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K2, massa alt per als 
nostres somnis 

La lluita (quimèrica) pel cim de la primera expedició 
catalana, 25 anys després 

 

de Toni Arbonès

Un periodista 
Un tècnic de so 
10 alpinistes 
5 tones de material 
300 portadors 
Més de 3.000 metres de  de muntanya 
Una fita mai aconseguida abans al món: 
retransmetre, en directe durant tres mesos, 
dia a dia, l’ascens a la segona muntanya 
més alta de la Terra. 
 
 
 
I tot això... quan encara no existia Internet i 
el telèfon satèl!lit que havia de fer possibles 
les connexions pesava més de cent quilos.  

 
 
 

«El somni del K2 era a l’abast de la mà. Per primera vegada al món, 
n’havíem retransmès l’escalada per ràdio íntegrament. Catalunya es 

disposava a viure, en directe, l’atac final al cim. Era la matinada del 3 de 
setembre de 1988. Quedàvem pocs homes al Camp Base. Tots arraulits al 

fràgil estudi de Catalunya Ràdio, a la ratlla dels 5.000 m, pendents dels 
walkie-talkies i de les veus entretallades dels companys que eren a més de 

tres mil metres per sobre nostre, a punt de culminar la conquesta.» 
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Una retransmissió pionera a tot el món 
 
L’any 1988 un grup d’alpinistes catalans d’elit va afrontar l’escalada de la segona 
muntanya més alta de la terra, el K2, de 8.611 m al Pakistan. Els acompanyaven un 
periodista, Toni Arbonès i un tècnic de so, Joan Gelabert, de Catalunya Ràdio. Durant tres 
mesos van narrar l’ascensió des del Camp Base, plantat  a la glacera Godwin Austen, a 
5.150 metres. Va ser la primera retransmissió d’una expedició al Karakorum, en directe, 
via satèl!lit, en tota la història de la radiodifusió mundial. 
 
 
 
Extractes del llibre 
 
Quan a les redaccions encara s’escrivia a màquina 
«No teníem constància que mai abans cap emissora comercial hagués fet el seguiment 
diari, en directe, via satèl!lit i des de dins mateix, d’una expedició d’alta muntanya. Ben 
mirat, però, tampoc era estrany. L’any 1988 encara escrivíem a màquina i amb paper 
carbó. Amb una cigarreta entretinguda als llavis que vessava cendra sobre les tecles, en 
redaccions convertides en saunes de fum. I depeníem de telèfons enganxats a les parets 
amb cables. Ordinadors, mòbils i, sobretot, Internet eren pura ciència-ficció.» 
 
 
Teletips infernals i telèfons enganxats a les parets 
«Les notícies d’arreu del món arribaven a la redacció a través dels teletips, màquines 
infernals que metrallaven i escopien tirallongues d’informació sense parar. Si no les 
recollies a temps, es despenjaven fins al terra en llargs tirabuixons de paper. Aquell avern 
de caos i contaminació era el paradís de la vida periodística. Pel que fa a la telefonia 
cel!lular, tot just feia cinc anys que s’havia posat en marxa el primer servei comercial a la 
ciutat de Chicago, als EUA. Ens faltava prop d’una dècada per poder parlar per telèfon 
des del metro, el cotxe o el cim d’una muntanya. I no menys perquè els PC s’imposessin a 
les redaccions. Amb aquest panorama, com carai podríem enviar res des d’una vall 
remota i tancada entre cims gegants a dues setmanes a peu de la civilització? 
La gent de l’emissora es va moure ràpid per desvelar la incògnita. I aviat vam saber que 
els noruecs disposaven d’un telèfon satèl!lit que ens podia anar bé. Només hi havia un 
petit problema: pesava més de cent quilos.» 
 

 
A la duana: “No, home, no. Això no és una ràdio” 
«La resta del dia el vam invertir a retirar el material de l’expedició 
retingut a la duana. “Ràdio? Ràdio?”, preguntava amb insistència 
el duaner, intrigat per les caixes de fusta amb els panells solars. 
“No, no”, li va respondre en Jordi Canals amb indiferència per no 
esperonar la suspicàcia del funcionari: “Són aparells per escalfar 
l’aigua.” Però l’home seguia mirant de reüll aquelles caixes. 
Després es va fixar en les bateries i en Jordi, armant-se de 
paciència, va intentar fer-li entendre que era on s’acumulava 
l’energia captada per les plaques. Però em feia l’efecte que era 
com intentar explicar àlgebra a una pedra. En Jordi parlava 
català i el duaner urdú.» 
 

“Adelina”, l’acompanyant de plàstic que no se’n perdia una 
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«Entre els aparells, hi va aparèixer quelcom que no semblava útil per a cap mena de 
connexió: era un embull de plàstic d’on sobresortia una vàlvula d’aire. Així que vam 
procedir a bufar pel broc de goma. I, a mesura que bufàvem, una expressió d’alleujament 
es va dibuixar a les cares de tots nosaltres. Ja no ens trobaríem sols al K2. Aquella massa 
informe de plàstic s’havia transformat en una estilitzada nina inflable! Sens dubte, una 
“dona nua” era la millor companyia en un país islàmic, on la majoria de dones no eren res 
més que una ombra, o res, perquè no en veus cap pel carrer. Segur que els companys del 
departament d’exteriors de Catalunya Ràdio havien volgut compadir-se de nosaltres. Tan 
reservada com era i el cert és que l’Adelina —nom amb què la vam batejar— aviat va 
gaudir d’una gran popularitat entre tots.» 
 
 
 
Amb l’ajuda inestimable del rei Joan Carles 
«Assegut en un despatx, on ningú havia tret la pols des de la batalla de Gandamak, el 
diputat en cap, el senyor Zafarul!lah Siddiqui, ens va donar la benvinguda oficial al 
Pakistan i ens va comunicar que la nostra expedició gaudia d’un tracte preferencial 
gràcies a la intervenció del rei Joan Carles. Qui sap si, entre cacera i cacera, el monarca 
espanyol havia intercedit davant del president pakistanès, el general Zia Ul-Haq, perquè 
poguéssim entrar al Pakistan el telèfon satèl!lit de tecnologia militar noruega que 
portàvem.» 
 
 
 
Les carreteres pakistaneses, a risc de perdre la vida 
«No m’entusiasmava gaire tenir set-cents quilòmetres de carretera pakistanesa pel 
davant. Cada any, milers de persones hi perdien la vida en accidents de trànsit. I no era 
per l’estrany costum anglès de circular per l’esquerra, sinó per un fet més prosaic. Quan el 
comú dels pakistanesos s’asseien al volant d’un vehicle, s’encomanaven a Al!là i, tot 
seguit, es llançaven a la carretera convençuts de la seva immunitat sagrada. Si no els 
passava res, ganga, i si “traspassaven”, comptaven que esdevindrien benaventurats i que 
pujarien de dret fins al Paradís, per gaudir de la mel d’una cohort d’hurís.» 
 
 
 
El menjar, millor comprar-lo viu 
«Aquí la farina d’ordi, allà les cebes i les patates i més 
enllà encara l’arròs. Un parell de cabres, amb expressió de 
“vés a saber tu, on se’ns enduen ara”, van culminar el 
“cistell” de la compra. El sirdar es va afanyar a aclarir-nos 
que era més pràctic que la “carn” anés caminant, a peu o, 
en aquest cas, a pota, així estalviaríem homes i es 
mantindria fresca fins al moment de consumir-la. No volia 
ni imaginar-me el dia del sacrifici d’aquelles bestioles... Ja 
veia el titular dels diaris: “Sacrifiquen dues «companyes de 
viatge» per convertir-les en costelles i mitjanes.” Sacrilegi! 
Però les proteïnes són bàsiques a la muntanya i tota 
l’expedició depenia d’una bona alimentació. En condicions 
extremes, el primer que es fa malbé és l’ambient de 
companyonia, que no triga a enrarir-se quan el menjar 
escasseja.» 
300 camàlics per carregar l’equipament tècnic 
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«Enllestides les compres, en Fida, l’oficial d’enllaç, en Magriñà i en Ton van emprendre la 
recerca dels portadors que ens feien falta per traginar 
tot el material fins al camp Base. La tasca no era gens 
fàcil. Tot i que, pel basar, ens vam creuar amb 
alpinistes de tornada, rostits pel sol de muntanya i 
xuclats per la dura estada a gran altitud, la resta 
d’expedicions que ens precedien50 s’havien endut la 
major part dels homes disponibles. Caldria anar a les 
valls més allunyades per reclutar el personal. Vora tres- 
cents camàlics, no eren pocs.» 
 
 
 
El metge que receptava caramels de colors  
«Mentre ens posàvem al dia de tot, en Ton havia obert consulta a la mateixa casa on 
érem. A les zones aïllades de muntanya del Karakorum, la veu de l’arribada d’una 

expedició corria com la brisa. Els vilatans 
de les valls sabien que, en l’expedició, hi 
anava un metge. (...)Quina classe de 
metge podia curar en aquelles 
condicions? Davant de tanta incertesa, i 
abans de cometre un error fatal que ens 
obligués a abandonar a cuita-corrents la 
població, en Ton va trobar una solució 
ben eficaç: receptar-los una bona dosi de 
pastilles de colors. Els caramels eren tan 
o més eficaços que els medicaments per 
curar malalts sovint imaginaris.» 

 
 
 
El Camp Base 
«El nostre Camp Base era un poblet d'iglús de lona sota la tremenda cara sud del K2. Era 
encara no un gra de sal enmig  d'un oceà de muntanyes, afermat directament sobre el 
llom d'una gelera de pell rugosa, feta de pedra picada. Estàvem tan aïllats com si 
acabéssim d'aterrar en un planeta remot. Anéssim on anéssim no ens podíem sostreure 
de la mirada glaçada dels gegants de vuit mil metres que ens encerclaven. Quina gosadia 
desafiar una natura tan poderosa! Una lleugera estossegada i el K2 ens aixafaria com a 
cucs! prou que ho sabíem....». 
 
 
 
El perill de mort, ben present 
«El K2 era l'únic cim del Karakorum, i probablement també de tot l'Himàlaia, que 
comptava amb un mausoleu propi per recordar i, si s'esqueia, enterrar-hi tots aquells que 
hi havien perdut la vida. El Memorial Gilkey era un lloc on hi havia colgats els somnis d'un 
grapat de dones i homes valerosos. Les estadístiques diuen que un de cada tres 
alpinistes que intenten enfilar-se al K2 hi deixa la pell. És el sacrifici humà que es cobra la 
muntanya. Aquell racó amagat, que no apareixia als mapes ni et sortia al pas pels camins, 
ens mostrava quin podia ser el destí si erràvem.» 
 
 



Premsa COSSETÀNIA EDICIONS 93 362 10 45 / 620 43 07 18 premsa@cossetania.com &"

L'objectiu periodístic de l’aventura 
«Es tractava de fer arribar a les cases una història humana i esportiva que mai abans 
s'havia pogut viure des de dins. I d'encomanar a tothom la febre del cim sense necessitat 
de burxar en els aspectes més sensacionalistes, com els accidents o les situacions límit, 
ni molt menys dramatitzar-les. Volia fixar l'atenció en la bellesa colpidora de l'entorn, més 
que no pas en el patiment, que també hi era, és clar, i en l'emoció i la incertesa de si 
aconseguiríem o no arribar dalt de tot.» 
 
 
 
 
 
L’autor 
 
Toni Arbonès (Barcelona 1960). Periodista. A Catalunya Ràdio, 
director i presentador d’Els viatgers de la Gran Anaconda. Redactor 
d’Internacional, Serveis Informatius. Ha viatjat arreu del món. Autor 
del llibre Històries d’una guerra invisible. Cròniques d’un reporter al 
Pakistan i l’Afganistan. Membre Consell Editor d’Altaïr. A BTV ha 
dirigit Passaport Barcelona, Connexió Barcelona i Ulisses a port. 
L’any 1988 va participar a l’Expedició Catalana al K2 com enviat 
especial de Catalunya Ràdio. 
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