inc ipalment a la part nord, converteix 
aquest pais en un dels mes 
intéressants, a lpinist icament parlant. 

Cal teñir en compte que, dels 14 c ims 
superiors ais 8.000 metres que hi ha a 
la térra, cinc d'ells son al Pakistán: K-2 
(8.611 m), Nanga-Parbat (8.125 m), 
Gasherbrum I (8.068 m), Broad Peak 
(8.047 m) i Gasherbrum II (8.035 m). 

Per tal de complementar aquest 
art icle sobre aspectes d' interés turíst ic, 
he recopilat unes dades sobre els 
d i ferents sectors muntanyosos del país, 
i he fet també una relació dels c ims 
mes importants ¡ les dates de la seva 
conquesta. 

EL MASSIS DEL KARAKORUM 

Grandiosa serralada de muntanyes 
situada a l'oest de himàlaia. És el 
con junt de muntanyes i geleres més 
bonic del Pakistan, i per a molts una 
de les serralades més impressionants 
del món. 

Per ser l 'object iu de la nostra 
expedició, és mot iu d'un altre art icle, 
però a part del grup del Baltoro, també 
s'hi t roben les següents zones 
muntanyoses: 

CHOGO-LUNGHA 

Els principals cims d'aquesta zona 
sön: 

Pyramid Peak (7.027 m), anomenat 
també Yengutz Har o Spant ik. Primera 
ascensiô: el 5 de jul iol de 1955, per E. 
Reinhardt, J. Tiedtza i R. Diepen 
(alemanys). 

Mont Haramosh (7.397 m). Primera 
ascensiô: el 4 d'agost de 1953, per F. 
Mandl, S. Parrer i H. Roiss seguint 
I'aresta est (austriacs). 

HISPAR 

Momhil Sar (7.342 m). Primera 
ascensiô: el 28 i 29 de 1964, per una 
expedició austríaca. 

Disteghil Sar (7.335 m). Primera 
ascensiô: el 9 de juny de 1960, seguint 
I'aresta est, per D. Machart i G. Starker 
(austriacs). 

Trivor (7.720 m). Primera ascensiô: el 
17 d'agost de 1960, seguint I'aresta NO, 
per W. Noyce (angles) ¡ J. Sadier 
(america). 

Kanjut Sar (7.760 m). Primera 
ascensiô: el 19 de jul iol de 1959, per la 
vessant ¡ aresta SSE, per l ' italià C. 
Pellisier. 

Khingang Chhish (7.352 m). 
Primera ascensiô: el 26 d'agost de 
1971 , pels membres d'una expedició 
polaca. 

BIAFO 

Ogro (7.235 m). Primera ascensiô: el 
13 de ju l io l de 1977, per Chris 
Bonington i Doug Scott (anglesos). 

BATURA 

Kampir Dior (7.143 m). 
Batura Mestagh (7.785 m). Dunasir I i 

II, Shispare, Ultar; etc., Superiors als 
7.000 m, que segons les dades que t ine 
encara no han estat escalats. 

RAKAPOSHI 

Massis s i tuat al nord de Gilgit, els 
pr incipals cims del qual son: 

Rakaposhi o Dumani (7.790 m). 
Primera ascensiö: el 25 de juny de 
1958, per M. E. B. Banks i T. Patey 
(anglesos) seguint un it inerari per 
I'aresta SO. 

Melubiting (7.453 m). Primera 
ascensiö: el 23 d'agost de 1971 , per H. 
Schell, H. Sturm i K. Pirker (austriacs). 

Minapin o Diran (7.266 m). Primera 
ascensiö: el 17 d'agost de 1968, per R. 
Goschl, R. Pischinger i H. Schell 
(austriacs). 

SI ACH EN 

Zona molt salvatge, on es troben 
diversos pics de més de 7.000 m, molt 
interesants, com: 

Mont Ghent (7.400 m). Primera 
ascensiö: el 4 de juny de 1961 , per W. 
Axt (austríac). 

Saltoro Kangri I o Peak 36 (7.742 m). 
Primera ascensiô: el 24 de jul iol de 
1962, per dos japonesos i un 
pakistanos. 

K-2 (7.281 m). Primera ascensiô: el 
17 de ju l io l de 1970, per D. 
Entlesberger, Chaberl, E. Kol lmuller i 
G. Pressi (austriacs). 
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Lahaur: Una gran realització dels mogols, la Mesquita Badshahi(una de les més grans del món). (Foto: Autor. ) 

Saser Kangri (7.672 m). No escalat 
encara segons dades consultades. 

7"eram Kangri I (7.463 m). No escalat 
encara segons dades consultades. 

Rimo I (7.385 m). No escalat encara 
segons dades consultades. 

K-12 (7.468 m). No escalat encara 
segons dades consultades. 

L 'HINDU-KUSH 
És l'altra gran serralada d'aquest pais. 
L'Hindu-Kush travessa de NE a oest 

l 'Afganistan i el Pakistan i fa de f rontera 
entre aquests dos països. 

Té importants muntanyes, bastants 
pics superiors als 7.000 m i molt issims 
pics de més de 6.000 m. 

Es pot accedir a l 'Hindu-Kush per 
dues vessants. La de l 'Afganistan 
ofereix una major rapidesa a través de 
l 'anomenat «Corredor del Wakhan». 

Les muntanyes de l 'Hindu-Kush 
poden dividir-se en très parts: 

- Hindu-Kush Occidental, on el c im 
més ait és el Koh-i-Bada (5.143 m). 

- Hindu Kush Central, que culmina 
amb el Kho-i-Bandakor (6.843 m). 

- Hindu-Kush Oriental, que sens 
dubte és el més intéressant, tant per 
tenir les cotes més altes corn per oferir 
major interès alpinist ic. 

L 'Hindu-Kush Occidental i Central 
son integrament dins de l 'Afganistan, 
mentre que l 'Hindu-Kush Oriental 
s'estén entre Afganistan (Corredor del 
Wakhan) i Pakistan (Zona de Chitral). 

Els principals c ims son: 
TIRICH MIR (7.707 m). És el més ait 

de l 'Hindu-Kush, i fou escalat per 
primera vegada per una expediciô 
noruega el dia 21 de ju l io l de 1950, per 
P. Kvernberg (en solitari). 

Taxila: Detall de Buda en una de les diverses estu-
bes. (Foto: Autor.) 

NOSHAQ (7.492 m). Primera 
ascensió: 17 d'agost de 1960, per G. 
Iwatsubo ¡ T. Sakai (Japó). 

Primera ascensió hivernal: 13 de 
febre rde 1973, a carree d'una expedició 
polonesa (Cordada A. Zawada-T. 
Piotrowsky). Va ser la primera vegada 
que un c im d'aquesta importancia 
s'assolia en època hivernal. 

ISTOR-O-NAL (7.403 m). Primera 
ascensió: el 12 d'agost de 1969, per 
Josep M. a Anglada, Joan Cerdà, Emili 
Civis, Jordi Pons ¡ Genis Roca, 
components d 'una expedició catalana. 

UDREN-ZON (7.131 m). Primera 
ascensió: 19 d'agost de 1964, per G. 
Gruder i R. Pischinger (Austria). 

SHAKHAUR (7.116 m). Primera 
ascensió: 17 d'agost de 1964, per G. 
Gruber i R. Pischinger (Austria), seguint 
un i t inerari per la vessant pakistanesa. 

SARAGHRAR (7.349 m). Primera 
ascensió: l'any 1959, per una expedició 
ital iana composta per F. Alet to, G. 
Castell i , P. Consiglio, F. Maraini. 

DARBAN ZOM (7.219 m). Primera 
ascensió: l'any 1965, per una expedició 

austríaca: Cordada U. Kóssler-M. 
Sotmuck. 
KOH-E-URGEND (7.038 m). Primera 
ascensió: l'any 1965, per una expedició 
suissa. Cordada: A. Str ick ler-M. Iselin i 
H. P. Rif-S. Burkhardt . 

MASSiS DEL NANGA PARBAT. 
Totalment d int re el Pakistan. Pel seu 
isolament i el seu marcat carácter, es 
considera com una zona amb ident i tat 
propia dins de l 'Himàlaia. És un dels 
c im més alts de la terra ¡ la historia de 
la seva conquesta es celebre i tràgica 
alhora. 

El /Vanga Parbat (8.126 m). Fou 
assolit per primera vegada el 3 de jul iol 
de 1953 pel famós alpinista austriac 
Hermann Buhl, en sol i tar i , seguint un 
i t inerari de la vessant nord (Rakiot). 

Atesa la importancia de la conquesta 
d'aquest c im, poden esmentar-se 
també: 

Segona ascensió: el 22 de juny de 
1962, pels membres d'una expedició 
alemanya: S. Low-T. Kinshofer i A. 
Mannhardt , seguint la vessant sud-oest 
(Diamir). 

Tercera ascensió: el 27 de juny de 
1970, pels dos germans R. Messner i 
G. Messner (Italians), seguint la vessant 
del Rupal, tot e fectuant un dramàt ic 
descens pel vessant Diamir durant el 
quai va morir G. Messner. 

Des de les riberes de l ' Indu f ins al 
món fascinant de l 'Himàlaia, passant 
per diversos punts del país amb vestigis 
d'ant iquíssimes civi l i tzacions ¡ cul tures, 
el Pakistan ofereix un ventali d 'atract ius 
suf ic ient per a ser visi tât pel tur ista 
inquiet i amb ganes d'ampliar eis seus 
horitzons sobre altres cul tures. El recull 
dels di ferents sistemes muntanyosos 
del país, ¡mportantíssims sota el punt 
de vista alpinist ic, poden oferir també 
la possíbilítat al tur is ta, mí t jancant 
«Trekkings» per les altes valls del nord, 
de poder contemplar paisatges 
grandiosos compar t in t la vida senzílla ¡ 
pr imit iva de la gent que habita aquells 
poblets al peu del «sostre del món». 
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CRONICA EXCURSIONISTA 

ALPINISME 

Maiktoli (6.803 m) 
Aquest c im, si tuât en la 

carena que uneix el Nanda 
Devi i el Tr isul , fou assolit 
per tercera vegada la darrera 
tardor per una expedició 
catalana. Situât el Camp 
Base a la Gelerà South Rishi, 
a 4 .100 m, varen insta l lar 
un camp base avançât i très 
campaments d'al tura a la 
seva cara nord f ins al coli 
entre el Maiktol i i el Devtoli, 
per seguir després l'aresta 
somital f ins al c im. 
Formaven l 'expedició: 
J. Alvarez, G. Arias, 
M. Figueras, J. Mallofré, 
X. Noguer i J. Oliva del C E . 
Catalunya i U.E. Catalunya. 

KARAKORUM 
Masherbrum (7.800 m) 

Christ ine de Colombel i 
David Belden han realitzat 
aquest darrer estiu Tintent a 
l'aresta oest. La cordada que 
progressava sense portadors 
d 'a l tura ni campaments f ixos 
va abandonar l'aresta oest 
per massa peril losa. Tot 
seguit es dirigiren a la via 
americana de la primera 
ascensió, el 1963, però no 
pogueren superar els 
7.200 m. 

HIMÀLAIA XINÈS 
Minya Conga (7.590 m) 

Aquest darrer est iu, 
aprof i tant la reobertura 
d'aquest vessant de 
l 'Himàlaia, una expedició 
nord-americana ha realitzat 
l 'ascensió d'aquest c im per 
la cara sud-oest. Cai 
esmentar que el Minya 
Conga és el cim més alt de 
la Xina, s i tuât to ta lment dins 
el seu terr i tor i . 

PAMIR 
Pic Comunisme (7495 m) 

Els alpinistes francesos 
F. Chéruy, A. Pécher, 
Ch. Macary i H. Sygayret, de 
Grenoble, han obert el darrer 
estiu una nova via en aquest 
cim durant Mur part ic ipació 

Nevado Pucaranca(6.150 m) situât a la Quebrada Cohup. (Foto: L. Gallego.) 

El Masherbrum des de la gèlera del Baltoro. (Foto: P. Aymerich.) 

al Campament Internacional 
del Pamir. La via esmentada, 
de caractérist iques glaciars 
amb pendents de 50°, ha 
estât batejada via Borotkin. 

ANDES DEL PERÚ 
Nevado Santa Cruz 
(6.250 m) 

Els alpinistes francesos 
Sombardier, Lang i Douil let 
han realitzat l 'ascensió 
d'aquest cim de la Cordil lera 
Blanca obr int-hi una nova 
via. L' it inerari solca la cara 
sud-oest de més de 1.000 m 
de vert ical per pendents de 
60-70° de gel vidrios. Via 
catalogada M.D. Ins ta l lâ t el 
camp base avançât a 5.300 
m al peu de la paret, varen 
assolir el c im el 5 d'agost ¡ 
descendiren en rappel pel 
mateix i t inerari . 

Nevado Pucaranca 
(6.150 m) 

Intent d'ascensió per un 
it inerari de gran d i f icu l ta t 
per la cara oest, el darrer 
est iu. La cordada madri lenya 
formada per Javier Donés i 
Carlos Gallego va instai lar el 
camp I a 5.400 m i feren 
bivac a 5.900 m. Al dia 
següent escalaren uns 150 
mi restaren a sols 100 m del 
c im, però hagueren 
d'abandonar i retornar pel 
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mateix i t inerari . Durant 
l 'escalada, 
d 'aproximadament 750 m, 
varen trobar d i f icu l ta ts entre 
IV i V graus. 

CAUCAS 
Elbruz (5.642 i 5.623 m.) 

Tots dos cims de l 'Elbruz, 
la muntanya mes alta del 
Caucas, foren assolits a 
f inals d'agost per 
components de l 'Operació 
Elbruz-80, durant l'estada al 
Camp Internacional 
d 'Alpinisme que organitzà el 
Directori de Muntanya dels 
sindicats de l 'URSS. El d m 
oriental fou ascendit per J. 
M . a Navarro, F. Fatjô, A. 
Castel i P. Rodés, mentre 
que l 'or iental, de menor 
altura, ho fou per J. Codina. 
Ambdues ascensions 
uti l i tzaren la via normal. 

Schuroóski (4 .252 m) 
Aquest d m fou ascendit 

des del planell de l 'Ushba, 
per la gelerà del Schelda, per 
A. Castel i J. Fatjô, els quais 
ut i l i tzaren la via normal de 
l'aresta sud-est. 

Ushba (4.695 m) 
J. M . a Navarro i el guia 

austriac W. Studer 
aconseguiren coronar 
aquest c im per la tradicional 
via de l'aresta nord-oest. 

Nacre-Tau (4 .250 m) 
Els alpinistes italians de la 

secció de Brescia del CAI, F. 
Destefani, C. Santus, 
D. Gallelli i I. Bazzani, 
obriren una nova via a 

L'Elbruz, la muntanya mes alta del Caucas, alça els seus dos cims isolats 
al nord del massis central. Foto: J. Codina. 

En el cercle de L'argentiere, dues moles de gel i roca: Les Courtes 
(3.856 m) i les Droites (4.000 m), amb les sèves impressionants parets 
nord de 800 i 1.000 m respectivament. (Foto: J. Altadill.} 

l 'esvelt Nacra-Tau. 
L' i t inerari solca un corredor 
de glaç de 1.100 m de 
desnivell amb una inc l inado 
de 45 a 70°, batejat «couloir 
dels ital ians». 

ALPS 

MONT BLANC 

«Les Droites» (4 .000 m) 
Els catalans Joan Martí i 

Lluis Hortalà varen efectuar 
la via Cornuau-Davail le de la 
cara nord, els díes 2 ¡ 3 de 
jul iol amb unes condicions 
de neu bastant di f íci ls. Uns 
dies mes ta rd , el 23 de ju l io l , 
el madrileny F. Aguado 
efectúa la mateixa ascensió 
en sol i tari . La tercera 
ascensió de la temporada a 

aquesta via efectuada per 
alpinistes de l 'Estat 
espanyol no va tardar i així 
el 10 d'agost els madri lenys 
M. Martínez i Marisa Montes 
varen realitzar l'ascensíó 
amb unes condicions 
mediocres. Era la primera 
vegada que una dona 
espanyola realitzava aquesta 
di f íc i l paret. 

Un nou i t inerari va èsser 
obert aquest estíu del 80 en 
aquesta grandiosa paret que 
sembla que encara té 
possíbil i tats per totes les 
petites «goulotes» que h¡ ha 
suspeses. Aprof i tant una 
d'aquestes «goulotes», que 
es troba al costat dret de la 
paret, J. M. Boivin, 
D. Marchai, C. Profit i 

P. Martínez varen realitzar 
un nou itínerarí ED. 

«LES COURTES» (3.856 m) 
Ascensions en solitari a la 

cara nord, per la vía dels 
Suissos, per Ll. Hortalá el 18 
de jul iol en 4 h. 
Posteriorment, al 26 de 
ju l io l , F. Aguado també la va 
realitzar en 3.30 h. Dos díes 
mes tard la realitzaren els 
membres del CADE-CEC 
J. Al tadi l l , A. Valls i R. Vila 
en nogaíre bones condicions 
de neu ¡ gel. 

«TRIOLET» (3 .870 m) 
Ascensió en solitari per la 

seva cara nord; vía clássíca, 
per F. Aguado, el 15 d'agost 
en 4,30 h. Anteríorment, el 
5 d'agost, la varen realitzar 
els catalans P. J. Pérez i J. 
Quintana ut i l i tzant la sort ida 
directa 
Lachenal-Contamine. 
E. Cívis del CADE-CEC 
també va realitzar 
l 'esmentada ascensió en el 
mes d'agost amb uns 
companys de Terrassa. 

«PETIT DRU» (3.733 m) 

Ascensió, el 28 de ju l io l , 
al «couloír» NE, vía 
Cechinel-Jager, peí 
madri leny F. Aguado i 
l'escocés 
D. Carroll en 12 h. Increíble 
és el temps que han invertít 
els francesos Schropff ¡ 
Renault per fer la Directa 
Americana el 5 d'agost: 12 
h.! El dies 5 i 6 d'agost els 
madri lenys M. Montes ¡ M. 
Martínez varen efectuar la 
Directa Americana en 17 h. 
efectives d'escalada. 
Increíble també és el temps 
que ha emprat el f rancés 
C. Profít en efectuar la 
tercera ascensió solitaria al 
«couloír» Cechile-Jager el 4 
d'agost. Sortida de la Rimaia 
a les 8,30 i arribada al c im a 
la una del migdia, tan sois 
4,30 h. 

GRANDES JORASSES 
(4.208 m) 

Tercera ascensió al 
«couloír» Mclntre-Colton, 
pels canadencs D. Congdon 
i J. Lauchland, el 28 de jul iol 
en 22 h. Volem fer notar la 
importancia de l'ascensíó 
ates que aquest «couloír» és 
el mes dif íci l del massís en 
l 'actualítat. 
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Dolomites de Brenta. 

El Crozzon di Brenta (3.135 m) amb la seva aresta nord de 1.100 m 
i l'espigolo nord (centre de la paret de 800 m). (Foto-. J. Altadill.) 

MONT BLANC (4.807 m) 

Ascensió en solitari de la 
cara nord del Grand Pilier 
d'Angle i primera 
comb inado de les vies 
Dufour-Frehel i 
Cechinel-Nominé, per 
F. Aguado, el 31 de jul iol en 
5 h. Ascensió del Pilier 
Central de Freney, pels 
navarresos G. Plaza, 
I. Aldaya, F. Senosiain i 
J. Garagoya el 24 d'agost. Un 
dia després varen efectuar 
l'ascensió els madri lenys 
J. López i F. Aguado en 13 h. 

GRAND CAPUCIN DETACUL 
(3.838 m) 

La clàssica via 
Bonatt i-Gobbi de la cara est 
ha estât realitzada pels 
br i tànics R. Leach i 
G. Desroy tan sols amb 6 
punts d 'a juda art i f ic ia l . 
Segons la seva ressenya, la 
via compta amb nombrosos 
passos de 6a, b, c, etc., ¡ tô t 
l 'abecedari angles de 6 
graus. 

MONT BLANC DE TACUL 
(4.248 m) 

Ascensió de la «goulote» 
Gabarru-Albinoni, pels 
madri lenys F. Aguado ¡ 
A. J . Herrera en 9 h. Els dies 
18 i 19 de setembre de 
1980, els catalans S. 
Garriga, 
A. Garcia ¡ J. Quintana varen 
realitzar el Pilier Bocalatte 
en condicions molt dolentes 
a causa de la gran quant i ta t 
de neu acumulada; varen 
efectuar un vivac a 300 m 
del d m . 

«AIGUILLE DU FOU» 
(3 .501 m) 

Ascensió deis madri lenys 

El Pellvoux (3.948 ml en el massis de 
l'Oisans amb el redreqat couloir 
Chaud de 600 m de recorregut. 

Martínez i M. Montes de la 
via Americana, el 24 de jul iol 
en 11 h. efectives 
d'escalada. 

«AIGUILLE DE ROC» 
(3.409 m) 

Ascensió del Pilier Cordier, 
per E. Hervía i P. Marin de 
Vidales el 5 d'agost. 

ÉCRINS 

«Pic Colidge» (3.774 m) 
A mit jan agost Caries Gusi, 

Jordi Lluch ¡ Joan Quintana 
varen efectuar la via Bonatt i 
de la cara nord-est. I t inerari 
de 950 m amb una d i f icu l ta t 
de D. 

«Trois Dents du Pelvoux» 
(3.726 m) 

El dif íci l «Couloir» CHAUD, 
considérât f ins fa poc un 
dels mes difícíls deis Alps, 
va ser efectuat el 20-8-80 
pels catalans Caries Gusí i 
Joan Quintana del 
CADE-CEC. It inerari 
completament glacial de 600 
m catalogat actualment de 
MD amb «Goulotes» 
terminais de f ins i tot 85° . 

Grande Ruine (pte. Maitre) 
(3.682 m) 

Ascensió al «couloir» nord 
del Diable de 600 m, per 
C. Gusí i J. Quintana en 7 
hores, el 22-8-80. La 
d i f icu l ta t és de D i el glaç 
era molt dur. 

«Les Agneux» (3 .630 m) 
Ascensió al «couloir» 

Piaget, cara NW i aresta de 
la Calotte de 700 m de 
desnivell , el 25-8-80, per 
J. Lluch ¡ J. de la Mata 
STAE-ALIGA. 

«HAUTE PROVENCE» 
(QUEYRAS) 
Mont Viso (3.500) 

Ascensió de l 'esquena, per 
l'esperò NW, 11-8-80, per J. 
Sans, J. Lluch i Montserrat. 

«MERCANTOUR» (ALPS 
MARÍTIMS) 

Dels dies 29-8-80 al 
5-9-80, Joan i Manel de la 
Mata amb Jordi Lluch varen 
efectuar tot una sèrie 
d'ascensions per aquesta 
regió que detal lem a 
cont inuació: Ponset (2.840 
m), per l 'aresta W (D, 200 
m); Gelas (3.130 m), per la 
cara sud i sort ida aresta SE 
(D, 200 m); «Pointe André» 

(2.680 m), per l'esperò S 
directa (D, 200 m); 
«Courgurde», CiV (2.890 m), 
per la directa de la cara W 
(D, 400 m); Courgurde CHI 
(2.900 m), per l 'aresta N, 
atac directe 
Roggieri-Demeye (MD. 300 
m), ¡ el Gieng (2.890 m), per 
la directa SW (D, 250 m). 

DOLOMITES 

«Crozzon di Brenta» 
(3.135 m) 

Ascensió de la via «des 
Guides», pels granadins 
E. Linares ¡ M. del Castil lo, 
800 m MD. Ascensió en 10 
h. del Pilar Nord «dei 
Franchesi» pels membres 
del CADE-CEC A. Valls i R. 
Vila, 900 m, ED. 

«Cima Grande di Lavaredo» 
(2.999 m) 

Ascensió de la via 
Brandler-Hasse per E. 
Linares i M. del Castil lo, 500 
m, MD. 

Marmolada (3.309 m) 
Els mateixos escaladors de 

Granada varen realitzar la 
clàssica via Gogna de 800 
m, MD. 

«Civetta» (3.218 m) 
El clàssic ¡ di f íci l diedre 

Phílíp-Flame 3.750 m ED de 
d i f icu l ta t , també ha estât fet 
durant el mes d'agost pels 
granadins E. Linares Í M. del 
Castil lo. 

«Piz de Ciavares» (2.828 m) 
A. Valls i P. Roca varen fer 

la via Micheluzzi de la cara 
sud, 500 m MD. 

«Catinaccio» (2 .981 m) 

La via Seger de la cara est, 
600 m, ha estât feta aquest 
estiu per M. Verge i 
S. Campil lo, CADE-CEC. 

«Monte Agner» (2 .872 m) 

Segona ascensiô nacional 
del recorregut mes llarg de 
Dolomites, 1.600 m, el 18 
d'agost, per X. Ortega, 
SAME, i F. Garcia. 

«VAL BREGLAGLIA» 

«Piz Badile» (3.308 m) 

El dia 7 d'agost 
J. Ch. Peiïa, J. Jover i R. Vila 
varen realitzar la clàssica via 
Cassin de la cara NE de 900 
m. Dies mes tard també en 
realitzaren l'ascensiô 
J. M. a Alsina i J. Canals, de 
Barcelona. 

PIRINEU 

GALLINA PELADA 

En la Roca Gran del Ferrûs 
s'ha obert una via de 600 m 
pel seu espéré sud, 
anomenada directa ANNA. 
L'escalada és to ta lment en 
l l iure amb una d i f icu l ta t de 
con junt D i es pot realitzar 
amb un temps de 3,5 h. 
L'ascensiô fou realitzada el 
25-10-79 per Alberto 
Montero i Miquel Arcarons. 

PARET D'EN ROSSELL 
(CARALPS) 

S'ha obert una nova via 
per la seva paret est, 
anomenada via dels 
Ribatans, d'un desnivell de 
200 m. De d i f icu l ta t MD 42 , 
cal clavar uns 20 pi tons. Fou 
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PEDRASFORCA-POLLEGÓ INFERIOR (cara Sud) TRAVESSANY-PUNTA ALTA 

Esperó deis Barrufets Albert Gómez. Paret del Coma t'Espasa (2.834 m) Antonio Picazo i S. Garriga 
1.a Ase. 29-juny-1980 Col-laboraren P. Roca-E. Lluís 1-Xemeneia de Ponent Í90 m-D 
Remi Bresco-Jordi Camprubí MD-280 m- 1.a ase. 1-8-80 

MALLOS DE RIGLOS-MALLO PISÓN SERRA DE MONTGAI (1.324 m) «Pas de Montrebi» 

Via 'Quebrantahuesos» Pep Masip (GEDE de Barna) Via Central Francis Thomas, Gerard Uzabiaga 
1.a ase. 4.6.7-9-80 MD-300 m. 1.a ase. 28-29-juny-1980 MD-270 m-17 h. 
Jesús Gálvez (Madrid) Maryse i Rene Laffranque 
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PICOS DE EUROPA-NARANJO DE BULNES (cara Oeste) 

Via «Mediterráneo» José Luis G. Gallego 
1.a Ase. 10 días de juliol-1980 Carlos G. Gallego 
Miguel Ángel G. Gallego Ángel Ortiz. (Grupo Escalada Murcia). 

MUNTANYA 235 



MONTSERRAT- SERRAT DEL MORO 

Via -Integral Borinot* Pep Massip GEDE 
1.a Integral. 5-10-80 MD-270-8h. 
Jordi Palles SAME 

MONTSERRAT-SERRAT DEL MORO 

Via Teresa Manolo Martínez 
1.a Integral Manuel Pedro 
25.26-9-80 MD-260m-4h. 

oberta l'u d'agost per Joan 
Fernández (CE R¡poli) i Joan 
Jover (CADE:CEC). 

A MITGES 

Ressenyem una via oberta 
l'u de novembre de 1978 en 
la cara NE del Pie d'A 
Mitges, a causa de la 
desconeixença que se'n 
tenia, d'aquesta ascensió de 
d i f icu l ta t Dique varen 
efectuar els pir ineistes 
francesos J. C. Pons, 
D. Brocat i M. Fabro. 

TRAVESSANY-BESIBERRIS 

A. Garcia Picazo (CEC) va 
efectuar una primera 
ascensió en sol ¡tari a l'Agulla 
de Tumeneja Nord el día 
7-8-80. Via anomenada 
«Carmaluna», té una 
d i f icu l ta t D-Aq. 

La pet i ta águila de les 
Tempestes, situada en la 
Bretxa Harlé i coneguda per 
la seva si lueta semblant a la 
del Mussol de Tumeneja, té 
una nova via: Directa del 
Torb, oberta el 29-8-80 per 
S. Garriga i 
A. G. Picazo. Té una longitud 
de 20 m i una d i f icu l ta t molt 
elevada: está catalogada de 
MD. 

La quarta águila de 
Travessany ha estât 
batejada amb el nom de 
l'Agulla deis Apóstols 
Místics, per A. Garcia i 
S. Garriga com a monól i t 
bastant ¡ndividuali tzat dins 
la cresta i amb mes atract iu 
per escalar. En el mes 
d'agost els ja esmentats 
escaladors obriren una 
variant d i recta a la via CADE 
del 76. 

REGIÓ DE LA RESTANCA 

En el Mail sensé Nom, 
Paco Varga i Joan Jover 
(CADE:CEC) han obert una 
nova via el 24 d'agost de 
1980 (160 m D.2.3 h.). 

COTÍ ELLA (cercle 
d'Armenya) 

En la Picollosa (2.716) 
s'ha obert una nova via peí 
díedre Farreny, anomenada 
«Via Ubaldo», amb una 
d i f icu l ta t MD i 335 m de 
recorregut. Primera ascensió 
11-10-80, per J. Murciano 
¡ J. Espier del Airón Club de 
Monzón. 

VALL D'ORDESA 

Segona ascensió a la via 
«Zaratustra» de l'esperó del 
«Gallinero», per J. Martí i 
M. Arcarons el 17-18 de juny 
de 1980. La tercera ascensió 
¡ primera solitaria fou feta el 
20 i 21 de juny per Fredí 
Parera. 

MIDI D'OSSAU 

El píríneísta francés Serge 
Casteran ha realitzat la 
primera ascensió solitaria de 
la cara oest-nord-oest del 
Gran Pic d'Ossau (via 
c làss icade 1960), en 4 hores 
¡ mítja el 9 d'agost de 1980. 

GAVARNIE 

El 2 de setembre de 1980 
Raymond Despiau ¡ Jean Luc 
Nieto han obert una nova 
vía. És l'espatlla de Marboré, 
a l 'esquerra de la vía 
Cereza-Malus de 1947. 

PICS D'EU ROPA 

NARANJO DE BULNES 
(2.519 m) 

El 4 de jul iol s'ha obert 
una nova vía al Picu per la 
seva cara SE anomenada «El 
Caínejo», amb recordatori al 
primer ascensionista en 
aquest c ím. La via ha estât 
realitzada per escaladors 
d'Astúries i té una longitud 
de 300 m i d i f icu l ta t MD. La 
cara est també compta amb 
dues noves vies anomenades 
«Capricho de Venus». 
Primera ascensió el 6 de 
jul iol de 1980; per Ch. Marín 
i M. A. Mora, de Madr id. La 
segona s'anomena «Amistad 
con el Diablo», oberta del 6 
al 9 d'agost, per A. Iñíguez ¡ 
Ch. Marín (300 m i MD). Per 
la cara NO també una nova 
via d'escaladors de Sabadell 
oberta a prímers d'agost. La 
darrera via que ten im 
coneíxement que s'ha obert 
aquest estiu al Naranjo, a 
part de la ressenyada en el 
croquis, «Mediterráneo», és 
la «Vía de los Rebecos» 
oberta per Jesús Gálvez de 
Madrid ¡ Josep V. Ponce 
(CADE:CEC). 

NEVERÓN DE URRIELLO 
(2.572 m) 

Primera ascensió de la via 
deis «Celtas», per C. 
Sánchez ¡ M. A. Mora del 17 
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El Naranjo de Bulnes (2.519 m)amb totes les vies que existeixen en l'actuali-
tat en la cara oest. Esquerra a dreta. 

Vies: Mediterráneo, Murciana, Directíssima, Rabada-Navarro, Leiva. 
Foto: GAM de la SDE. 

de jul iol de 1980 amb una 
d i f icu l ta t d 'MD. 

TORRE DEL OSÓ (2 .460 m) 

Nova via oberta a mit jan 
agost per Jesús Gálvez, de 
Madr id, Al fons Valls ¡ Josep 
V. Ponce (CADE:CEC), 
anomenada «Via de la f isuta» 
(MD, 130 m 2 h.). 

COLLABORADORS 
En aquesta crónica han 

co l laborât : F. Aguado, 
J. Quintana, J. L luch, 
R. Despiau, J. V. Ponce, 
J. Murciano, J. Pallars, 
A. Garcia, A. Ballart, 
J. Jover, i J. Masip. 

ESPELEOLOGÍA 

ESTAT ESPANYOL 
Cont inuant amb les 

act iv i tats iniciades en anys 
anteriors, diversos membres 
de l'ERE del CEC han 
realitzat una campanya de 
prospecció i explorado a 
diverses àrees del massís de 
Bisaurin (Osea). 
S'exploraren un total de 18 
cavitats, d 'entre les quals 
cal destacar els avenes 
B-10, amb - 1 3 2 m 
i el B-19 amb - 1 0 3 m. 

Un altre marc, aquest ja 
t ipie de les act iv i tats de 
l'ERE, ha estât Aranyonera. 
S' intenta l'enllaç entre els 

Torre del Oso (2 .460 m) vista des 
de la cara Sud del Naranjo. Foto 
Josep V. Ponce. 

A V 
( -

avenes S - l , S-2 amb el 
sistema T - l , Santa Elena, 
sense aconseguir-ho. 

A la zona d'Otal es van 
topografiar diversos avenes 
ja coneguts, així com 
d'altres de nous. En 
l'exploració de l'avene S- l 
s'assoli la cota - 7 2 0 m; la 
cavi ta i cont inua amb molt 
bones perspectives. El 
recorregut total d 'aquesta 
cavitat s'acosta ais 4 .000 m. 

També al N de la provincia 
d'Osca, alguns membres de 
l'ERE han explorât l'avene 
de r ibon de Izagra, cavitat 
de - 1 7 0 m. 

Al S de la Península es 
porta a terme, també per 
membres de l'ERE, una 
campanya bioespeleològica 

en diverses cavitats de la 
Serra de Cazorla. 

Un equip franco-espanyol, 
amb el nom d'Amalgama 80, 
ha aconseguit arribar a la 
cota —1.195 a l'avene La 
Budogia (Navarra) en el 
massís de la Pedra de Sant 
Mart i . Després de davallar 
350 m de pous es troba una 
gran galería, de la quai han 
estât topograf iats 5 km 
aígües avall i 1 km aiguës 
amunt , recorreguda per un 
important riu de 300 l/s. 
L'exploració d'aquest any es 
va acabar per manca de 
material a la part alta d'un 
pou de 20 m per on es 
precipita el r iu. 

En el mateix massís 
s'explora l'avene A-60 Í s'ha 
arribat a una profundi ta t de 
380 m. Es preveu una nova 
explorado per al 1981 . 

La tercera expedició 
ínter-clubs SCOF-SCA, 
patrocinada per la FFS, ha 
estât duta a terme a la zona 
d'Amieva (Pies d'Europa) 
durant aquest estíu, i s'han 
explorât: 
F.P. 138: Sima de los 
Gorinos, - 1 5 0 m. 
F.P. 142: - 2 2 0 m. 
F.P. 144 (Sima de la Vuelta 
de Sta. María) - 2 7 0 m amb 
una gran sala de 180.000 m 3 

F.P. 153: - 4 0 0 (continua). 
F.P. 119: (Sima Prado de la 
Fuente) - 5 6 0 m. 

ILLES AÇORES 

Durant la primera 
quinzena del mes de 
setembre dos membres de 
l'ERE del CEC es 
desplaçaren a l'illa de 
Terceira (Açores). En aquest 
arxipèlag, situât al mig de 
l 'Atlàntic i d'origen volcànic, 
s'exploraren algunes 
cavitats de t ipus volcànic de 
les quais es realitzaren les 
topografies. Destaca: La 
Gruta dos Balc-oes 
(2.716 m - 43 m). 

MÈXIC 

Un a l t raequ ip de l'ERE del 
CEC es desplaçà a Mèxic, on 
realitzà el primer descens 
cátala al Sótano de las 
Golondrinas. Aquesta cavitat 
té una profundi ta t de 512 m 
i compta amb una vert ical 
absoluta de 376 m. Al marge 
es visitaren el Sistema 
Purif icación (Tamaulipas), 

Las Grutas de Cacahuamilpa 
(Guerrero) i Dos Bocas, 
sorgéncies deis ríus 
Chontalcoatlán i San 
Jerónimo, de 4 i 6 km 
respectivament. 

TURQUÍA 

Alguns membres de 
l'Espeleo-Club de Salou es 
desplaçaren al nord de 
Turquía, on realitzaren 
l'exploració de diverses 
cavitats a la regió de 
Zonguldak, en col- laborado 
amb espeleólegs tures. 

Les cavitats mes 
importants explorades foren: 
Górgól (1.600 m), l l l ískou 
(750 m), Kózlóu (300 m) i 
Soffler (1.500 m - 180 m). 

Una expedició francesa 
explora en el Taurus 
Occidental una t rentena de 
cavitats, de les quals 
destaquen Sakal Tutan 
düdeni ( -303 m) i Sakal 
Tutan deligi ( -302 m), son 
respectivament la segona i 
tercera cavitat mes 
profundes del país. 

SUÏSSA 

Després deis úl t ims 
treballs efectuáis a Hol loch, 
el seu recorregut és de 
139.434 m, amb un desnivell 
de 833 m; així mateíx 
Schwyzerschacht s'ha 
explorât f ins a - 4 3 6 m i 
11.489 m. 

FILIPINES 

Una expedició francesa 
portada a terme durant els 
primers mesos d'aquest any 
a Tilla de Luzón (karst de 
Sagada) ha permés el 
reconeixement de diverses 
cavitats: 

Sogong Cave (345 m), 
Balangagan Cave (1.280 m), 
Tataya An (—45 m), Latipan 
Cave (2.300 m). 

URSS 

Un nou avene de - 1 . 0 0 0 
m ha estât explorât en 
aquest país. Es t racta del 
Snejnaya (Caucas) que ja era 
conegut f ins a - 7 0 0 m. Les 
exploracions d'aquest any 
Than situât a la cota - 1 . 2 5 0 . 
No obstant aquest desnivell 
ha estât déterminât per 
al t imètre, fal ta una 
comprovació topográf ica de 
la cavitat. 
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LA VALL D'ULLDEMOLINS 

ACTES 

ACTE DE PRESENTALO DE 
«LA VALL 
D'ULLDEMOLINS» 

El dia 24 d 'octubre vàrem 
assistir a la presentació de 
l'obra originai del nostre 
consoci Modest Montl leó i 
Espasa, t i tu lada «La vali 
d 'Ul ldemol ins», antologia de 
prosa i poesia que apiega 
més de c inquanta autors. 

Es t racta, doncs, d 'un 
recull de treballs sobre 
aquesta contrada 
tarragonina que l'autor ha 
publ icat en segona edició, 
augmentada. 

El vice-president, Hilari 
Sanz, va obrir l 'acte amb una 
encertada def in ic ió sobre 
l'autor, l 'home que «si bé és 
nat a Poboleda, és arrelat a 
Ulldemolins» o, tal com diu 
Torrell de Reus a l ' inici de 
l'obra, és l'home que viu a la 
c iutat , mes 
enyora la Vali. 

Josep M. a Garrut, que 
prengué la paraula tot 
seguit, va dir que 
l 'excursionisme ha d'agrair a 
Montl leó l'haver esperonat 
l ' interès dels barcelonins 
cap a aquelles comarques, 

t rencant amb el corrent 
classic d'anar sempre al 
Pir ineu. Acabà la seva 
intervenció recordant que 
l 'excursionisme, que un 
temps fou l 'autèntica 
Universität del nostre pais, 
ha de prendre de nou 
l 'estendard de la cu l tura i 
l luitar contra l 'actual 
degradació del patr imoni 
naturai , récupérant la 
imatge del véritable 
excursionisme. I l'obra d'en 
Montl leó és una de les 
eines adequades per a 
aconseguir-ho. 

Després parla Xavier Fort i 
Buf i l i , en representació de 
la Secció d 'Act iv i tats 
Art ist iques i Literàries de la 
Generalität, el qual , per una 
banda, qual i f ica el l l ibre de 
modèlle, i per l 'altra, anima 
l'autor a prosseguir en l'obra 
començada, tot ampliant- la 
f ins a desbordar eis l imits 
f ixats en aquest recul l . 
Àdhuc, fen t aquests trebal ls 
extensius a altres camps i a 
altres comarques. Pel bé de 
Catalunya i de 
l 'excursionisme. 

Modest Montl leó agrai 
complagut les paraules dels 
oradors, i prometé 
d'acceptar el repte, en 
prosseguin tasca proposada. 
David Aloy 

EXPOSICIÓ-CENTENARI DE 
LA PROCLAMACIÓ DE LA 
VERGE DE MONTSERRAT, 
PATRONA DE CATALUNYA 

En ocasió del Centenari de 
la Proclamació de la Verge 
de Montserrat, Patrona de 
Catalunya, el nostre consoci 
Josep Font i Solsona va 
obsequiar-nos amb una 
extraordinària exposició, el 
ternari de la qual era 
Montserrat i la Mare de Déu, 
sota di ferents vessants ja 
siguin historiques, l i teràries, 
religiöses, de l legenda, etc. 
Un recull variât, i l l us t ra t iu , i 
interessant de l'evolució que 
han sofert el temple i les 
rodalies. 

Hi poguérem veure una 
col-leccio de gravats de les 
di ferents ermites de la santa 
muntanya, segons eren l'any 
1870, l'evolució de la reixa 
del presbiter i , amb dibuixos 
antics i eis de la Lola 
Anglada. L'absis segons 
l'any 1876 i l 'actual. 
Projectes de mi l lorament del 
santuari a carree dels 
arquitectes Josep Puig i 
Cadafalch i Francese 
Folguera. Estampes de la 
Verge, de gran volum, dels 
anys 1699 i 1791 , aquesta 
acolorida a la t repa. Un retali 
de diari de l'any 1938, amb 
fotografíes d'una sessió al 
temple montserrat i del 
Parlament de la República. 
Fotografíes del Cavali 
Bernat, una d'elles en 
assolír-ne el cím en sol i tar i 
el conegut escalador Josep 
Costa, fa poc homenat jat a 
Aramunt. Pati d 'entrada i la 
seva reforma. Façana 
principal i les seves 
alteracions. La Verge segons 

dibuixos i fotografíes, 
to ta lment vestida, costum 
que perdura f ins l'any 1939. 
Alguns goigs, auques, 
virolais, vinyetes. L'aeri, 
el cremallera, la mort de 
l'escolà segons una versió de 
Jacint Verdaguer, el Bisbetó, 
segons fotografíes dels anys 
1902 i 1942. Misteris de 
Goig, de Dolor i de Glòria. 
Diferents aspectes de la 
muntanya, mata-segells, 
propaganda, la visita de 
Frederic Mistral l'any 1868, 
etc. 

A l 'acte inaugural va 
assistir-hi el president de la 
Secció de Ciències i Arts, 
acompanyat d'alguns 
membres de la Secció ¡ socis 
que volgueren ser presents 
en aquesta primicia 
montserrat ina. El senyor 
Garrut va fel ic i tar el senyor 
Font i féu comentar is 
elogiosos de la mostra. 

Cal dir també que de 
l 'anunciada conferencia 
sobre «Ocas i renaixement 
de Montserrat», que havia de 
pronunciar al senyor Font, 
per una qüest ió d'horari 
solament es projectà la 
col-lecció de diaposit ives 
procedents de l'arxiu de 
l 'enti tat referents a 
Montserrat, que va comentar 
amb tota mena de detal ls. 

Amb aquesta 
commemoració, el Centre ha 
demostrat , una vegada més, 
estar amatent a totes 
aquelles manifestacions 
cul turáis catalanes que 
evoquen un esperit acurat i 
que ennobleix el patr imoni 
d 'afecte tradicional del 
nostre país. 

L'exposició va restar 
oberta del dia primer 
d 'octubre f ins al dia 15 del 
mateix mes. 
M. M. 

LES JORNADES DEL 
«RETROBAMENT CÁTALA» 

L'objecte d'aquest 
retrobament era refermar la 
unió dels catalans d'un 
vessant i l 'altre del Pir ineu. 
Per aixó, els actes 
programáis van teñir Hoc, 
quasi tots, en el castell de 
Bellaguarda de la vila del 
Portús, a la mateixa rati la de 
la f rontera polít ica (Pirineu 
oriental). 

L'anima de l 'organització 
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fou el Director de la Casa 
Pairal «El Castellet» i soci del 
Centre, l'amie Josep 
Deloncle, j un t amb la 
col laboraciô dels 
a juntaments del Portûs, la 
Jonquera, Girona i Perpinyà. 

El actes dels dies 13 i 14 
de setembre foren diversos, 
des de cul turals a folklôr ics i 
esport ius. El Centre 
col labora en l 'aspecte 
cul tural amb exposiciô de 
l'obra excursionista «Pirineu 
Oriental», moderna guia de 
muntanya de la Catalunya 
Nord, que fou exposada pels 
mateixos autors, els quais 
assistiren al Retrobament en 
representaciô del Centre. 

A mes d'una exposiciô de 
llibres dedicats a 
l 'ensenyament en català, cal 
esmentar dues exposicions 
mes: una sobre artesania del 
passât i una altra 
fotogràf ica. 

Altres actes celebrats 
foren un foc de camp amb 
actuaciô de diversos 
cantants, una cercavila, 
sardanes i ballets populars 
que acoloriren per unes 
hores aquella bonica 
contrada, al peu de les 
Alberes. 
David Aloy 

ADÉU HONORABLE 
«GERMA» GASSOL! 

El d iumenge, dia 21 de 
setembre, va tenir Hoc a la 
Selva del Camp, on havia 
nascut feia vuitanta-set 
anys, l 'enterrament del 
poeta Ventura Gassol, ex 
Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
Assistiren a l 'acte del comiat 
def in i t iu el nostre 
Vice-president, senyor Hilari 
Sanz, acompanyat dels 
consocis senyors Ramon 

Pujol, Josep Iglésies i aquest 
cronista. 

Els nostres representants 
dipositaren un ramell de 
roses roges prop del 
cadafalc i conversaren amb 
els famil iars, senyor 
Francese Pujol i muller i 
senyor Xavier Fort, que 
precisament no fa gaires 
dies va assistir a Ulldemolins 
a la inauguració d'una lapida 
en honor del poeta del 
Montsant, Ventura Gassol, 
ù l t im acte que Catalunya va 
poder t r ibutar- l i . 

Fou moment per recordar 
l 'u l t ima vegada que el poeta 
va ser al Centre (6 de maig 
del 1978) amb motiu de 
l'edició d'un t r ip t ic de goigs 
originals del poeta, 
bel lament i l lus t ra ts pel 
nostre consoci desaparegut 
Antoni Gelabert. També 
vàrem fer esment de dues 
visites com a Conseller de 
Cultura, els anys 1932 i 
1934, per a presidir els actes 
de la nostre Festa Patronal 
de Sant Jordi. 

Després de la Missa 
funeral que oficià el rector 
de la local i tat, acompanyat 
entre altres del nostre 
consoci Mn. Albert, fou 
condui't el fèretre al 
cement i r i , i alli abans de 
rebre crist iana sepul tura, el 
President de la Generalitat 
de Catalunya, senyor Jordi 
Pujol, pronuncia unes 
sentides paraules 
encorat jant els assistents a 
estimar Catalunya amb la 
intensitat que eli ens ho 
havia demostrat . La Coral de 
la Selva, «Schola Cantorum» 
interpreta «La cancó de la 
barca», de la qual és autor 
el propi poeta Ventura 
Gassol. 

Catalunya, pàtria nostra, 
vola com una nau. 
Tens el cel que et fa de 

[sostre 
massa ampie per ser 

[esclau. 

Ventura Gassol, després 
de Ilarga vida activa i sense 
desviacions, poètica i 
pol i t ica, defensor dels 
nostres drets més 
representat ius, la l lengua i 
la nacional i tat, ens ha deixat 
orfes de la seva presència 
f isica però ens ha deixat 
també el bagatge cul tural i 
patr iòt ic que ens faria fal ta 

per a seguir les seves 
petjades amb révèrent 
devoció. 

Cont inuarem esventant les 
cendres que puguin 
destorbar el nostre 
redreçament i procurarem 
entre tots endegar una 
pàtria de manera que ningú 
no pugui gosar a enterrar-la. 
M. M. 

ECOLOGIA 
NOTICIARI. 
ELS AIGUAMOLLS DE 
L'EMPORDA, NOVAMENT 
AMENACATS 

El proppassat mes de jul iol 
el Contenciós Adminis t rat iu 
va dictar sentencia favorable 
a Tempresa Port Llevant, 
S. A., sobre el recurs 
d'alçada que aquesta havia 
présentât contra la 
paralitzaciô de les obres 
d ' in f rast ructura de la 
urbanitzaciô marina que 
pretenen construir en els 
terrenys dels aiguamolls 
empordanesos. La direcciô 
del Patr imoni Art íst ic, 
Paisatges Pintorescos, 
Arxius ¡ Museus del Minister i 
de Cultura, l 'estiu passât va 
ordenar la paral i tzaciô de les 
esmentades obres, 
recolzant-se en la manca 
d' informació prèvia que els 
organitzadors venien 
obligats a fornir a aquell 
servei. Aquesta mesura, el 
Minister i de Cultura l'havia 
adoptada a instàncies de 
diverses ent i tats 
écologistes, 

conservacionistes i civiques 
del nostre País, atès que els 
aiguamolls empordanesos 
están classif icats com a 
paisatge pintoresc. Però vet 
aquí que el recurs interposât 
per Port Llevant contra 
l 'ordre ministerial ha estât 
considérât pel Contenciós 
Administ rat iu ¡, durant el 
mes de setembre, es va fer 
pública aquesta sentencia, 
la qual cosa obliga la 
Direcció General del 
Minister i de Cultura a alear 
la prohibicíó d'obres en un 
termini màxim de dos mesos 
a partir de la promulgació de 
la sentencia 

Actualment , un advocat 
de l 'Estat que pertany al 
Ministeri de Cultura, ha 
realitzat una a p e l l a d o 

davant el Tr ibunal Suprem 
contra la sentencia favorable 
a Port Llevant del 
Contenciós Admin is t ra t iu . 
DE-PA-NA ¡ altres ent i tats 
están cercant la 
co l laborac ió de la 
Generalitat per tal que el 
nostre govern autonom es 
presenti com a entí tat 
coadjuvant de 
l 'Administració Central ¡ 
recolzi l 'apelació feta al 
Tr ibunal Suprem. 

NOUS VIALS 
IMPROCEDENTS EN EL 
NOSTRE PIRINEU 

El C.E.C, i DE.PA.NA. 
están fent intenses gestions 
prop de la Delegado 
d 'Urbanisme i Obres 
Publiques de la Generalitat 
a Lleída per tal d 'aturar la 
construcció d'un vial de 
muntanya que, sort int de 
Graus o Cuanca, s'enfi laría 
per la Valí de Noarre f ins a 
cotes que només podíen ser 
assolides a peu o amb 
cavalleria. La just í f icacíó 
d'aquesta obra, segons els 
seus promotors, és produi'da 
per la nécessitât de 
l 'explotació fusterera de la 
zona, j us t i f i cado que cap de 
les dues ent i tats, 
préviament escoltada 
l'opínió d'alguns propietaris 
d'aquelles terres i d'altres 
persones vinculades en 
l'afer, no traben encertada. 

DEMOSTRACIÓ DE SENY 
PER PART DE 
L'AJUNTAMENT D'ARTESA 
DE SEGRE 

Fa uns dies que eis 
mit jans d ' informació varen 
donar la not ic ia que 
l 'Ajuntament d'Artesa de 
Segre havia denegai 
novament el permis 
d ' implantacíó d 'una 
indùstr ia dins el terme 
municipal d'Artesa. 
L'esmentada indùstr ia fa 
quasi 3 anys que intenta 
instai larse alla, però tan t 
aleshores com ara 
l 'Ajuntament no ha donat la 
conformi ta t al projecte, 
a l legant la manca de 
condicíons que reuneíx 
aquesta indùstr ia, en primer 
Hoc perqué no és a la 
distancia necessària del 
n u d i urbà; en segon Hoc 
perqué l 'edif ic i , per la seva 
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ant igui tat ¡ estât de 
conservado, no reuneix les 
condicions de seguretat 
desit jables; en tercer Hoc 
perqué els materials 
ut i l i tzats en el procès de 
fab r i cado deis colorants que 
fabrica aquesta empresa son 
al tament contaminants, tant 
a nivell atmosfèr ic corn 
aqüífer, el canal d'Urgel l 
passa a molts pocs mètres 
de la fábr ica. 

Cal remarcar que 
recentment aquesta 
industr ia havia obt ingut , 
inexpl icablement, 
in fo rmado favorable de 
l 'oficina de la General i tat 
d ' Industr ies Perilloses ¡ 
Molestes. Malgrat tôt , 
l 'Ajuntament ha cont inuât 
amb la seva postura 
anteposant la seguretat 
ambiental i c iutadana ais 
interessos part iculars. 

ESTUDIS SOBRE LA 
CONTAMINACIÓ MARINA 
DEL NOSTRE LITORAL 

Actualment , un equip de 
membres de DE.PA.NA. está 
realitzant una tasca de 
recerca al l larg del l i toral 
cátala; de moment 
l 'esmentat treball consisteix 
prendre unes dades 
estadístiques de la 
¡nfrastructura que cada 
localitat costanera té de la 
seva xarxa de clavegueres, 
l lençament de résidus 
industr iáis, etc., al mar. A 
mes a mes s'han près una 
série de constants de les 
aigües prôximes a la costa 
des del Port de la Selva f ins 
a Mataró i s'ha establert 
contacte amb di ferents 
Ajuntaments, per tal de 
programar unes converses 
d ' informació i d ivu lgado del 
problema de la con tam inado 
marina al nostre País. 

BIBLIOGRAFIA 

L'EUCALIPTUS 

Actes de les jornades de 
treball celebrades a Huelva, 
Nov. 78. 
Ed. Partit Socialista Obrer 
Espanyol amb el patrocini 
del Col legi d 'Arqui tectes i 
les Conselleries del Medi 
Ambient , Treball i Ordenaciô 

del Terr i tor i de la Junta 
d'Andalusia. 

Resum de les di ferents 
¡ntervencíons portades a cap 
durant les jornades de 
treball sobre l 'eucal iptus. 
S'explica la seva exp lo tado, 
les repercussions sobre la 
fauna autòctona, el seu 
impacte ecologie, l 'anàlisi 
sòcio-econòmica, etc. 
Tot això des d'un punt de 
vista cíentí f ic i popular. 

«MEDIO AMBIENTE 
Y SOCIEDAD» 
Col leccio «Temas actuales». 
Editorial Ayuso. 
Juan Maestre Alfonso. 

La conservació del medi 
ambient és, avui dia, un deis 
problemes mes dífíci ls que 
ha de solucionar la nostra 
societat. L'existència 
d'aquesta problemàtica és el 
producte d'una Marga sèrie 
de condic ionaments ll igats a 
la cívil itzacíó industr ia l , que 
s'ha pres com a guany de la 
Humani tat . Aquest Il ibre 
recull tota aquesta 
preocupado des del punt de 
vista de la perspectiva 
sociològica. 

«CONTROL DE LA 
POLUCIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN. LAS 
EMPRESAS DE LA 
TORDERA» 
Servicio de Estudios del 
Banco Urqui jo. Ed. Moneda 
y Crédito. 
Dr. Josep C. Verges. 

Es pretén analitzar els 
problemes economíes ¡ 
ecològics del control de la 
po l luc ió ¡ s'investiga a fons 
les condicions reals i les 
possibíl i tats de salvaguarda 
deis nostres rius. Per això 
s'ha seleccionat la Tordera, 
ríu que suporta una 
industrialítzacíó 
desenvolupada però encara 
no ¡rremeiablement 
degradada. El n u d i de 
trebal l el const i tueixen els 
resultats d'una enquesta 
entre els empresaris usuaris 
del r iu. 

«EL CINTURÒ VERD DE 
SEGOVIA» 

Arbres per a una cíutat. 
Impremía El Adelantado. 
Segovia. 

Historia de l 'arbrat de la 
c iutat i provincia de Segovia. 

L'autor esmenta jardins, 
pares, alberedes, etc., 
descríu les coníferes 
frondoses, arbustives i 
trepadores ¡ dona claus per 
a la seva iden t i f i cado. 

«EL PATRIMONI NATURAL 
D'ANDORRA» 
Els sistemes naturals 
andorrans ¡ IIur ut i l i tzació. 
Ketres Editora. 
Barcelona, 1979. 

Treball exhaustíu sobre la 
geologia, f lora ¡ fauna 
d'Andorra en el qual , a mes, 
es t rac ia de l'ús ¡ gestió del 
terr i tor i i deis seus recursos 
naturals. En un annex 
s' inclou cartograf ia UTM a 
escala 1:50.000. El l l íbre és 
realitzat per un equip 
interdiscipl inar i de 40 
autors, dir igi t per Ramon 
Folch ¡ Guil len. 

MISCEL LANIA TORRELL 
DE REUS 

(Salvador Torrell i Eulàlia). 
Patrocinat per la Fundació 
d'Històr ia i Art de Belfort. 
SantesCreus, 1979. Sèria A. 
Publicació n.° 7. Editor: 
Altés, S. L. Barcelona. 

El dia 13 de febrer de 
1980 va tenir Hoc, a la Sala 
d'Actes de la nostra ent i tat , 
una vetl lada l i terària, 
destinada a presentar la 
«Miscel lània Torrell de 
Reus» a càrrec dels senyors 
Manuel Aragonès, de la 
Fundació Roger de Belfort ; 
Modest Montl leó, 
Bibl iotecari de l 'ent i tat ; 
Josep Iglésies, academic i 
consoci; Josep M. a Valls, 
President dels Amies dels 
Goigs de Barcelona i Lluis 
Puntis, President de la 
nostra ent i ta t . 

Tots els parlaments varen 
enalt ir la f igura in te l lec tua l 
del conegut escriptor i editor 
reusenc, que aquest any 
compl ia al mateix temps 
vui tanta anys, dels quals 
més de seixanta han estat 
esmercats per aixecar el 
nivell cul tural del nostre 
poble. En el seu dia es féu 
ressò d'aquesta prof i tosa 
vetl lada la premsa local, 
Radio 4, revista Vertex i els 
mit jans de comunicació de 
Reus. 

Fou el coordinador 
d'aquesta obra el nostre 

consoci Josep Iglésies ¡ hi 
col-laboraren els següents 
escríptors: Roger de 
Belfort, Esquema biografie; 
Josep Iglésies, L'etapa 
reusenca de Torrell i Eulalia; 
Antoni Correíg, La poesia de 
Torrell i Eulalia; Xavier 
Amorós, Notes incompletes 
sobre Salvador Torrell; 
Modest Montl leó, Ressò 
d'una amistat plaent, Mn. 
Cam il Geis, De l'arca surt 
Torrell de Reus; Osvald 
Cardona, Collaboració i 
records; Mn. Climent Forner, 
Goigs i penes de l'amie; 
Caries Babot, Torrell de Reus 
i els «Goigs»; Guerau Mutgé, 
Torrell de Reus, antologista; 
Octavi Saltor, Torrell de 
Reus, cor net i obra ben feta; 
Josep Esplugas, El bosc de 
la Baltesana; Antoni 
Gelabert, El «nostre» Torrell; 
Josep M. a Altés, En Salvador 
Torrell i la Impremta Altes; 
Manuel Aragonés, Torrell de 
Reus o la fidelitat. 

Acaba el l l ibre amb una 
relació de totes les obres que 
ha editat Torrell de Reus al 
l larg deis anys, una taula de 
les seves obres origináis i 
una ressenya de les 
trenta-sis ¡l-lustracíons, 
algunes amb la signatura de 
Joan Duch, Antoni Gelabert, 
Ramon Ferran ¡ L. Pinet. 

La nostra ent i ta t va acoll ir 
amb molt d 'afecte la 
iniciativa i la va portar a 
terme amb sat isfaccio. 
L'editor Torrel l de Reus ha 
procurat sempre que a la 
nostra Bibl ioteca no 
faltessín les seves edicions, 
ha demostrat tos temps la 
seva estima i voldríem amb 
aquesta presentado fer-lo 
conèixer a aquells socis que 
en t inguin pocs 
antecedents. Recomanem la 
lectura d'aquesta obra 
col-lectiva, on queda 
àmpl iament demostrada la 
for ta personali tat d 'aquest 
reusenc de soca-rel. 
Conèixer un home del 
car isme de Salvador Torrell 
és sempre plaent, i conèixer 
la seva obra és comprovar 
quant ha trebal lat per 
Catalunya. Cal sentir-nos 
cofoís de tenir encara entre 
nosaltres unes persones 
que esmercen les hores del 
dia en prof i t de la 
cul tura catalana. 

240 MUNTANYA 



AVUI COM AHIR... 

E S P O R T S 

SEMPRE A L'AVANTGUARDA DE LES DARRERES 
NOVETATS de MATERIA LS per a L'ESQUI DE NEU 
PASSEIG de GRACIA, 93 - TEL. 215 06 74 - BARCELONAS 



Els nostres trekkings 
Per a molts, el «trekking» correspon a un gust pel tur isme actiu i 

esport iu, a un desig cada cop més gran d'expansió, d 'autènt ic retroba-
ment amb la natura, a un esti l de vida més simple. Aquest t ipus de 
viatge vol ser un descubr iment profund d'un pais en tots els seus 
di ferents aspectes; historia, poblacions, costums, gents, muntanyes, 
f lora, fauna, etc. 

Els nostres t rekkings no requereixen un alt nivell tècnic. Estan 
dir igits pr incipalment a muntanyencs i a persones que sense experien
cia a muntanya mant inguin una bona condicio física. 

Per altre part, en aquests viatges les condicions d'ai l lament i en 
moites oportuni tats de cl ima rigurós, fan que nomes s'hi pugui part i
cipar amb un equipament adient i amb un véritable esper i i d 'aventura. 

PROGRAMA 1981 
Esc r i u re a: 

•masixixnKJ® 
Gran Via, n.° 1 . 0 7 5 , 7 . e 

B A R C E L O N A - 2 0 

Tot el que vols saber 
sobre Tesqui Sppnfíbrodel 

ISQU/ 
Un complet manual patroclnat per la 

Federado Internacional d'Esquí, la 

Federación Española de Deportes de 

Invierno i la Federado Alemanya d'Esquí. 

Publicat en 8 països. Amb 208 

fotografíes en color i blanc i negre, 130 

dibuíxos en color i 32 series de f igures. 

Un gran llibre per els amants de l'esport 

blanc. 



Recordeu només а... С/. Canuda, 26 - Telefons 318 45 00 - 318 44 34 



Mes d'una vegada us deuen haver parlat de 
l 'Agrupaciö Mütua del Comerp i de la Indüstria i de la 

seva Originalität. 

Recordeu que I Agrupado és una Entitat que només 
pertany ais socis i de la quai només els socis es 
beneficien. 
I que us ofereix unes prestacions économiques tan 
importants corn matisades, en cas de 

Malattia 
Invalidesa 
Defunció 
Orfenesa 
Cirurgia 
Cirurgia infantil 

Tothom, homes i dones, des dels 16 anys complerts als 
40 per complir, podeu formar part d'aquesta gran tas
ca col-lectiva. 

AGRUPACIO MUTUA 
DEL COMERÇ I DE LA INDÙSTRIA 

Informeu-vos-en: algún familiar o amie deu ser un deis 215.000 
socis o socies que constitueixen l'Agrupació Mutua, i us en parlará. 

Si voleu, telefoneu al 318 18 00 ó al 318 40 50 de Barcelona, 
o visiteu, l'estatge social a la Granvia 621, de les 8 a les 14 hores. 

No és perqué sí. 

V 



B e r i s t a i n S.A. 

El primer comerç especialitzat en articles d'esport, armeria i pesca 

BARCELONA • B E R I S T A I I V S.A. 
Fernando, 1 i 3 (cantonada a les Rambles) 
Passeig de Gracia, 94 (junt a La Pedrera) 
Plaça Virrei Amat, 3 (Guinardó-Horta) 
Creu Cuberta, 31 (Hostafrancs) 
Avda. de la Llum, 54-56-58 (Sota Plaça Catalunya) 

TARRAGONA • 
Conde de Rius, 3 



FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU* BARCELONA 



FREE CLIMBING/ 
Bota especial per a ascensions en roca d'extrema dif icultat en 
calcari, conglomérat i granit, amb la quai se superen els lími-
tits mes alts en escalada lliure. 

boreal Sola Misa de goma especial 
d'excepcional adherencia 
i flexió. 

Tira empelfada per a 
protegir i reforçar 
el taló. 

Reforç de goma per 
a afavorir el treball 
en puntera. 

Banda de goma de gran 
flexibilitat i resis
tencia a l'abrasió, per a 
facilitar encastaments 
sense perdua d'adheréncia. 

Lligada molt baixa i amb 
cordó elastic, que 
permet l'adaptació de 
diferents doblaries 
de mitges. 

Peca fabricada de lona i 
pell empelfada suaus, per a 
donar mes flexió i 
lleugeresa al c o n j u n t 

Cercle protector 
del turmell . 

El tall i curvatura original de la sola, amb gran aixecament de puntera, facil i ten la 
perfecta visió en la utilització d'arrapaments mínims i permeten una adherencia 
extraordinaria. 

Mida americana 6 6V2 7 7'/2 8 8V2 9 9'/2 10 IOV2 11 l l ' t e 12 

Mida espanyola 37V2 3 8 38' /4 39'/2 4 0 40 '/2 41*4) 4 2 42V2 43'í. 44 44'/2 45 

SUPER GAT «EL CAPITAN» 
«THE NOSE» al CAPITAN - YOSEMITE VALLEY 
1 . a Ascensió Espanyola - Maig del 1978 
M. A. GALLEGO «EL MURCIANO» - J. LÓPEZ 

Aquest model ha estât 
realitzat amb l'assesorament 
técnic de 

MIGUEL ÁNGEL GALLEGO 

«EL MURCIANO» 

XVll 



VA mm • VA 

a On hi ha mes 
Quantität de 
Qualität 

Plaça Un ive rs i t ä t , 7 - Tel f . 3 1 7 . 9 1 . 8 6 

P a r k i n g P laça Cast i l la 

Porta i de l 'Ange l , 3 2 - 3 4 - Te ls . 3 1 7 . 9 1 . 8 6 - 3 1 7 . 9 1 . 9 0 

Pa rk i ng SABA - P laça Ca ta l unya 

fu r tda t l 'any 1 9 0 8 

BARCELONA 

BARCELONA: 
E nt*nz*. 24 Tel 325 04 45 325 06 86 IC 
Major da Grècia, 48 - Tel. 218 79 40 
SANTA MARIA DE BARBARA: 
Av9d1.de Burgoi. 24 - Tel. 718 21 60 (Ciut 
SANT BOI DE LLOBREGAT: 
Jaume I, 34 Tel 661 1191 
MANRESA 

Sent Jowp, 7 • Tel. 873 97 49 873 25 48 
IGUALAOA: 
Sartt Magi, 27 Tel 804 39 00 

Tôdo/in 
IBERICA CONFORT. S. A. 

TV. Color, video, 
"electromenage" 
imatge, so, hi-fi. 

O F E R T E S T R À D O M - P R I M A V E R A 1981 

TV. COLOR - VÍDEO 
VIDEOCASSETTE ITACHI - Sistema VHS. Preu al comptât 99.500, Ptes. 

SO - HI-FI 
RACK PHILIPS compost per: Amplificador Philips 20 20 W. Sintonitzador Philips 6 presintonies. Platina 
Caixes Philips 2 vies. Moble Rack Philips. 

cassette Philips 2532. Plat Philips 667. 
Preu al comptât: 69.950,-Ptes. 

COMPACTE DUAL - 3000 compost per: 
Amplificador. Sintonitzador AM-FM estéreo. Cassette estéreo. Giradiscos i 2 caixes acústiques. Preu al comptât 30.500, Ptes. 

"ELECTROMENAGE" 
RENTAVAIXELLES I M P O R T A D O 

12 servéis, cuba acer inoxidable Preu al comptât: 29.950,- Ptes. 

COMBINAT frigorífic congelador 1 motor Preu al comptât: 49.700,- Ptes. 

COMBINAT, frigorífic congelador 2 motors Preu al comptât: 59.950,- Ptes. 

FRIGORÍFIC, 2 portes, congelador acer inoxidable Preu al comptât: 29.950,- Ptes. 

FRIGORÍFIC, 1 porta, 330 I., evaporado automática Preu al comptât: 23.950,- Ptes. 

CONGELADOR ARCON, 350 I., interior acer inoxidable Preu al comptât: 32.600, Ptes. 

CUINA " A R T H U R M A R T I N " Mixta mod. 595.25 Preu al comptât: 48.750,- Ptes. 

LOT "A" 
Cuina 3 focs, forn i grill. Remadora 3 tomes, 18 programes, selector de temperatura. Rentavaixelles acer inoxidable. Preu al comptât: 67.750,- Ptes. 

LOT "B" 
Cuina 3 focs, forn i grill. Rentadora 3 tomes, 12 programes. Frigorífic 330 I., evaporació automática. Preu al comptât: 56.300,- Ptes. 

A M B L A PRESENTACIO D E L C A R N E T - REBUT, PREUS I C O N D I C I O N S ESPECIALS PER ELS SOCIS D E L C E N T R E 
E X C U R S I O N I S T A DE C A T A L U N Y A - C L U B A L P Í C Á T A L A 

x v i i i 

http://Av9d1.de


edelweiss b a q u e . r a 
MULTI PROPIEDAD 

S A L A R D U V A L L D A R A N 

ESPORTS 

edelweiss 
G r a n V i a d e l e s C o r t s C a t a l a n e s , 5 2 7 . 
T e l . 2 5 3 3 1 0 4 B a r c e l o n a 15 



DARRERA NOVETAT, en la col lecció de 

Guies del CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CAT\LUNY\ 
Club Alpí Cátala 

PALLARS-ALT URGELL 

Á m b i t de la gu ia i m a p e s pa rc ia l s 

1 Con f l en t -Sa lóna 

2 Sant Joan de l 'Erm 

3 Mán iga-Santa Magda lena 

4 G lo r ie ta -Burg -Juber r i 

5 R ibera de Cardós -Es te r r i de Ca rdos 

6 C a m p i r m e - M a s c a l i d a 

7 Mon ta renyo -Bece ro -Se l l en te 

8 M o n t e i x o - N o r í s 

9 C i r c de Baiau 

10 Babor te -p ica d 'Es ta ts -Sot l Io 

11 Pica d 'Es ta ts -Cana lbona 

12 Valí de l 'A r t i ga ( T A r t i g u e ) 

13 Pica d 'Es ta ts -Cana lbona-p ica Roja 

14 So t l l o 

15 Ce r tascan -Romedo-B roa te 

16 Mon t - ro ig -Ga l l i na -Ven to Iau 

17 Noar re-Ro ia de M o l l á s - M a r i o l a 

18 Noa r re -F lam ise l l a -Ce r tascan 

Profusament ¡ I lustrada amb 42 dibuixos i es
quemes, 1 mapa general, 18 mapes parcials, 
2 croquis de si tuació, 8 fotos en color i 8 en 
blanc i negre. 

De venda en les principáis ll ibreries i en la 
Secretaria del Centre*. 

* Tots els socis que estiguin intéressais a adquirir
la, cal que presentin a Secretaria el carnet-rebut, 
per a gaudir deis avantatges en el seu preu de 
venda. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
CLUB ALPÍ CÁTALA 

PALLARS-ALT URGELL 
De la Noguera Pallaresa al Segre 

PICA D'ESTATS-SOTLLO-MONT ROIG-MONTEIXO-SALÙRIA 
ORRI-SANTA MAGDALENA-SANT JOAN DE L'ERM 

Agusti Jolis ï M. Antonia Simó de Jolis 

Editada per: EDITORIAL MONTBLANC-MARTIN 

ALTRES GUIES DEL PIRINEU 

A - Midi d'Ossau - Balaitus* 
B - Vignemale - Monte Perdido 
C - Posets - Maladeta 
D - Pallars - Aran 
E - Pallars - Alt Urgell 

* En preparado 

F - Alt Berguèda i Cardener 
F-l - Pedraforca 
G - Cerdanya 
H - Pirineu Oriental 
I - Travessia del Pi r ineu** 

** Inminent aparició 


