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Estimat Òscar, estimat Broad Peak

Va ser una tarda d’hivern del 1991. Han passat 26 anys, però 
encara ho recordo com si fos avui. Jo portava un parell de dies a 
Tarragona després de pronunciar una conferència a la ciutat, una 
altra a Reus i també a Valls. I abans que tornés cap a Àustria l’Òscar 
Cadiach i el Jordi Magriñà em van convidar a una calçotada a Cal 
Ganxo, a Masmolets, per explicar-me els seus plans de futur.

Eren joves, ambiciosos i se’ls veia preparats. Em recordaven a 
mi mateix quan tenia la seva edat. Havien pujat junts el Nanga 
Parbat el 1984, en una meritòria ascensió per la paret del Rupal 
travessant després cap al Diamir, i també havien format part de les 
primeres expedicions catalanes a l’Everest que l’Òscar aconseguí 
coronar el 1985 per la cara nord-nord-est.

Aquell dia em van plantejar de pujar el K-2. Els atreia enor-
mement escalar aquella piràmide, la muntanya perfecta, el vuitmil 
més complicat tècnicament i segon cim més alt de la Terra. Igual 
que a ells el seu magnetisme també m’havia atret uns anys abans.

Però potser per la tragèdia que hi vaig viure el 1986 els vaig 
poder convèncer que el podien deixar per més endavant, que en 
aquell moment no hi tenien res a guanyar si havien d’escalar-lo per 
la ruta normal, que per ells seria molt més atractiu buscar una via 
nova en algun altre vuitmil. Sí, una primera mundial. 

Va ser llavors quan els vaig suggerir d’intentar el Broad Peak 
per la vessant xinesa, a través de la vall del Shaksgam. Jo hi havia 
estat el 1982 i el 1983 amb la Julie i havíem fet un parell d’explo-
racions en aquella direcció, somiant en pujar els Gasherbrums, el 
Broad... tots verges per aquella cara. No ho vam aconseguir, però 
em vaig enamorar d’aquell territori tan inhòspit i alhora fascinant.

De seguida vam posar fil a l’agulla, i al cap d’uns mesos ja érem 
sobre els camells atravessant el desert de Taklamakan. Va ser una 

primera expedició per explorar i obrir part de la ruta, perquè la neu 
ens va impedir que poguéssim progressar. Tot i això vam coronar 
un sismil verge, el Tarraco Kangri (6.200 m.). 

L’any següent, el 1992, vam arrodonir el nostre objectiu inicial 
amb una nova ruta fins al Broad Peak central (8.020 m), la Fem 
Tarragona, que va dur fins al cim l’Òscar, el Lluís Ràfols, l’Enric 
Dalmau i l’Alberto Soncini en una ascensió amb nombroses difi-
cultats. El setè sentit del que parlo moltes vegades els va permetre 
fer un bivac a 8.000 metres i culminar l’aventura.

El destí ha volgut que l’Òscar hagi tancat els seus 14x8000 al 
mateix Broad Peak, on 40 anys abans jo havia iniciat la meva car-
rera alpinística. Abans de cadascuna de les seves darreres expedici-
ons jo li donava records per la meva estimada muntanya. I a la fi ho 
ha aconseguit. Insistent i “amb cap de ferro”, com el meu enyorat 
company de cordada Hermann Buhl aquell 9 de juny del 1957.  

La meva enhorabona, Òscar! Estic molt content del teu gran 
èxit, no només a la nostra muntanya —el Broad Peak—, que hem 
conegut junts amb tota la seva bellesa i perillositat, sinó també  
perquè has coronat tota una vida de muntanyenc amb el triomf 
d’haver assolit tots els catorze vuitmils —per fi!—. El Broad, amb 
els seus capricis, s’ha fet pregar, però tu ets tossut i al final ho has 
aconseguit. Congratulazione profundisima di mi corazon. Bergheil!

Kurt Diemberger (Villach, Àustria, 1932) és l’única persona viva amb dues primeres ascensions a vuitmils 
verges: el Broad Peak, que conquerí el 9 de juny de 1957, i el Dhaulagiri, el 13 maig de 1960. 
Al seu historial compta també amb ascensions al Makalu i l’Everest (1978), al G-II (1979), 

al Broad Peak (1983) i al K2 (1986). És conferenciant, cineasta i autor d’obres mestres de la literatura 
de muntanya, com De 0 a 8.000 metres, K2, el nus infinit i El setè sentit. 
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Aventures i conquestes

De petit la meva mare em va portar d’excursió amb la finalitat 
d’ensenyar-me la natura i d’allunyar-me de l’afició a la mar, ja que 
el meu pare, capità de vaixell, va estar-se llargues estades fora de 
casa. Vida a l’aire lliure, escoltisme, campaments i excursions.

També em va regalar un llibre, quan tenia nou anys, per fer 
lectura abans d’entrar a l’institut. Es titulava Everest. Techo del mundo, 
i a través de les seves pàgines em vaig interessar per les altes mun-
tanyes i l’escalada. Les unes anaven encordades a l’altra.

Allà s’hi relataven, amb dibuixos i escrits, les gestes d’en Ma-
llory i l’Irvine, els anglesos desapareguts el 1924 a prop del segon 
esgraó quan intentaven, pel Tibet, el Qomolungma, de 8.848 me-
tres, la deessa muntanya mare. I també s’hi parlava del repte majúscul 
del nepalès Tenzing i el neozelandès Hillary d’ascendir el 1953 

aquell mateix cim pel Nepal, el Sagarmatha, la muntanya que no pot 
ser sobrevolada per cap ocell. Aquella fou, a la fi, la primera ascensió i 
descens de la muntanya més alta del món. Era apassionant, incre-
ïble i d’inabastables sensacions.

Després d’altres lectures com Les meves muntanyes, d’en Walter 
Bonatti, el meu ésser era també esport, escalada, esperit de sacri-
fici, de superació i de llarga duració.

Sí, han passat anys des que feia la cresta de Salenques-Tem-
pestats-Aneto, o la montserratina paret de Sant Jeroni, en mitja 
dotzena i escaig d’hores i en pantalons curts.

La infantesa, la família, les amistats, el món laboral i la vida 
són valors que em van formar com a persona i com a alpinista. 
Així vaig esdevenir guia d’alta muntanya, i com a professional 
m’hi he realitzat.

Al llarg d’aquesta trajectòria vaig reconstruir aquestes lectures 
i somnis i els vaig fer realitat. I he tingut sort per obtindre aquest 
punt de felicitat, però l’he cercada. Aleshores t’adones que no han 
passat tants anys, que has guanyat en experiència i savoir faire, com 
diuen els francesos, i que ho he aconseguit amb el que gairebé ho és 
tot: la forma física acompanyada d’una gran dosi de mentalització.

De les escalades i excursions en pantalons curts vaig passar 
a les muntanyes de Prades i Montserrat, dels Pirineus a les difí-
cils ascensions als Alps, aleshores vaig travessar deserts i vaig fer 
cims del continent africà, als Andes i, més tard, ascensions amb 
esquís al Caucas i al Pamir… i de cercar crestes en forma d’orles 
als Andes vaig passar a obrir noves rutes a 7.000 i 8.000 metres a 
l’Himàlaia.

Aquest llibre vol reflectir, a través de les seves imatges i dels 
seus capítols, lectures i somnis fets realitats: el magnetisme de les 
muntanyes cap a l’home, l’esforç, la tenacitat i perseverança, així 
com l’amor i l’estima pels gran cims en aquesta descoberta més 
amunt dels 7.500 metres, en el llindar de la zona de la mort, on la 
vida ja no és possible.

A la tenda del camp base de l’Annapurna, a 4.200 m, l’any 2012. 
(© foto: col·l. Òscar Cadiach)
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Sí, vaig aconseguir patrocinis per fer totes aquestes expedici-
ons. Mai vaig desaprofitar l’ocasió per marxar «d’excursió».

Certa predisposició i facilitat per aclimatar-me m’han dut al 
cim de les muntanyes més altes, sempre amb la dificultat afegi-
da d’escalar sense oxigen artificial. Per fer-ho cal treballar dur,  
de valent, i tenir molta cura i humilitat, així com una gran dosi de 
motivació i de determinació.

En tots aquests anys no he deixat d’anar al terreny de joc 
preferit de l’alpinisme i l’escalada. Com cita Sir Edmund Hillary 
«l’aventure est sur les cimes». Tampoc no he deixat d’enfron-
tar-me al face to climbs, que menciona l’escalador i editor nord-
americà John Long; de voler ser un dels conquérants de l’inutile, que 
diuen els francesos com en Lionel Terray, o de descobrir, tal com 

defineixen els anglesos d’una manera més casolana, que «quan 
baixes, la cervesa és més bona». Tots tenen la seva part de raó.

Sí, encara sóc pirineista per fer la Carros de Foc en una jorna-
da diürna com a assaig per ser un bon himalaista.

Les muntanyes no han canviat gaire, o gens. Som els alpinis-
tes els que passem, les escalem i fem el recorregut de la vida. La 
«roda de la vida» dels budistes, i el karma o destí dels tibetans 
decideixen davant la indiferència d’aquests munts de roca i glaç. 
Com diu el proverbi sànscrit «ni amb mil milions d’anys es podri-
en descriure les belleses de l’Himàlaia».

Salut i sempre amunt!

ÒSCAR CADIACH I PUIG

L’Òscar al desert de Chiees, camí del Rakaposhi (7.788 m) per la Karakorum Highway, l’any 1981, on tingué la primera visió de la paret del Diamir, 
al Nanga Parbat (8.125 m). (© foto: Jordi Magriñà)
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Introducció

En fer el Manaslu (8.163 m), la tardor de 2011, a l’Òscar Ca-
diach se li va ocórrer completar els vuitmils principals que no 
havia pujat encara. Dies abans s’havia imposat a ell mateix un ulti-
màtum: si no feia aquell cim deixaria d’intentar-los, després d’una 
sequera de deu anys. El darrer havia estat el Lhotse (8.516 m), el 
2001, i des de llavors no n’havia aconseguit cap més.

I no perquè no ho hagués provat durant tot aquest temps. Però 
el 2002 se li havien resistit el Gasherbrum I i el K2; el 2004, el K2 
per la Magic Line (va arribar fins a 8.300 m); el 2006, el Gasher-
brum I (als 7.600 m); el Kangchenjunga, el 2007 (als 8.300 m), el 
2009 (va quedar atrapat a 7.100 m per un huracà durant set dies) 
i el 2011 (als 8.100 m), i el Manaslu, per dos cops, el 2010 (als 
7.500 m i als 7.700 m).

Durant aquells deu anys a l’Òscar li havia compensat haver 
treballat formant futurs guies amb la Generalitat de Catalunya i 

l’Escola Pia. Una labor encisadora i alhora de recompensa, perquè 
durant aquest període un miler de persones es van incorporar als 
estudis i a la praxi d’aquesta nova formació professional.

Aquell 2011 va tornar al Manaslu amb un grup nombrós de 
clients i gent d’altres països. Allà va fer amistat amb l’alpinista 
francesa, que viu a Nova York, Sophie Denis, que havia fet quatre 
dels vuitmils i volia completar els altres deu. 

Amb ella van escalar conjuntament el Manaslu. I un cop con-
querit va decidir tirar endavant la idea d’acabar també ell la cursa 
dels grans cims. En el seu cas es trobava tot just a la meitat, però 
no volia esperar massa. Ho intentaria tot seguit, en un espai de 
temps no massa llunyà ni perllongat.

Així va néixer 14+1x8000 Himalayan Challenge, que en 
aquest cas incorporava el plus d’afegir-hi el +1. Consisteix a obrir 
una nova ruta del Gyachung Kang (7.962 m), el més alt dels set-
mils, fins al Cho Oyu (8.201 m). Gairebé una travessa de dotze 
quilòmetres entre dos vessants desconeguts del Nepal i del Tibet.

De moment ha pogut acomplir la primera part dels 14x8000, i 
ja veurem què farà a partir d’aquí.

L’Òscar diferencia i divideix en dues èpoques les expedicions 
que ha fet als vuitmils. Les de la primera fase, fins al 2001, serien 
les que denomina expedicions dolces, de descoberta dels grans 
reptes, com és el cas del Qomolungma (8.848 m), on va ser el pri-
mer occidental que el va pujar per la cara nord nord-oest i també 
el primer que va escalar en lliure el segon esgraó de l’Everest. I 
també figuren en aquesta fase les primeres mundials, com el Nan-
ga Parbat (8.125 m), el seu vuitmil inicial, on va fer una variant 

Quan arriba a Katmandú, l’Òscar sempre visita els temples sagrats, que l’impregnen 
d’espiritualitat i força mental per enfrontar-se a les grans muntanyes de la Terra. 
A la imatge, entremig de dos sadhus a Pashupatinath, el temple dels morts. 
(© foto: col·l. Òscar Cadiach)
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en la travessa del Rupal cap al Diamir; la Fem Tarragona, al Broad 
Peak central (8.016 m) pel vessant del Xinjiang xinès el 1992, i la 
Free Tibet, al Cho Oyu (8.201 m), totes quatre innovadores i de 
gran aportació a l’alpinisme.

A la segona fase les expedicions van passar a ser multitudinà-
ries. O solitàries, com a cap de cordades internacionals o com a 
únic integrant nacional dins d’elles. A l’Annapurna, al Dhaulagiri, 
al K2 i al Kangchenjunga.

Gairebé en totes ha gaudit de grans experiències amb les per-
sones i les muntanyes. Amb les persones ha conviscut amb gent 

molt diversa i ha fet grans amics que l’han magnetitzat per anar a 
les muntanyes d’expedició.

Hi ha hagut expedicions reeixides i tristes alhora, en què ha 
descobert amics, però també n‘ha perdut. A dos d’ells, en Manel 
de la Matta i l’Íñigo de Pineda, els dedica aquestes històries de 
conquesta a través de la fotografia, tal com li va demanar l’editor: 
«Òscar, explica’t a través de les fotografies, de les imatges», li va 
dir. Sí, una bona idea per començar aquest llibre.

FRANCESC JOAN I MATAS

El temple sagrat de Bhoudanath, a Katmandú, dona la benvinguda amb els seus ulls que tot ho observen. (© foto: Òscar Cadiach)
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Una passa, i uns segons per respirar. Una altra passa, i s’atura. 
Falta molt poc. Cada cop  menys. El cim del Broad Peak principal 
és a tocar. El veu ben a prop ja. Fa fred. Molt. El baròmetre marca 
15 graus sota zero i l’altímetre, 8.025 metres. Li’n falten només 
22 per arribar, però del tot exigents. Manquen per superar encara 
l’avantcim i l’aresta final que condueix fins als 8.047 m. O el que 
és el mateix, dues hores de recorregut fins dalt i dues més per 
tornar fins el punt on es troba ara. 

Aquí mateix, ara fa tres anys, va decidir fer-se enrere. Les se-
ves sensacions no eren bones, per això va recular. Aquest cop, 
però, se sent amb forces. Segueix endavant. Als 64 anys l’Òscar 

Cadiach manté un privilegiat ritme cardíac. La seva resistència i 
facilitat d’aclimatació l’han convertit en un dels millors himalais-
tes del món. Va començar a escalar aquestes muntanyes el 1981. 
Així que són com casa seva. També aquest Broad Peak, que ha 
pujat pertot arreu. El 1990 assolí el cim nord (7.600 m) i el 1992 
el central (8.016 m), i obrí en tots dos casos noves rutes. Però li 
queda per fer el principal (8.047 m), el que compta al cap i a la 
fi en el llistat dels 14 vuitmils de la Terra. És l’únic que li resta.  
I per això hi ha tornat. És la seva quarta expedició consecutiva a 
aquesta muntanya… i la que fa 67 a l’Himalàia.

Sap que és avui o mai. Aquest cop la neu està transformada a di-
ferència de les expedicions del 2015 i 2016, quan el gruix acumulat 
va fer que tant ell com els seus companys s’enfonsessin fins a la cin-
tura i haguessin de renunciar-hi. En aquesta jornada, però, l’Òscar, 
el pakistanès Ali Sadpara, el turc Tunç Findik i Yousouf, el portador 
baltí que els ajuda en aquesta ascensió, han trigat deu hores per 
progressar des del camp III (situat a 7.200 metres) fins al coll.

Des de llavors el vent els fa la guitza. Ràfegues d’entre 25 i 30 
km/h alenteixen la marxa de tots quatre. Avancen tot i pujar sen-
se l’ajut d’oxigen suplementari, a diferència d’altres alpinistes que 

Acabats d’arribar al camp base després d’assolir el cim del Broad Peak principal, 
l’equip se sent ple d’alegria, solidesa, sort i èxit. De dreta a esquerra, en Tunç, l’Alí, 
l’Òscar i en Yousouf, cansats i somrients. (© foto: Tunç Findik)

ASCENSIÓ AL BROAD PEAK PRINCIPAL: 27 de juliol de 2017
INTENTS ANTERIORS: 2012, 2014, 2015 i 2016

ASCENSIÓ AL BROAD PEAK NORD (7.600 m): 1990
ASCENSIÓ AL BROAD PEAK CENTRAL (8.016 m): 1992 (INTENT EL 1991)

Broad Peak, 8.047 m

Escalant la cua de drac

Falchen Kangri, «la cua de drac»

PRIMERA ASCENSIÓ: 9 de juny de 1957 
pels austríacs Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller, 

Hermann Buhl i Kurt Diemberger
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El Broad Peak nord (7.600 m), el Broad Peak central (8.016 m) i el Broad Peak principal (8.051 m o 8.047 m) amb les darreres llums del dia. L’any 1988, des del camp 
base del K2, a 5.000 m, la visió d’aquest vuitmil allargat, amb diferents puntes, recorda una immensa cua de drac que reposa entre la línia divisòria del Xinjiang (Xina) i el 
Baltistan (Pakistan), i també al capdamunt de dues grans geleres, la del Baltoro —el branc Godwin Austen (a la imatge)— i la del Shaksgam per la banda de la Xina. 
(© foto: Òscar Cadiach)
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l’aprofiten per dur un ritme superior. Tampoc sembla un obstacle 
la manca d’hidratació. Ara mateix porten gairebé quinze hores 
sense beure. El líquid de les cantimplores se’ls va congelar poc 
després de sortir del camp III i el fogonet que duen és tan potent 
que, amb la manca d’oxigen, no s’ha encès de cap manera.

Ara sí, la darrera passa. Ja hi és. L’Òscar trepitja el cim. I s’emo-
ciona. S’acaba de convertir en el primer català que completa els 
catorze gegants de la Terra sense oxigen addicional. Avui, dijous 
27 de juliol de 2017, a dos quarts de nou del matí hora catalana. 

El paisatge és impressionant des d’aquí dalt. S’aprecien les 
altres dues cues de drac d’aquest Broad Peak, la perfecta estructu-
ra piramidal del K2, els dos Gasherbrums… Treu la càmera i fa 
unes fotografies. També en fa amb les banderes de Tarragona, dels 
Jocs Mediterranis de 2018, del seu estimat Nàstic, de la Vall de 
Boí i de la Vall d’Aran, les institucions que li han donat suport, 
com també la Diputació i el Port de Tarragona, els emblemes dels 
quals porta cosits a la seva granota. A continuació truca al seu fill, 
l’Òskar; aquest Broad Peak és per a ell, així com l’Everest va ser 
per a l’Oda i el Manaslu per a la Júlia, les seves filles.

I aconsegueix entrar en directe al programa El Pont de Mahoma, 
del qual n’és col·laborador: «Atenció, Tarragona Ràdio! Tarragona 

Ràdio! Us estimo! …Hem fet el cim! Sempre amunt… Catalunya, 
sempre amunt!», són les seves primeres paraules des de dalt del 
cim. El dedica a l’Alberto Zerain, l’alpinista basc amb qui va com-
partir nombroses expedicions i que fa unes setmanes va perdre la 
vida a causa d’una allau al Nanga Parbat. I també a totes les perso-
nes amb qui ha compartit al llarg de la seva trajectòria aquest cim.

Es quedaria aquí dalt una bona estona. Però sap que cada se-
gon compta. Li queda tot el descens, ple de dificultats. I fins que 
no arribi al campament base, com sempre, no donarà per bona 
l’ascensió. Ja ha tingut dos bons ensurts en aquesta expedició. Tot 
just sortir del camp base per iniciar aquest tercer atac gairebé es 
trenca el braç en saltar un riu glaçat, i des de llavors porta quatre 
dies suportant un fort dolor a l’os de la música; i una setmana 
abans —tornant del segon intent— va caure en una esquerda de 
cinc metres plena d’aigua granissada que es va obrir sota els seus 
peus. Sort en va tenir, en tos dos casos, de comptar al seu costat 
amb en Yousouf, el seu particular àngel de la guarda.

Mentre baixa cap al camp III —acabarà completant vint-i-qua-
tre hores non stop— li ve al cap l’episodi d’ara fa exactament tres 
anys. Va recular a l’avantcim. Anava massa just de temps, notava 
que li faltava un xic més d’aclimatació i no volia posar en risc la 

Els anys 1991 i 1992 l’Òscar va iniciar l’exploració i 
l’aproximació pel sinuós riu i la vall del Shaksgam. És una gran 
travessa a peu i en camells per deserts com el de Taklamakan, 
del qual diu la llegenda que qui hi entri no en sortirà, per arribar 
al camp base del Broad Peak, situat a 4.250 m, al vessant de 
Xinjiang (Xina). (© foto: Òscar Cadiach)

L’Òscar retrobà antics companys d’expedició, com en Michael Hrobath i en Heinz Hödl, d’Àustria, i 
en Toni Spirit, amb barba blanca, anomenat le Suisse. (© foto: Òscar Cadiach)
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