
50a expedició a l'Himàlaia del Nepal - Tomb als Annapurnes 

Dates: 18 d'octubre al 09 de novembre de 2014 

Participants (8): Maria Alías, Joan Marquès, Joan Sentís, Meli Carrilero, Lluís 

Díaz, Dídac Díaz, Jacobo Díaz, Bernardí Cabot.  

El Nepal és el país de l'Himàlaia, deu dels catorze vuitmils són al seu territori, 

inclòs l'Everest, la muntanya més alta del planeta. El tomb al massís dels 

Annapurnes és un dels trekkings més famosos del món, on es podem 

contemplar tres vuitmils, un recorregut a peu que nosaltres hem fet en 14 dies, 

amb un total de 221 km caminats i salvant un desnivell positiu acumulat de 

9.700 metres segons dades del gps del company Joan Marquès.  

  

El dissabte 18 d'octubre poc després el migdia agafem a l'aeroport del Prat un 

avió de Turkish Airlines que en tres hores i mitja ens porta a Estambul, on fem 

escala. A les nou del vespre, un altre vol, en aquest cas nocturn, de set hores y 

mitja, ens fa arribar a les 6,30 del matí del diumenge 19 a l'aeroport Tribhuvan 

de Katmandú. Un transport de l'agència ens espera y en mitja hora som a l'hotel 

Royal Singi, on ens presenten a Namgel Sherpa, que serà el nostre guia, i 

dediquem la resta del dia a fer la primera passejada per la capital, copsant el 

brogit colorista dels carrers, el seu caleidoscopi ètnic i el trànsit caòtic. Estem 

una mica neguitosos degut a que fa just una setmana, el tifó Hudhud va 

provocar una gran nevada amb força víctimes a la zona més elevada del circuit, 

el coll Thorung La, que encara està tallat, tot i que ens diuen que obrirà aviat.   

  

El dilluns 20 de bon matí sortim en autobús per fer els 180 km fins la localitat de 

Besi Sahar, on s'acaba la carretera asfaltada. Triguem més de sis hores en fer el 

trajecte, dinem el nostre primer dal bhat, arròs amb sopa de llenties i verdures, el 



plat nacional nepalès i s'encabim en un tot terreny per fer els darrers 39 km per 

una pista infernal, odissea que ens costarà 4 llargues hores. Ja de nit, són les 7 

de la tarda quan arribem a Chamje, a 1.430 metres. Havíem programat saltar-

nos les dues primeres etapes a peu degut a la construcció de la nova pista que 

trobem amb túnels i grans obres en marxa. Quan la nostra companya Meli va fer 

aquest recorregut l'any 1993, tot això era un sender tradicional ara desaparegut.  

  

El dimarts 21 a les 8 del matí comencem a caminar, agafant un dels senders 

alternatius que eviten la pista. Anem per l'escarpada riba esquerra del riu 

Marsyangdi, les parets són molt inclinades i la vegetació les cobreix. A l'altra 

banda, la pista s'enfila per salvar un gran penya-segat, el guia ens diu que està 

tallada i els poc vehicles que hi circulen han de fer transbord. Una vegada al 

camí, fa bona temperatura, uns 18ºC i guanyem alçada lentament, travessant un 

terreny humit amb rierols i cascades. Quatre joves portejadors carreguen amb 

els nostres equipatges, 30 kg a l'esquena de cadascú. Quan portem tres hores 

ens aturem al poblet de Tal, aquesta serà la nostra dinàmica diària, dues mitges 

jornades amb un descans de dues hores al mig per dinar: la pressa mata, diuen.     

  

La jornada de tarda continua remuntant el riu, que més endavant creuarem per 

un pont penjant per retrobar la pista que seguirem fins el poblet de Dharapani, a 

1.860 metres d'alçada, farem en total 17 km en cinc hores i mitja efectives. Són 

dos quarts de quatre, el guia ens instal·la en un dels hotelets de vius colors que 

veiem; la gent és molt amable, les habitacions dobles són senzilles però 

suficients, encara que les rudimentàries dutxes depenen de la llum del sol que 

avui hem vist poc. La fresca augmenta molt al capvespre, a les 6 és ja negra nit, 

a les 7 sopem un saborós plat de pasta i a les 9 ja som al sac, demà a les 7 

estem cridats a l'esmorzar. Les sensacions són bones i el paisatge bonic.  



El dimecres 22 el dia es lleva fresc, net de núvols i assolellat. En quan el sol ens 

toca, podem seguir en màniga curta, comencem a veure allà dalt la neu i les 

altes muntanyes. Deixem a la dreta la vall del riu Dudh Khola que és el camí al 

camp base del Manaslu mentre remuntem per la pista durant un parell d'hores, a 

penes veiem trànsit, travessem els poblets de Bagarchhap i Danakyu i de 

seguida creuem un pont enfilant una pujada sostinguda de 500 metres de 

desnivell per escales de pedra i sender, el mapa ja ens ho anunciava.  

  

Ens ho prenem amb calma mentre travessem un bosc amb algunes espècie 

caducifòlies. A dalt de tot trobem el poble de Timang, a 2.750 metres, on dinem 

davant d'una impressionant panoràmica del Manaslu, de 8.156 metres. Un parell 

de madrilenyes que trobem en diuen que per dalt tot està tancat i elles se'n 

tornen. Pensant què ens trobarem, la resta de la jornada de sis hores i mitja la 

fem per la pista i senders amb un parell de sifons fins Chame, a 2.670 metres.  

  

La jornada del dijous 23 serveix per apropar-nos a la zona castigada per les 

grans nevades del tifó; quan a la tarda arribem a Pisang trobem les línies 

elèctriques a terra i restes d'una allau important que talla la pista. Estem a 3.200 

metres i la temperatura és més baixa. Quan el sol s'amaga hem de treure la 

jaqueta de ploma i abrigar-nos bé. Per sort al menjador hi ha estufa de llenya. 

  



El divendres 24 acordem amb el guia agafar un sender alternatiu que s'enlaira 

pel vessant solà de la vall. Cada vegada trobem més chortens, estupes i altres 

elements budistes, com els murs de pedres mani amb algun mantra gravat. Una 

dura pujada de més d'una hora fins Ghyaru ens deixa en un mirador excepcional 

del massís dels Annapurnes, on albirem tres dels cims secundaris. 

 

Seguim un magnífic sender panoràmic sobre la vall i el temps ens acompanya. 

Farem nit a Ngawal, a 3.657 metres, visitem un monestir budista mentre un vent 

fred s'emporta un front i baixen les temperatures. Segona nit sense electricitat, 

sense poder recarregar i sense wifi per poder connectar. Aquí segur que la vida 

és dura, no tenen metge ni serveis, però tothom porta mòbil i n'hi ha cobertura, 

quina paradoxa. Dissabte 25 iniciem la baixada al fons de la vall fins la capital 

del districte, Manang. Serà una jornada curta i a la tarda passarà un altre front 

que deixarà caure una lleugera nevada. A la població es troba gent de molt 

països. Les darreres notícies diuen que el pas del Thorung La ja està obert, però 

la vall de Tilicho on havíem planejat una incursió per aclimatar continua tancada 

per la neu, així que decidim estar-nos dues nits a Manang, a 3.540 metres. 

  

Per no estar-nos quiets i millorar la preparació, el diumenge 26 fem una pujada a 

Yak Kharka, a 4.050 metres, i tornem a baixar, una llarga jornada de 20 km que 

demostra que estem ben aclimatats. Dilluns 27 fem la pujada definitiva a Yak 

Kharka, comprovant la enorme quantitat de neu que dóna un aspecte fascinant 

al paisatge i que encara no s'ha fos per les baixes temperatures, ens diuen que 

aquesta està sent una temporada molt més freda del què aquí és habitual. De 



totes maneres, durant el dia tenim sol i la temperatura és agradable, encara que 

a les nits refresca bastant i la jaqueta de ploma és la peça de roba més preuada; 

dintre les habitacions l'ambient és gèlid, però no baixarem mai de 2ºC, tot i que 

les mantes que ens deixen per estendre sobre el sac de dormir van molt bé.  

  

L'esmorzar contundent amb té i pa tibetà o chapati amb melmelada ens dóna 

energia per unes quantes hores. Tot pujant guaitem la vall de Tilicho i 

l'anomenada Grande Barrière que al 1950 va barrar el pas de Maurice Herzog i 

el seus companys quan atacàvem l'Annapurna. Dimarts 28 seguim pujant fins el 

darrer campament, Thorung Phedi, a 4.450 metres, una jornada curta que fem 

molt a poc a poc per evitar problemes. Avui soparem i anirem a dormir d'hora.  

  

El dimecres 29 comencem a caminar a tres quarts de quatre de la matinada. En 

fila índia, amb el guia auxiliar Dorchi al davant i el guia principal Namgel i els 

portejadors al darrere, ajudants de la llums dels frontals, encarem els gairebé mil 

metres de desnivell que tenim fins el coll. A pas lent, ens costarà una hora i 

quart fer el tram més dret fins el High Camp, a 4.850 metres. Hi ha força neu.   

  

Després el pendent s'endolceix i quan el sol comença a despuntar el termòmetre 

marca -12ºC. Sembla mentida però poc abans del coll hi ha una caseta on 

trobem espai i ens fiquem per prendre un té calent i unes barretes. A dintre la 



temperatura és de -9ºC. Una vegada el sol surt tot canvia, no fa vent i la darrera 

pujada es farà llarga però més suportable. Unes cinc hores totals ens costarà 

coronar el punt més alt del nostre tomb al voltant dels Annapurnes, el Thorung 

La Pass, de 5.416 metres. Ara estem a 1ºC, el dia és esplèndid i tothom és feliç. 

Banderoles d'oració guarneixen el monument que marca el coll. En una 

temporada normal diuen que aquí no acostuma a haver neu. Passades les nou 

del matí iniciem la llarga baixada de quasi 1.700 metres en direcció a la vall del 

riu Kali Gandaki i el regne prohibit de Mustang. Perdem alçada ràpidament, 

primer per neu relliscosa i molt trepitjada, després per pedregams i al final un 

sender ample. Fem una aturada per dinar al primer lloc que trobem i a les tres 

de la tarda som a Muktinath, a 3.760 metres, on la civilització ha impactat amb 

força: una ampla pista hi arriba amb pelegrins tant budistes com hinduistes.  

  

Veiem molts vehicles, cotxes i motos, bastants hotels i en el nostre el nivell de 

les habitacions i varietat del menjar ha pujat, hi ha més turistes. Un sopar de 

celebració ens reconforta de la llarga jornada sense problemes. També ha 

canviat el paisatge radicalment. Quan a l'endemà arrenquem a caminar, ho fem 

per una pista ampla i polsosa, per on circulen cotxes i fins tot autobusos 

atrotinats, aixecant grans polsegueres. El terreny és àrid, gairebé tibetà, només 

les ribes del riu i els torrents acullen conreus viables. La jornada del dijous 30 

serà llarga i pesada, de 9 hores en total, tot de baixada, seguint la riba de 



l'enorme riu Kali Gandaki, la vall del qual diuen és la més fonda del món, entre el 

Annapurna i el Dhaulagiri, que veiem a la dreta traient el cap. Fem l'aturada per 

dinar a Kagbeni i com si haguéssim girat una cantonada, un vent fort de cara va 

bufar durant tota la tarda. A Jomson, un petit aeroport permet que molt turistes 

acabin aquí el seu viatge; nosaltres seguim fins Marpha, a 2.670 metres.  

  

El divendres 31 farem una altra llarga etapa, encara que prenem el sender 

alternatiu marcat en blanc i vermell que evita la pista creuant el riu. És més llarg i 

complicat, no està ben marcat en alguns trams i té més sifons. Les hores van 

passant i el paisatge va canviant; apareixen els boscos altra vegada, el 

Dhaulagiri s'insinua cap a l'oest i al final de la jornada arribem a Khalapani, a 

2.530 metres, on dormim en el millor lodge de tot el viatge. A la nit farem torrar 

  

unes castanyes que el company Sentís ha portat des de casa. La jornada del 

dissabte 1 de novembre també s'endevina llarga i pesada i la dividim en dues 

parts: 3 hores de pista fins Ghasa on s'encabim en un autobús que fa 14 km en 

una hora fins que s'espatlla. Tatopani és una localitat a 1.190 metres on el 

paisatge torna a canviar, ara és com una jungla tropical. La visió per primera  

  

vegada de l'Annapurna I, el punt culminant del massís amb 8.091 metres és el 

detall més destacat, a més del bon clima i ambient expedicionari. El diumenge 2 



fem la penúltima jornada del trek, una llarga pujada de 1.650 metres de desnivell 

per escales de pedra i camins redreçats entre terrasses i camps d'arròs, 

travessant poblets dispersos i vegetació exuberant amb calor i humitat.  

  

Ens notem forts i es qüestió de paciència assolir el final d'etapa: fem una 

aturada per refrescar-nos i una altra per dinar, que aconseguim escurçar a una 

hora i no perdre el ritme. Motius fotogràfics no ens falten, entre el paisatge i la 

gent. Ghorepani està situat a 2.860 metres, i la seva millor qualitat és la situació 

estratègica que permet una visió panoràmica única de la cara sud del massís. 

  

A les quatre de la matinada del dilluns 3 ens fan pujar a les fosques durant una 

hora fins Poon Hill, a 3.193 metres, on un grapat de turistes esperem la sortida 

del sol intentant obtenir les millors fotos dels massissos del Dhaulagiri i 

l'Annapurna. Tenim la gran sort de que avui no hi ha núvols. La baixada final fins 

Birethanti és per recordar: 2.143 metres de desnivell contant des de Poon Hill.  

  

Tot i l'entrenament les nostres cames recordaran durant dies les interminables 

escales de pedra. Veiem bastant tràfec de persones i animals, aquí no hi ha un 

altre mitjà de transport. Birethanti és el final del nostre recorregut. El 

Machapuchare, muntanya sagrada no escalada de 6.993 metres, és el principal 

atractiu d'aquest poble situat a un parell de kilòmetres de la carretera general on 

l'endemà agafarem el transport fins Pokhara, on ens acomiadem dels nostres 



 

portejadors que tan bona feina han fet. Farem nit a Pokhara, tot i que la boira 

ens impedirà contemplar una panoràmica conjunta del llac i els cims nevats, que 

diuen és el seu principal atractiu. L'endemà farem en 7 hores els 200 km en bus  

  

fins Katmandú on restarem tres dies més fent turisme. Gaudirem del bullici 

comercial i humà del típic barri de Thamel o les visites per conèixer detalls de la 

  

llarga història del país condensada en els llocs que s'estenen per la vall, con les 

ciutats medievals de Patan i Bakhtapur, l'estupa de Bodhnath, el temple dels 

  

micos de Swayambhunath i el temple hinduista de Pashupatinath, on cremen els 

morts al costat del riu Bagmati, tots declarats Patrimoni Mundial per l'Unesco. 


