
material des de Baqueira fins a Hushe, l’ha protagonit-
zat la petita expedició en què prenien part els dos
actuals rècords del món pel que fa a grans ascensions.
Juanito Oiarzabal –que compta amb 21 ascensions
amb èxit als 14 vuitmils–, i Edurne Pasaban, que ja
suma vuit de les catorze cimes al seu palmarès.
Ambdós alpinistes, d'origen basc i reconegut prestigi
internacional, van patir molt en la seva última visita al
Karakoram. Va ser en l'expedició al K2 de l'any 2004,
quan després d'aconseguir la cima més mítica de la
terra, les dures condicions del descens, els van produir
series congelacions als peus, que en el cas de Juanito,
li van costar l'amputació de tots els dits.
L'estiu de 2006, ha suposat el retrobament de Juanito
i Edurne amb les muntanyes del Karakoram, amb la qual
cosa es pot considerar una expedició preparatòria per
a l'ambiciós projecte que planeja Edurne Pasaban: con-
vertir-se en la primera dona de la història que completi
la cursa dels 14 vuitmils. Els reptes esportius d'a-
quests magnífics alpinistes, com queda demostrat, no
són incompatibles amb el seu costat més humà i soli-
dari, i per això cada any troben el temps necessari per
donar una mà a les poblacions autòctones.

Després d'un viatge per Pakistan un es
dóna compte que el vell túnel del Viella és
un autèntic luxe i que la Vall d'Aran és un
dels llocs més confortables que existeixen 

Hushe, 
l’últim llogarret d’un món vertical
Des dels seus inicis, cap a l'any 1983, l'equip del pro-
grama ‘Al filo’ ha desenvolupat nombroses expedicions
de gran envergadura a la serralada del Karakoram.
Experiències i aventures que han consolidat una relació
de sincera amistat amb els portadors de Hushe, als
quals l'equip de TVE ajuda cada any amb iniciatives
humanitàries en els àmbits de la sanitat, l'educació i  l'a-
gricultura. Tres aspectes d'una precarietat medieval
d’aquest llogarret.
Hushe és un poble molt petit, pobre, i aïllat, ubicat als
peus del majestuós Masherbrum (7.821 m)  i banyat
pel perillós riu Hushe, un enorme torrent de gel fos,
fang i pedres (fins i tot precioses), procedents del sos-
tre del món. Per localitzar l'aldea de Hushe, d'una mane-
ra més física i pragmàtica, podem parlar de quinze
hores de vol fins a la capital del país, Islamabad. Des
d'allí, són necessaris dos dies d'autobús per recórrer
840 quilòmetres fins a Skardu. La pista que es recorre
és la denominada, Karakoram Highway (KKH) si hi ha
sort i no està tallada, ja que els despreniments i allaus
sobre la carretera són constants, i poden bloquejar-la
durant dies o fins i tot setmanes. En cas de bloquejos a
la KKH, els viatgers es veuen obligats a continuar a peu,
traginant equipatge, embalums i farcells amb l'ajuda
dels portadors espontanis, que apareixen en el tram

Aventura

Si t’ha sorprès l’anunci que la marca Schöffel, impor-
tada per Gregal Sport, ha fet a les principals revis-
tes de neu del país, on apareixien els rostres d’uns
portadors del Karakoram vestits amb el material de
treball dels professors de l’Era Escola de Baqueira
que patrocina Telefónica, ara t’expliquem quina ha
estat la història i el per què d’aquest anunci.  

La solidaritat i compromís de l'escola d'esquí de
Baqueira Beret, en representació de l'Associació
Catalana d'Escoles d'Esquí, ha fet possible l'enviament
de material de segona mà des de la Vall d'Aran, a Lleida,
fins a la Vall de Hushe, a la serralada del Karakoram
situada al nord de Pakistan. Una cadena muntanyosa
amb personalitat pròpia, que en realitat és una prolon-
gació cap al nord-oest de l'Himàlaia.  
En total, han estat 350 quilos, distribuïts en vint-i-cinc
farcells, que incloïen folres polars, capes d'aigua i un
total de 600 vestits complets dels professors d'esquí
de l'estació de Baqueira Beret. Un material de prime-
ríssima qualitat –Schoffel, de Gore Tex– que, tot  i que
ha estat usat diverses temporades a la Vall d'Aran, s'ha
conservat perfectament. 
D'aquesta manera, i amb la inestimable col·laboració de
l'equip del programa ‘Al filo de lo imposible’ de TVE, que
es va ocupar de transportar el material fins al mateix

cor del Karakoram, aquesta interessant iniciativa de
solidaritat entre la Vall d'Aran i la vall de Hushe, dos
llocs tan bells com distants i diferents, ha resultat un
èxit. El projecte ha permès als portadors i guies d’alta
muntanya de Hushe dotar-se d'uns equips més ade-
quats a les dures condicions meteorològiques i geogrà-
fiques del nord de Pakistan, concretament a la regió de
Baltistan. 

La gran tasca dels portadors
A Baltistan, els portadors –homes d'una fortalesa física
absolutament excepcional i d'una simpatia i amabilitat
que criden l'atenció– exerceixen un paper importantís-
sim donant suport a totes les expedicions que s'endin-
sen a la recerca de les cimes del Karakoram.
Curiosament, el nostre país, és amb gran diferència, el
que envia un nombre més gran d'expedicions a
l'Himàlaia cada any. De fet, l'enviament de tot aquest
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bloquejat, disposats a ajudar amb les càrregues a canvi
d'unes quantes rúpies. Una vegada superat un obstacle,
en arribar a l'altre costat, s'ha de tornar a negociar un
vehicle fins al següent esllavissament, i aquesta rutina
es va repetint al llarg de tot el camí.
Viatjar per la Karakoram Highway és una experiència
única i dramàtica, que en termes cinematogràfics
podria definir-se com un gènere a cavall entre ‘Mad
Max’ i ‘La vida de Brian’. A l'oasi de Skardu és recoma-
nable i necessària una jornada de relatiu descans, per
als últims avituallaments al basar i la contractació dels
vehicles tot terreny amb què continuar el viatge per la
perillosa carretera. Aquesta, almenys, és la recomana-
ble rutina dels expedicionaris, que saben que és la seva
darrera oportunitat per donar-se una bona dutxa i des-
cansar en un llit de veritat, abans d'endinsar-se en l'in-
confortable paradís vertical a què es dirigeixen.
De nou, i si tot va molt bé i no hi ha talls, seran necessà-
ries entre 10 i 12 hores per a completar aquesta últi-
ma etapa, especialment dura quan s'abandona el camí
semiasfaltat, per endinsar-se a la vall de Hushe, on el
camí és més aviat imaginari i discorre entre còdols, que
exigeixen en aquest tram un últim esforç per part de
tots, especialment dels clàssics i desarranjats vehicles
4x4 de fa més de 40 i 45 anys; que avancen lentament
i miraculosament fins a Hushe, on forçosament han d'a-
turar i donar la volta i és que a partir de Hushe, només
es pot continuar a peu.

Deu de les 30 muntanyes més altes del
món es troben en aquesta zona

Després d'un viatge per Pakistan hom se n’adona que el
vell túnel del Viella és un autèntic luxe i que la Vall
d'Aran, a més de la seva bellesa, resulta ser un dels
llocs més confortables que existeixen en aquest món.
Conscients d'aquesta realitat, l’Escola d’Esquí de
Baqueira Beret ha volgut contribuir, encara que es trac-
ti d'un granet de sorra, a millorar el confort i les condi-
cions de vida d'aquella gent, especialment dels qui
treballen a les muntanyes, amb els qui l'escola se sent
naturalment identificada. Aquesta iniciativa de l'Escola
de Baqueira, ha resultat una experiència única, que
sens dubte, ha d'inspirar a altres escoles i clubs d'es-
quí i muntanya. No hi ha causa més noble com la dona-
ció dels sofisticats materials d'esquí moderns, als guies
i guardians de les més altes i belles muntanyes de la
terra."

A l’esquerra, l’autor del reportatge, al costat

d’un dels guies més experimentats de la zona.!

Foto de família, tots –expedicionaris i guies

locals– al campament base.!

Un paradís per als amants de la
natura i les muntanyes
La República Islàmica de Pakistan compta amb una
població de 150 milions d'habitants i 800.000 quilò-
metres quadrats d'extensió. Una extensió muntanyo-
sa i semiàrida, a excepció de la conca del riu Indus, i
situada molt a desgrat seu en un dels punts més
calents del planeta, geopolíticament parlant. Té fron-
teres amb Afganistan, Xina, Iran i l'Índia, amb qui con-
tinua disputant la sobirania per la regió de Caixmir. En
l'extrem nord-oest del país es troba Baltistan, una de
les quatre regions en què es divideix el país.
Eminentment muntanyosa, aquesta regió està rodeja-
da per les serralades de Hindukush, Pamir,
Karakoram i Himàlaia. És un territori senzillament
majestuós, un paradís per a qualsevol amant de la
naturalesa i les muntanyes.
Tenen la major concentració de pics de més de 7.000
metres del planeta. 70 en total, la majoria sense
escalar, i molts sense ni tan sols nom. A més de 10
de les 30 muntanyes més alta del món, entre elles
cinc vuitmils: K 2 (8.611 m.), Broad Peak (8.047 m),
Els Gasherbrum I i II (8.068 m i 8.035 m), i una mica
més allunyat el Nanga Parbat (8.135 m). Una altra
mostra de les formidables proporcions del Karakoram
és que té les glaceres més grans del món, fora de les
regions polars: Hispar/Biafo (122 km), Siachen (72
km) o Baltoro (58 km), autèntiques espines dorsals
d'aquest colossal món vertical.


