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Prefaci 11

PREFACI

per Josep Manuel Anglada

Qui no recorda el programa Els viatgers de la Gran Anaconda que, 
setmana rere setmana, en Toni va divulgant per les antenes de la ràdio i 
que moltíssima gent escolta apassionadament? Entrevista personatges ben 
originals i, amb les seves preguntes ben estudiades, aconsegueix treure 
d’aquella persona unes vivències i unes experiències interessantíssimes 
que et fan vibrar. El programa se’t fa curt i esperes amb delit el de la 
setmana següent. 

Quan vaig saber que en Toni era el responsable de la tasca d’emetre 
des del Camp Base de l’Expedició Catalana al K2, a més de 5.000 metres, 
estava segur que era la persona idònia. Ell sabria donar una visió real del 
desenvolupament de l’expedició, amb tots els detalls de la convivència entre 
els membres i la d’aquests amb el personal pakistanès i sobre la manera 
com s’aniria desenvolupant l’ascensió d’aquest gegant del Karakorum.

Una expedició és sempre una aventura complexa, on juguen molts 
factors. En Toni ho ha anat descrivint pas a pas, a mesura que els camps 
d’altura s’anaven instal·lant per aquesta llarguíssima i difícil aresta de la 
segona muntanya més alta del món. Una muntanya que, durant els dos 
anys anteriors, no s’havia assolit a causa de les condicions adverses. 

L’objectiu era important. És una muntanya difícil, situada en una zona 
on el temps canvia fàcilment i fa l’ascensió dura, atzarosa i perillosa. S’ha 
de calcular meticulosament la forma d’atacar per no caure en la impro-
visació i en el risc d’un accident mortal. El K2 ja té un historial de molts 
drames, que és el que cal evitar per tots els mitjans. 

A més d’en Toni Arbonès i d’en Joan Gelabert, el responsable de la 
part tècnica de l’emissora, els membres de l’expedició eren tots amics i 
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Josep Manuel Anglada12

companys d’escalada amb qui havia conviscut durant anys. Era un grup 
potent i amb molta experiència, idoni per a un projecte difícil i complicat 
com és el K2.

A mitjan agost vaig arribar al Camp Base amb uns amics, la meva 
esposa Elisabeth i dues filles. Portàvem la correspondència que tant espe-
raven i també una emissora de recanvi i algun altre material. Vam sentir 
l’escalfor que unia tot aquell grup, i el nervi que els motivava a assolir el 
cim malgrat la dificultat i les condicions. En Toni tot això ho transmetia 
metòdicament i amb detall, i els oients de les seves retransmissions ho 
vivien plenament. Aquest llibre fa un resum d’aquelles vivències, que el 
lector podrà seguir pas a pas.

Felicito en Toni Arbonès per la paciència i la constància de ser, tots 
aquells mesos, en un racó de món, excepcionalment bonic, però dur, in-
hòspit, incòmode i fred, i la voluntat que ha tingut, no solament de trans-
metre per les ones la història viva de l’expedició, sinó també de posar-la 
sobre el paper. 
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K2, massa alt per als nostres somnis 13

I

VOLS ANAR AL K2?

Dissabte, 03/09/1988 – Camp Base del K2, al Karakorum1

Toni Arbonès (Camp Base, 5.150 m): Atenció, companys del bivac 
al Camp IV. Esteu a l’escolta? Canvi.

Lluís Gómez (Bivac del Camp IV, 8.150 m): Sí, sí. Us escoltem. Canvi!
Toni Arbonès (CB):2 Lluís, som en antena, en directe. Ens està es-

coltant tot Catalunya. Com ha anat el trajecte del Camp III fins al 
bivac, a 8.150 metres d’alçada? Canvi.

Lluís Gómez (C-IV): Bé, (respira) en principi hem trobat tot tipus de 
neu, (respira) primer bastant bona per avançar, (respira) després una 
neu ventada, amb plaques al vent, (respira) bastant empipadora i 
perillosa (respira) i, finalment, (respira) neu molt, molt fonda, que 
ha fet que els últims metres (respira) ens canséssim moltíssim! Canvi.

Toni Arbonès (CB): De totes maneres, el trajecte l’heu pogut fer i, a 
més a més, l’heu pogut senyalitzar perfectament. Canvi.

Lluís Gómez (C-IV): Sí, Toni, (respira) l’hem senyalitzat per si de cas 
fes mal temps i tinguéssim problemes, (respira) així ens facilitaria 
el descens ràpid. Canvi.

1. Retransmissió radiofònica, via satèl·lit, per a Catalunya Ràdio de l’Expedició 
Catalana al K2. Connexió conversa entre el Camp Base i els alpinistes del bivac de 
fortuna, la vigília de l’atac al cim del K2 o Chogori, a la serralada del Karakorum.

2. Correspondència de sigles: CB (Camp Base, 5.150 m), C-I (Camp I, 6.100 m), 
C-II (Camp II, 6.800 m), C-III (Camp III, 7.600 m) i C-IV (Camp IV, 8.150 m). 
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Toni Arbonès14

Toni Arbonès (CB): Xavier, com van les forces? Esteu animats? Esteu 
tots bé físicament? Canvi.

Xavier Pérez Gil (Bivac del Camp IV, 8.150 m): Estem molt animats. 
L’únic que necessitem demà és bon temps per fer cim…

Toni Arbonès (CB): Atenció, companys del Camp IV, estem perdent 
la comunicació. Ens esteu parlant des de dins la cova que heu fet 
al glaç? Canvi.

Xavier Pérez Gil (C-IV): Afirmatiu, afirmatiu. Som a dins la cova 
de glaç. Canvi.

Toni Arbonès (CB): No sé si seria possible que us acostéssiu una mica 
més a l’entrada… Canvi.

Xavier Pérez Gil (C-IV): Sí. Li havia passat el walkie-talkie al Carles, 
perquè parlés ell, però jo estic més a prop de l’entrada i parlaré jo. 
Canvi.

Toni Arbonès (CB): Atenció, Xavi. Com és que heu hagut de fer una 
cova al glaç? Canvi.

Xavier Pérez Gil (C-IV): Bé, mentre estàvem fent la cova aquesta 
de glaç, el temps ha canviat, (respira) ha començat a nevar i hem 
arribat a una temperatura de 20 graus sota zero. Canvi.

Toni Arbonès (CB): Ens podríeu fer cinc cèntims de com és la cova? 
Canvi.

Xavier Pérez Gil (C-IV): Sí, us passo el Carles perquè us ho expliqui…
Carles Vallès (Bivac del Camp IV, 8.150 m): Mira, (respira) hem 

aprofitat un pendent bastant fort per poder fer la cova (respira). 
L’interior, perquè us feu una idea, (respira) tan sols té un metre i mig 
cúbic, (respira) és a dir, (respira) hi cabem tres persones molt justes, 
(respira) però hem decidit no engrandir-la més, perquè, realment, 
(respira) a fora estem a 20 graus sota zero i a dins hem aconseguit 
estar a zero graus, (respira) la qual cosa implica el gran avantatge 
(respira) de poder estar aquí junts, (respira) fonent molt de gel per 
aconseguir aigua i hidratar-nos (respira) per, demà, si el temps ho 
permet, (respira) atacar el K2. Canvi.3

3. K2 va ser una de les designacions provisionals emprades pel Servei Geodèsic 
de l’Índia. La k significa Karakorum. Els pics de la regió es van numerar en un ordre 
aproximat. El 1858, l’enginyer britànic Thomas George Montgomerie va fer una 
primera observació del Karakorum des del cim del Haramukh, a uns 210 km al sud 
de la serralada. I va anomenar K1 i K2 els dos cims més prominents. Posteriorment 
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K2, massa alt per als nostres somnis 15

Toni Arbonès (CB): Carles, tot i que les comoditats no siguin òpti-
mes, seran suficients per poder descansar i arribar, aquesta pròxima 
matinada, al cim del K2? Canvi.

Carles Vallès (C-IV): Mira, (respira) he de dir, en nom de tots els 
companys, que mai s’ha perdut la il·lusió (respira) i ara som aquí 
nosaltres tres, com haurien pogut ser uns altres tres.4 (Respira.) El 
que esperem és que, si aquesta nit descansem una mica… (respira) 
—fes-te a la idea que dormirem asseguts (respira) i ben junts per 
aprofitar l’escalfor del company que tenim al costat…— (respira) i si 
el temps demà ho permet, a quarts de tres de la matinada, sortirem 
cap al cim. De totes maneres, (respira) si el temps no és bo (respira) 
no farem cap bestiesa i tirarem avall. Canvi. 

Toni Arbonès (CB): Déu n’hi do… Xavi, tots sabem que sou en un 
moment decisiu. Com heu plantejat l’atac al cim d’aquesta mati-
nada? Canvi.

Xavier Pérez Gil (C-IV): Bé, pensem sortir a les dues de la matinada. 
(Respira.) Avui hem pujat en unes cinc hores. Hem pujat molt bé 
malgrat que la neu estava malament. (Respira.) El recorregut de 
demà és el mateix, encara que amb més dificultat perquè hi ha el 
Coll d’Ampolla. (Respira.) Jo penso que podrem fer cim, si el temps 
ens ho permet, cap a les 10. Canvi.

Toni Arbonès (CB): Molt bé. Tots sabem que esteu fent un esforç 
sensacional. Com dieu, si el temps ens ajuda, amb les condicions 
de neu que teniu, pensem que aquest cim és molt i molt a la vora. 
Canvi.

es va constatar que el K1 o Masherbrum tenia, en realitat, 7.821 m, uns vuit-cents 
menys que el remot K2. Els anglesos van acabar batejant el K2 com a Godwin Austen 
en honor de Sir Henry Haversham Godwin Austen, geògraf i geodesista, cap de l’equip 
que va veure i topografiar la gran muntanya per primera vegada. Però, de fet, el K2 té 
molts altres noms: Chogori, fruit de la unió de les paraules dels nadius baltis chogo 
(‘gran’) i ri (‘muntanya’); Qogir Feng, ‘alt i magnificent’ en llengua tadjik; Lambha 
Pahar, ‘muntanya alta’ en urdú, i també Dapsang, Lanfafahad, Mont Waugh, Mont 
Albert, K13, Mount Akbar, Baber, Kechu o Ketu Kangri (‘muntanya de gel’), aquests 
dos darrers noms, derivats de la pronuncia balti de K2.

4. Al començament de les expedicions a l’Himàlaia i a altres grans serralades de 
la Terra no es deia mai el nom dels que feien cim per evitar que ningú monopolitzés 
l’èxit i remarcar que, tot plegat, era fruit del treball d’equip. 
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Toni Arbonès16

Xavier Pérez Gil (C-IV): El veiem molt a prop i amb moltes possi-
bilitats. Canvi.

Toni Arbonès (CB): Correcte, companys. Rebeu tot el nostre suport 
i suposo que també el de tot Catalunya. Canvi i fora!

El somni del K2, un mite alpinístic,5 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 ma-
tinada del 3 de setembre de 1988. Quedàvem pocs homes al Camp Base. 
Amb prou feines, un llum trèmul enmig de la gelera Godwin Austen, al 
cor glaçat del Karakorum.6 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. Una fita que era fruit de setma-
nes d’esforç i d’una lluita titànica per enfilar-se al capdamunt d’aquella 
piràmide quasi perfecte, de roca i gel. Feia gairebé dos mesos i mig que 
havíem sortit de Barcelona, rumb a la Gran Muntanya. Dotze homes, un 
destí, i una emissora de ràdio…

Dilluns, 04/07/1988 – Catalunya Ràdio, Barcelona  

(Sintonia: “La història inacabable”.) 

Josep Cuní (Catalunya Ràdio, Barcelona): Bon dia a tothom! Ben-
vinguts a la sintonia d’El Matí de Catalunya Ràdio. Estem en 
condicions d’establir una primera connexió, via satèl·lit, amb 
l’Expedició Catalana al K2, el segon cim més alt de la Terra. Saben 
els oients que, d’ara endavant, podran conèixer, dia a dia, a través 
de Catalunya Ràdio, com evoluciona i quines són les incidències 

5. Tot i ser més baix que l’Everest, la majoria d’alpinistes consideren el K2 molt 
més difícil i perillós d’escalar. Sobretot pel seu microclima, però també perquè hi ha 
més distància des de la base fins al pic. Les xifres parlen per si soles: fins al juliol del 
2012, 5.112 persones havien fet l’Everest, però només 338 havien completat amb èxit 
el K2. Malgrat que s’ha fet per totes les cares i arestes, encara ningú ha aconseguit 
escalar-lo a l’hivern. (Font: www.8000ers.com).

6. A banda de la serralada situada a l’occident de l’Himàlaia, també es va dir 
Karakorum a la capital de l’imperi mongol de Genguis Khan, al segle xiii. Si bé, el 
1267, Kublai Khan va traslladar la capitalitat a Pequín. Això va accentuar la degra-
dació de la ciutat de Karakorum fins a quedar enterrada per la sorra del desert. Les 
restes no es van redescobrir fins al 1889. 
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K2, massa alt per als nostres somnis 17

d’aquesta expedició. Perquè, per primer cop en la història mundial 
de la radiodifusió, es retransmetrà en directe, via satèl·lit, una as-
censió d’aquesta mena… Jo sóc incapaç de dir, en aquests moments, 
a quants milers de quilòmetres de casa esteu… Toni Arbonès, bon 
dia. Ho saps tu? 

Toni Arbonès (Skardu, Pakistan): Doncs milers de quilòmetres en 
línia recta. No us ho sabria concretar, però sí que us puc dir els 
quilòmetres que recorre la veu des que surt d’aquí, de Skardu, la 
capital del Baltistan, al Karakorum pakistanès, on som ara, fins 
que arriba on sou vosaltres, Josep, als estudis centrals de Catalunya 
Ràdio, a Barcelona… Són uns vuitanta mil…

Josep Cuní (Barcelona): Gràcies. El Jordi Magriñà suposo que també 
és en línia, via satèl·lit, des de Skardu, preparat per iniciar la marxa 
d’aproximació al que serà el Camp Base, la plaça forta per atacar, 
després, el cim del K2, de 8.611 m d’altitud… Jordi Magriñà, bon dia? 

Jordi Magriñà (Skardu, Pakistan): Bon dia. 
Josep Cuní (Barcelona): A partir d’ara, què ha de fer l’expedició? 
Jordi Magriñà (Skardu): Ah! Tenim un problema, que és que encara 

no ens ha arribat el combustible…, el gas i la benzina, però esperem 
poder resoldre’l d’un moment a l’altre. Demà l’expedició sortirà amb 
jeeps i tractors per cobrir la primera etapa, fins a Dasso. A partir 
d’aquí emprendrem els onze dies de marxa d’aproximació fins al 
Camp Base. Un cop instal·lat, començarem a preparar la muntanya 
per escalar-la, suposo, a la segona quinzena d’agost…

Josep Cuní (Barcelona): Onze dies de marxa d’aproximació, per fer 
quants quilòmetres?

Jordi Magriñà (Skardu): Són uns cent seixanta quilòmetres, però uns 
quaranta els farem amb jeep, on hi anirem els dotze expedicionaris, 
i tractors amb el material…

Josep Cuní (Barcelona): Els cent vint restants els heu de fer a peu?
Jordi Magriñà (Skardu): Sí, a peu.
Josep Cuní (Barcelona): Quants portadors7 us acompanyaran?

7. Els portadors són nadius del lloc que ajuden les expedicions d’alta muntanya 
a transportar el material fins al Camp Base, on comença l’ascensió del cim objecte 
de l’expedició.
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Jordi Magriñà (Skardu): Al voltant de dos-cents setanta, dos-cents 
vuitanta bastaixos…

Josep Cuní (Barcelona): Per tant, sereu…?
Jordi Magriñà (Skardu): Vora tres-centes persones…
Josep Cuní (Barcelona): I tots anireu fins al Camp Base?
Jordi Magriñà (Skardu): Fins al Camp Base, sí.
Josep Cuní (Barcelona): I quanta gent es quedarà al Camp Base?
Jordi Magriñà (Skardu): Al Camp Base hi serem els dotze membres de 

l’expedició —ràdio inclosa—, l’oficial d’enllaç8 i un cuiner. Els por-
tadors, així que hi arriben, deixen les càrregues, cobren i se’n van… 

Josep Cuní (Barcelona): Aquests cent vint quilòmetres de marxa 
d’aproximació representen algun perill pels llocs per on haureu de 
passar?

Jordi Magriñà (Skardu): Bé, s’han de passar alguns rius… amb unes 
tirolines9 o iolas,10 que ja tenen els cables instal·lats. Primer passa el 
portador i després el seu embalum… És a dir, és una mica compli-
cat… Llavors hi ha unes zones, on hi ha perill d’esllavissades, que 
s’han de flanquejar totes. I les últimes sis etapes són pel damunt de 
la glacera del Baltoro i la Godwin Austen…

(Sintonia: “La història inacabable”.)

Josep Cuní (Barcelona): Expedició Catalana al K2, el segon cim més 
alt de la Terra, per primer cop en la història de la ràdio amb una 
qualitat de so nítida com la que esteu escoltant ara. Toni Arbonès, 

8. Un oficial d’enllaç és un militar designat pel govern pakistanès per acompanyar 
l’expedició de la qual n’és la màxima autoritat. És l’interlocutor entre els expedici-
onaris i el govern pakistanès. S’encarrega de vetllar perquè es compleixi la llei i els 
pactes firmats.

9. La tirolina o pont tirolès és originari de la regió alpina del Tirol. És un sistema 
de cables suspesos al buit entre dos punts per on llisquen les persones, penjades d’un 
arnès, per passar un riu, un engorjat o qualsevol accident geogràfic o desnivell.

10. La iola, igual que la tirolina, originària de la regió alpina del Tirol, i que la 
txul·la dels tibetans, vol dir ‘pas de l’aigua’. La iola és un sistema de cables penjats 
al buit entre dos punts, per on llisca una caixa suspesa d’una politja. Fa anys, i en-
cara ara, és un sistema molt utilitzat a l’Himàlaia i al Karakorum per passar rius, 
engorjats o valls. Dues persones, una a cada costat de l’obstacle natural que es vol 
superar, tiben alternativament una corda lligada pels extrems a la caixa-cistella i fan 
que s’acosti fins on són elles, com si fos un aeri de tracció humana. És un transport 
de càrregues i de persones rudimentari però eficient. 
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ja heu recorregut part de la mítica Ruta de la Seda i ara comença 
la marxa d’aproximació. És previst que, durant aquests dies, siguin 
difícils les comunicacions, per la qual cosa establirem contacte, de 
manera ja constant, a partir de quan…?

Toni Arbonès (Skardu): Si tot surt com fins ara, a partir del 15 de 
juliol. Del 15 al 18, perquè el Camp Base no quedarà muntat només 
arribar-hi, caldran uns dies… Així que, a partir del 15 de juliol, espe-
rem poder-vos oferir informació, en directe, cada dia, puntualment.

Josep Cuní (Barcelona): Bona marxa, doncs. Enhorabona a l’expedició 
pels èxits que s’estan aconseguint i les facilitats trobades fins ara, 
i molta, molta sort!

Toni Arbonès (Skardu): Moltíssimes gràcies…
(Sintonia: “La història inacabable”.)

Acabàvem d’arribar a Skardu, capital del Baltistan, a la regió del Caix-
mir pakistanès, punt d’arrencada de les expedicions al Karakorum,11 una 
serralada annexa a la de l’Himàlaia pel nord-oest, amb deu dels trenta 
cims més alts de la Terra. Enrere quedaven setmanes de preparatius i d’in-
certeses per la voluntat de retransmetre l’ascensió al K2. 8.611 metres de 
muntanya, pel darrere de l’Everest en alçària, però pel davant en dificultat. 
Encara no me’n sabia avenir de com havia començat tot… “T’agradaria 
anar al K2?”, em va etzibar en Lluís Canut enmig d’un passadís de Cata-

11. No és fins a principi del segle xix que alguns exploradors europeus arriben 
per primer cop al Karakorum. Entre el 1835 i el 1838, Godfrey Thomas Vigne viatja 
al Baltistan, el Ladakh i el Caixmir, arriba a la gelera Chogo Lungma i remunta la 
vall de Saltoro a la recerca del pas del mateix nom. Godfrey Thomas és el primer que 
descriu el Nanga Parbat. El 1861, Sir Godwin Austen explora els voltants del K2 i 
la gelera del Baltoro amb la Survey of India. Conway, Lluís Amadeu de Savoia, duc 
dels Abruços, Longstaff i els Workman van seguir les seves passes. Una expedició 
encapçalada pel coronel Francis Edward Younghusband va recórrer també la zona. 
El 1887 creua el pas de Muztagh i el 1890 s’endinsa al Pamir. Les valls sobre el riu 
Hunza les va explorar, el 1892, George Cockerill. Però son les exploracions que es 
fan durant les dècades de 1910 i 1920 les que serveixen realment per conèixer la 
geografia de la regió. Entre el 1913 i el 1914, l’italià Filippo de Filippi dirigeix una 
exploració científica al Karakorum. I entre el 1922 i el 1935 és l’holandès Philips 
Christiaan Visser qui viatja quatre cops al Karakorum amb la seva dona, Jenny van’t 
Viser-Hooft. Però no s’aconsegueix fer el cim de cap muntanya de més de 7.500 m 
abans del 1945. El 1934, però, H. Ertl i A. Hocht escalen el Sia Kangri, de 7.422 m. 
Finalment, el 1954, l’expedició italiana d’Ardito Desio conquereix el K2, la muntanya 
més alta del Karakorum i la segona del món.
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lunya Ràdio. “I tant!”, vaig respondre al llavors cap d’esports abans que 
pogués afegir-hi res més. 

Participar en una expedició a l’Himàlaia és el somni de qualsevol mun-
tanyenc! Corrien els primers mesos de l’any 1988 i l’aventura es preveia 
per a finals de juny. Hi havia temps, però no gaire, per a una empresa 
com aquella. “I quin tècnic d’exteriors12 creus que podria venir-hi?”, va 
seguir indagant en Canut uns dies després. “En Joan Gelabert”, vaig 
respondre-li sense cap mena de dubte. Coneixia en Joan de molt abans 
de treballar plegats a la ràdio. De petit, venia al Cau13 a explicar-nos les 
seves ascensions als Pirineus i ens deixava a tots bocabadats. El seu cur-
rículum de muntanya era ampli i abastava ascensions de tota mena. Ell 
era la persona indicada.

Aquella vaga proposta inicial aviat es va concretar en un projecte. 
Per agosarat que semblés, de cap manera podia deixar escapar aquella 
oportunitat periodística i esportiva inèdita. Era ben cert que es tractava 
d’una de les empreses més audaces i arriscades de la curta història de 
Catalunya Ràdio, però la il·lusió ho podia tot. 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 vessa-
va 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.

Les notícies d’arreu del món arribaven a la redacció a través dels 
teletips, màquines infernals que metrallaven i escopien tirallongues d’in-
formació 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 PC14 s’imposessin a les redaccions. Amb aquest pano-

12. El tècnic d’exteriors és l’encarregat de garantir les connexions externes dels 
periodistes de l’emissora a l’hora de passar una informació des de qualsevol punt del 
món fins als estudis centrals de Barcelona.

13. El Cau és el lloc de reunió dels escoltes o boy scouts.

14. L’empresa IBM va anunciar el primer ordinador personal, el 1981, amb un 
espot televisiu protagonitzat per un Charles Chaplin aclaparat per una pila de papers 
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rama, 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·lit15 que ens 
podia anar bé. Només hi havia un petit problema: pesava més de cent 
quilos. No era un telèfon de butxaca, però podia oferir prou garanties 
per a l’èxit de la nostra empresa. Havíem d’assegurar que les cròniques 
arribarien fins a Barcelona. Era inimaginable pujar fins als peus de la 
muntanya i no poder-nos connectar. Calia dissenyar, doncs, un sistema 
de comunicacions16 eficaç, capaç de funcionar a 20 ºC o a 30 ºC sota 
zero i a 5.150 metres d’alçada, que era on havíem previst instal·lar un 
petit estudi de ràdio, al Camp Base de l’expedició. A mesura que anàvem 
rebent les peces de l’equip, s’analitzaven i es provaven per garantir-ne el 
funcionament en condicions meteorològiques tan adverses com les que 
ens podíem trobar al K2. També vam provar el telèfon satèl·lit. Un dia, 
en Joan i jo vam desplegar l’antena parabòlica en un terrat annex a la 
redacció de la ràdio, i vam connectar-hi. El senyal va sortir disparat cap 
al cel, va rebotar al satèl·lit i va tornar a Barcelona fent sonar un telèfon a 
pocs metres d’on érem nosaltres. La meva veu arribava a la redacció nítida, 
però distorsionada. El so s’ondulava com si fos de goma, no pas perquè 
anés begut, sinó pel llarg viatge del senyal, d’anada i tornada a la Terra, 
via espai exterior. No hi havia muntanyes prou altes al món per aturar les 
nostres comunicacions. L’invent funcionaria, n’estàvem ben segurs! Ara, 

que es reduïa fins a desaparèixer mentre apareixia un ordinador. Aquest aparell, si 
bé naixia per a les oficines, també es presentava ja al públic com la primera compu-
tadora per a ús domèstic.

15. Saturn Electric Bureau Ericsson.

16. Les comunicacions entre el Camp Base i la resta de camps d’alçada es van fer 
amb sis walkie-talkies Yaesu connectats a una base VHS. I l’enllaç amb l’emissora 
a Barcelona, a través d’un dels satèl·lits geoestacionaris del sistema Inmarsat, en 
aquest cas, que gravitava sobre l’oceà Índic a 203 graus azimut i a 47 graus d’ele-
vació. El senyal emès des del Camp Base rebotaria en el satèl·lit i tornaria a l’estació 
terrestre ELX, a Noruega, des d’on viatjaria per terra fins a Catalunya Ràdio. Tots 
els aparells estarien alimentats per corrent altern de 220 V generat per dos sistemes 
independents però complementaris: a) deu panells solars i b) dos grups electrògens 
Kubuta, ambdós connectats a diverses bateries Artesa. L’equip solar produïa una 
tensió continua de 12 V, suficient per assegurar els equips de comunicació interns 
entre la muntanya i el campament. Els grups electrògens eren de 1.200 kW. Els deu 
panells solars, d’1,5 m per 50 cm, els equips reguladors, així com les bateries amb 
una capacitat de 400 A/h, representaven una autonomia energètica de tres dies.
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ens quedava embalar els equips. Calia protegir els aparells per aguantar 
un viatge llarg i incert. Alguns d’aquests aparells eren molt sofisticats i 
fràgils. Per tant, en Joan es va inventar embalatges i sistemes per evitar 
la condensació d’aigua a l’interior de les caixes, així com maneres perquè 
aquesta aigua no fes malbé cap peça. En acabat, ho vam llistar tot i vam 
numerar bé les caixes i els bidons per saber on era cada cosa. 

De mica en mica s’anava dibuixant l’expedició. L’emissora va designar 
en Jaume Boix, del departament d’esports, per ser el responsable de premsa 
i l’enllaç entre nosaltres i el món exterior. Alhora regularia l’enviament 
de la informació a la resta dels mitjans de comunicació interessats en in-
formar de la marxa de l’ascensió. En Jordi Martínez ajudaria en tasques 
logístiques. 

Mentre, els expedicionaris tenien cura de la llista de la compra, tant dels 
queviures necessaris per aguantar amb vida tres mesos sobre el gel, com 
del material per a l’ascensió. I ho feien no sense guardar alguna reserva 
vers el circ mediàtic que s’havia organitzat al seu volant: fotografies de 
promoció, entrevistes amb la premsa, trobades amb els estaments oficials 
que donaven suport i ho feien possible tot plegat, etc. Al capdavall, els 
alpinistes estaven acostumats a viure les seves expedicions de forma íntima, 
per això conservaven l’aurèola pròpia de les gestes humanes. Era lògic 
que recelessin del fet que algú altre, i més un periodista d’una emissora 
de ràdio, fiqués el nas en els seus afers. Els muntanyencs maldaven per 
conservar la sensació de virginitat i d’aïllament pròpies de les expedicions, 
que tenien el privilegi de penetrar al santuari de muntanyes més altes de la 
Terra. Però divulgar una empresa com aquella, lluny del sensacionalisme 
i posant l’èmfasi en els valors humans, esportius i en la natura, també 
podia ajudar el muntanyisme a anar més enllà del cercle de persones que 
el coneixien i el practicaven. I aquí hi entràvem nosaltres. 

Vaig agafar-me amb ganes tant la preparació psíquica com la física, 
ambdues vitals per garantir l’èxit de la retransmissió. Intentava prendre 
consciència de les condicions d’aïllament i de la duresa que hauríem de 
suportar. M’obligava a sortir a córrer cada setmana, esbufegant de valent. 
I quan no podia més amb la meva ànima, tan sols m’havia d’imaginar 
el K2 per treure forces d’allà on fos i continuar corrent uns metres més. 
Alguns caps de setmana m’escapava a fer muntanya. Em movia una sola 
idea: arribar en bones condicions al Camp Base i fer les connexions. Aquell 
era el meu cim i el de l’emissora. 

Però, tot i l’esforç, hi havia un abisme entre la forma física dels alpinis-
tes i la meva. Ho vaig veure clar el dia que em vaig sotmetre a una prova 
d’esforç físic i cardiovascular per assegurar que tot era correcte abans 
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d’agafar l’avió. El dia D, allà hi era jo, al Centre d’Alt Rendiment: amb 
pantalons curts, sabatilles d’esport i samarreta i obeint les indicacions 
de metges i infermeres. “Pugi a aquesta bicicleta i pedalegi, si us plau… 
Més fort”, em deia un dels facultatius amb bata blanca. “Més ràpid!”, 
insistia, mentre jo treia el fetge per la boca i els elèctrodes enganxats al 
meu cos enviaven senyals confusos a les màquines on eren connectats. O, 
“salti amunt, amb els peus junts i sense agafar impuls”, m’indicava una 
infermera mentre observava atenta una mena de sismògraf. La màquina 
traçava una línia dentada, com una serralada, mentre jo saltava amunt, 
tensant els músculs de tot el cos, vermell com un pebrot per l’esforç. Sentia 
que estava a punt d’estripar-me, malgrat que no m’alçava un pam de terra. 
“Més amunt! Més amunt! Més…” Ptrrrrrac! La infermera no va tornar 
a insistir-hi. Mai vaig saber si aquella glopada d’aire traïdor va fer saltar 
el “sismògraf” fins a registres inhumans. Ni tampoc si em van “desquali-
ficar” per dopatge, en haver-me valgut d’aquella propulsió involuntària, 
encara que prou generosa. “No apte per fer el cim”, s’hi llegia, ben clar, 
a la fitxa resum de l’examen mèdic. Era el diagnòstic final. Inapel·lable. 

Però jo era un simple periodista esforçat, no pas un alpinista consa-
grat. Al meu currículum muntanyenc hi havia quatre cims dels Pirineus 
i algun més dels Alps. Si bé aquest coneixement de la muntanya, per bé 
que bàsic, seria imprescindible per a les etapes que ens esperaven. Al 
capdavall, en el meu cas, no havia d’arribar pas al cim del K2, però sí 
al Camp Base, a més de cinc mil metres d’altitud, on no és possible la 
vida humana permanent. Els que sí que s’havien d’enfilar fins dalt de tot 
eren la resta. Però no patia, la seva vida era la muntanya. La prova més 
concloent era que, dels dotze expedicionaris, set havien format part de 
la primera expedició catalana que va escalar l’Everest, el 28 d’agost del 
1985, per l’aresta nord-est, inèdita per als occidentals. Xerpes17 a banda, 
dos dels tres catalans que van fer cim, l’Òscar Cadiach18 i en Carles Va-
llès, eren amb nosaltres. El tercer, Toni Sors,19 havia mort l’any 1987 en 
un tràgic accident de muntanya, quan intentava escalar el Lhotse Shar, 
un altre vuit mil, veí de l’Everest. L’allau mortal també va arrossegar en 

17. Els xerpes nepalesos Narayam Shresta, Shambu Tamang i Ang Karma van fer 
cim amb en Cadiach, en Vallès i en Sors.

18. L’Òscar Cadiach és, actualment, l’únic català que ha fet onze dels catorze cims 
de més de vuit mil metres de la Terra, inclòs el K2. Alguns, dos cops.

19. En Toni Sors també havia de ser amb nosaltres. Juntament amb en Jordi 
Magriñà, que va comprar el permís per escalar el K2, i l’Òscar Cadiach, era un dels 
membres del nucli de muntanyencs que tenien el projecte d’anar al K2.
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Sergi Escalera, en Francisco Porras i l’Antoni Quiñones, que igualment 
van deixar la vida a l’Himàlaia. 

Accidents malaurats a banda, tots aquells homes, d’aspecte normal 
però de fortalesa inaudita, que ara anaven al K2, s’havien preparat des 
de sempre per enfilar-se a qualsevol cosa que s’aixequés més enllà d’un 
pam de terra. A mesura que els anava coneixent, em feia creus de poder 
compartir una expedició amb ells… En Jordi Canals, per exemple, era 
campió d’esquí de muntanya de Catalunya, de l’Estat espanyol i un dels 
millors d’Europa. El seu entrenament era d’alta competició, és a dir, més 
específic i intens que el d’una persona qualsevol. No era estrany enxam-
par-lo ingerint farinetes energètiques, conseqüència d’una dieta estricta, 
sorprendre’l esquiant sobre rodes a les rampes asfaltades de Pedralbes 
o corrent per Collserola no menys d’una hora diària, és clar. En Jordi 
Magriñà, cap de l’expedició, en deia “anar a fer un tomb”, del fet de 
córrer quinze quilòmetres. I tenia una explicació: cada any acostumava a 
apuntar-se a un parell de maratons, pel cap baix. Per a l’Enric Hernández, 
de professió bomber, el bosc i la muntanya eren casa seva. Un cas similar 
al d’en Lluís Gómez, muntanyenc experimentat en tota mena d’ascen-
sions —incloses les dels castells humans—, travesses i curses d’esquí de 
muntanya, amb una capacitat extraordinària d’adaptació a l’altitud. No 
era gaire diferent el cas d’en Carles Vallès. Des que es va saber membre 
de l’expedició, va procurar treballar la resistència. Les últimes setmanes 
abans d’emprendre el viatge cap al Pakistan, va exercitar el cor fent-lo 
bategar de noranta a cent cops per minut durant una hora o una hora i 
quart, cinc dies a la setmana, a banda de les sortides habituals a la munta-
nya. Tot amb l’objectiu d’acostumar el cos a treballar amb les condicions 
més semblants que fos possible a les que trobaria al K2. La debilitat d’en 
Carles, però, era l’escalada en glaç, que practicava sempre que podia i el 
gel li ho permetia. L’Òscar Cadiach també era un profund amant de la 
muntanya, condició inherent a tots aquells homes. Sobretot centrava la 
seva activitat en l’escalada, perquè la considerava la millor preparació 
—tant física com psíquica— a l’hora d’afrontar una expedició i superar 
els imprevistos que hi pogués haver. L’important, deia, és mentalitzar-se 
molt sobre què es vol aconseguir. L’Òscar tenia com a màxima portar 
a terme els objectius alpinístics que s’havia fixat. Costés el que costés. 
Així, doncs, no era estrany sorprendre’l escalant, un parell o tres cops 
per setmana, o corrent per la muntanya, activitat que feia sempre que 
podia. També creia que el més important, a la muntanya, és la rapidesa 
de moviments, per això calia anar-hi lleuger. Com alguns dels seus com-
panys d’expedició, l’Òscar havia superat la cota dels vuit mil en diverses 
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ocasions. Estava convençut que les persones amb aquesta experiència 
tenien un factor psicològic menys per superar. En Gabriel Gutiérrez, àlies 
Guti, gaudia del rem a Amposta un parell de cops per setmana, tot i que 
vivia en un refugi de muntanya. Però també anava a córrer, esquiava i feia 
muntanyisme, igual com el discret Jaume Torm. I en Xavier Pérez Gil, un 
altre dels veterans de l’alpinisme català, optimista empedreït, peça clau 
en un grapat d’expedicions als cims més imponents del món, maldava 
igualment per fer de tot: córrer, esquiar, sortir a muntanya i fer bicicleta. 
L’únic cas singular era el del metge de l’expedició, en Ton Ricart, alpinista 
experimentat i facultatiu abnegat. Integrant de desenes d’expedicions a 
serralades d’arreu, però que, lluny d’entrenar-se com la resta, es passava 
l’any fent totes les guàrdies d’hospital que podia per poder lliurar els tres 
mesos que duraven les expedicions. 

No hi havia cap mena de dubte: formava part d’una expedició d’elit, 
poderosa i, en aparença, cohesionada, perquè la majoria dels integrants 
ja havien compartit cordada a l’Himàlaia. Però no n’hi hauria prou, com 
el temps acabaria demostrant. L’Àsia i el K2 ens esperaven.
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