
49a expedició del GECT a l'Ararat (5.137 m) Turquia 
 
Dates: 29 de juny al 14 de juliol de 2013 
 
Participants (10): Meli Carrilero,Toni Coll, Lluís Díaz, Pilar Fargas, Joan Gassol, 
Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Marquès, Pablo Marquès, Joan Sentís. 
 
L'Ararat (Agri Dagi en turc) és una gran muntanya de ressonàncies bíbliques 
situada en el confins de l'Anatòlia asiàtica, a frec de la frontera d'Armènia i 
d'Iran. De fet és el símbol nacional del armenis, des del 1923 en territori turc 
pels avatars de la història: un volcà inactiu coronat de neus perpètues i envoltat 
d'un territori àrid i fronterer que en el seu temps fou part de la Ruta de la Seda. 
Els kurds són la població majoritària, a cavall de les fronteres d'Irak i d'Iran.  
 

 
Turquia de punta a punta 

 
Süphan i llac Van des de l'avió 

 
El nostre projecte comença el dissabte 29 de juny de 2013 ben d'hora, a les 6 
del matí, quan volem de Barcelona a Estambul en tres hores y mitja. Tot seguit 
agafem un altre vol en direcció Van, ciutat kurda a l'est d'Anatòlia. Són les 4 de 
la tarda i el sol crema al baixar de l'avió. Ens espera un autobús amb el qual 
seguirem una carretera que voreja el Van Gölü, el llac més gran de Turquia y 
cap a les 7 de la tarda arribem a Edilcevaz, en la riba nord. El sopar amb 
aromes i sabors diferents és el preludi d'un descans merescut. 
 
El programa d'aclimatació preveu una primera ascensió al Mont Süphan, de 
4.058 metres d'alçada. El dia 30 el vehicle surt de la ciutat i primer per carretera 
i després per pista, puja fins un replà a 2.500 metres on muntarem el 
campament al peu de la muntanya, amb una bona panoràmica sobre el llac.  
 

 
Campament del Süphan a 2.500 m 

 
Ascensió al Süphan 

 
Aquesta és una zona eixuta: no hi ha cap arbre, només herba i matolls, un 
terreny ideal pels ramats ovins. Després del pica-pica del migdia, fem una 



pujada de un parell d'hores per tal d'assolir els 3.000 metres i tornar a baixar al 
campament. Ressul, el cuiner, canta i fa bromes mentre reparteix el sopar. A 
les 8 anem a dormir. A les 3 de la matinada del dia 1 de juliol ens llevem i a les 
4 comencem l'ascensió amb les primeres llums, el sol surt a 2/4 de 5. Seran set 
hores i mitja de lenta pujada, un bon tram per una ampla canal de neu dura.  
 

 
Cim del Süphan a 4.058 metres 

 
Baixada amb el llac Van al fons 

 
Quan portem sis hores, als 3.800 metres arribem al coll, fem un descans i la 
major part del grup continua fins assolir el cim a 2/4 d'12 del migdia. El vèrtex 
és un caos de roques inestables envoltades de neu. Fem les fotos i podem 
guaitar l'Ararat en la distància abans d'iniciar el ràpid descens de 3 hores per 
un itinerari diferent i més fàcil. Una vegada al campament, mengem un té amb 
galetes i fruita i recollim. Després farem 4 hores per carretera en direcció a 
Dogubayazit, la ciutat al peu de l'Ararat, fronterera amb l'Iran. 
 
Passem la nit en l'hotel Nuh (Noè). Podem dutxar-nos, sopar en un restaurant 
popular amb menús força picants i tenir una primera impressió del 
maremàgnum humà dels carrers, del caos del trànsit i de la poca presència de 
turistes. L'endemà després d'esmorzar un vehicle ens puja per pista fins 2.500 
metres d'alçada. Aquí comencem a caminar muntanya amunt mentre les 
nostres bosses i tot el necessari ho farà al llom d'uns quants cavalls.  
 

 
Dogubayazit i l'Ararat 

 
Deixem el bus a 2.500 m 

 
Fa un bon dia de sol i temperatura agradable. Anem lentament seguint 
Mehmet, el guia principal. Deixem enrere alguns ramats d'ovelles, cabres i 
alguna vaca. A mig camí ens aturem en la tenda ocupada per la germana del 
guia i la seva família, que ens ofereixen un hospitalari té de benvinguda. Veiem 
com estenen la llana esquilada a assecar damunt les roques. Els excrements 
de les vaques es fa servir com a combustible. L'estil de vida és molt primari. 
Per a nosaltres seran en total unes 4 hores de còmoda pujada per assolir el 
3.380 metres del camp 1. Estem a la mateixa alçada del Posets, recordem. 



A les 5 de la tarda el cim de la muntanya comença a tapar-se i sentim alguns 
trons. La temperatura és de 12ºC. Al final la tempesta descarrega mentre 
sopem a les 7 a la gran tenda-menjador. L'ambient és molt divertit, ja fa un 
grapat d'anys que compartim expedicions. El cuiner només fa que cantar i 
ballar. També aprenem algunes paraules en kurd. Ens amoïna una mica 
l'evolució del temps. Demà decidirem què fem. 
 

 
Campament de pastors 

 
Camp 1 de l'Ararat 3.380 m 

 
El dimecres 3 de juliol es lleva emboirat. Això no estava previst, aquí el temps 
acostuma a ser molt estable a l'estiu, però el guia diu que s'esperen 4 dies de 
mal temps. Decidim fer una jornada d'aclimatació pujant una estona i tornant a 
dormir al camp 1. Havíem previst aquest dia suplementari per si de cas i 
l'aprofitarem.  
 
Esmorzem tranquil·lament. Uns nois passen amb un ramat buscant herba 
fresca. Bari, el guarda del camp, mata i esquartera un cabrit per tenir carn 
fresca pel sopar. El cuiner l'ajuda. Nosaltres fem fotos.  
 
A les 10 iniciem la pujada a pas molt lent, per no forçar. Un sender ample i 
fressat zigzagueja entre el rocam. Veiem altres grups què pugen, seguits dels 
cavalls que porten tendes, màrfegues, menjar i equipatges. La boira s'obre per 
moments però no veiem el cim, sí el contrafort pedregós pel què pugem i allà 
dalt, les tendes del camp 2.  
 

 
A la tenda-menjador 

 
Guanyem alçada entre la boira 

 
Avui arribarem fins els 3.800 metres, descansant de quan en quan. La clau per 
aclimatar-se és mantenir-se en alçada i baixar a dormir més baix. Poc abans de 
l'una del migdia girem cua en sentir uns trons, preferim no mullar-nos. Baixem 
de nou al camp 1. La tarda passa lentament, les boires s'escolen amunt i avall, 
sembla que el cel es vol aclarir però no. Al final plourà de matinada.  



El dijous 4 de juliol es lleva igual que ahir: la boira ho tapa tot. També és mala 
sort, no? De totes formes, no tenim més remei que intentar la pujada, diumenge 
tenim el vol de tornada i al menys ho intentarem. Si la cosa empitjora, sempre 
podem esperar un dia més al camp 2 i fer la baixada d'una tirada. Ja veurem. 
Després d'esmorzar desmuntem les tendes, recollim tot i sortim amunt poc 
després de les 9. Els cavalls amb les càrregues ens seguiran més tard. 
 

 
Arribem al camp 2 

 
Camp 2 a 4.100 metres 

 
Guanyem desnivell per un terreny trencat. Fem un parell d'aturades i a l'una del 
migdia hem arribat, han estat 4 hores de lenta pujada. El camp 2 està situat a 
4.100 metres d'alçada entaforat en el contrafort de pedra solta entre una pala 
de neu i una gelera amb grans esquerdes. Les tendes es distribueixen en 
terrasses esglaonades. A les 6 ja estem sopant, demà haurem de matinar 
força. El temps continua sent la preocupació principal. Mehmet, el guia, no 
assegura res. Sembla una persona amb experiència en aquesta muntanya: diu 
que hi ha pujat més de 400 vegades en 27 anys de guia professional. 
 
Ens fiquem a les tendes i poc després sembla que els nostres dubtes obtenen 
resposta: comença a bufar un vent cada vegada més violent i la tempesta es 
desferma. Plou i més tard comença a caure neu granulada que copeja 
violentament les tendes. Temem que se'ns emporti pendent avall. Sentim uns 
crits: la gran tenda- menjador surt volant i guies i cuiner han de recuperar-la. La 
nit es fa llarga, passa la tempesta però la neu cau a estones.  
 

 
Sortida a les 3 amb el camp 2 nevat 

 
A sota queda el camp 2 

 
A les 12 deixa de nevar i quan a 2/4 de 2 sonen els despertadors, el cel es 
mostra net i totes els estels del firmament llueixen amb força. És el senyal que 
estàvem esperant, la muntanya es dóna una treva i l'aprofitarem. Esmorzem, 
ens equipem i tirem amunt. Són les 3 de la matinada. El fred és intens. La 
nevada ha cobert de blanc el pedregam però la progressió és bona. A les 4 
comença a clarejar mentre seguim guanyant alçada.  



Altres grups també ho intenten, aviat els passarem. Quan ens toca el sol ens 
aturem a menjar unes barretes i hidratar-nos. Les boires tornen a aparèixer 
però són lleugeres. Deixem el terreny pedregós i entrem en els grans plans de 
neu de la piràmide somital que tenen menys inclinació. Entreveiem el cim que 
s'apropa. Els últims esforços no costen gaire, el premi el tenim a tocar de la mà.  
 

  
 
El darrer tram és gairebé de gel nu: el vent s'han emportat la neu caiguda. El 
primer què fem quan arribem al cim és calçar-nos els grampons. Són les 9 del 
matí del divendres 5 de juliol de 2013 quan coronem els 5.137 metres d'alçada 
del cim de l'Ararat, el cim més alt de Turquia. 
 
Podem gaudir d'una gran panoràmica mentre descansem i gaudim del moment. 
Les boires no desapareixen però ens respecten bastant. Sovintegen les 
abraçades: tots ens felicitem per l'èxit de l'expedició. Fem les fotos de record 
amb les banderes què portem. Mesos de preparació i una setmana 
d'aproximació i aclimatació han obtingut un resultat merescut. Restem mitja 
hora al cim abans d'iniciar la ràpida baixada.  
 

 
 
Un curt tram i ens traiem els grampons, ara anem més lleugers. Al camp 2 el 
sol ha fos gairebé tota la neu caiguda durant la nit. Prenem un té i a les 3 de la 
tarda ja som al camp 1 on passarem la nit. Han estat 12 hores en total.  
 



Descansem la nit en perfectes condicions i l'endemà acabem la baixada. Sortim 
del camp 1 pel mateix camí de pujada fins on ens espera l'autobús per portar-
nos de nou a Dogubayazit. Tornem a l'hotel i per la tarda fem una visita al palau 
d'Ishak Pasha, impressionant edifici del segle XVII restaurat fa poc, que era un 
punt clau de la ruta de la Seda entre orient i occident. 
 

 
Guia, ajudants i cuiner 

 
Palau Ishak Pasha 

 
La darrera nit ens conviden a un sopar kurd típic. Ens acomiadem així 
d'aquesta gent amable i alegre què ens ha fet molt agradable l'estada. 
Diumenge 7 de juliol de bon matí agafem el bus per tornar de nou a l'aeroport 
de Van on dos membres del grup volen de tornada a casa, mentre la resta 
volen a Ankara per tal de seguir uns dies més de turisme. 
 

 
Sopar kurd de comiat 

 
Capadocia 

 
Durant una setmana visitarem tres dels onze llocs de Turquia que han estat 
declarades Patrimoni Mundial per la Unesco: les formacions volcàniques de la 
Capadòcia, les cascades de Pamukkale i els centre històric d'Estambul. 
 

 
Pamukkale 

 
Mesquita Blava a Estambul 

 
Diumenge 14 de juliol agafem el darrer vol de tornada a casa. La 49a expedició 
del GECT torna amb les mans plenes.  


