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Han fet el Cayesh i han obert una nova via a l'Ocshapalca 

De la Serralada Blanca peruana 
a un cim de l'Himálaia 

Sunyer, Amils i Casas ja pensen en un 7.000 
Tres alpinistes catalans, Jordi Sunyer, de 26 anys; Joan Amils, de 23, i Toni Casas, de 22, socis del 
Centre Excursionista Montserrat i de la U E C , han passat l'estiu a la Serralada Blanca deis Andes, al 
Perú, on han escalat el Cayesh (5.700 m) i han obert una nova na de 650 metres de desnivel] a l'Ocsha
palca (5.890 m). Ara pensen en l'Himálaia. Aquest és el cami que molts joyes alpinistes europeus fan per 
arribar a fer una de les catorze muntanyes de 8.000 metres. 

Ignasi Gallar! 
BARCELONA 

A quest estiu, Jordi Sunyer, de 
26 anys, membre del Centre 
Excursionista Montserrat de 

Manresa; Joan Amils, de 23 anys, soci 
de la Unió Excursionista de Catalu
nya, i Toni Casas, de 22 anys, també 
de la UEC de Barcelona, han fet una 
estada ais Andes, on han assolit al-
guns objectius clássics i han obert no
ves vies. 

Els tres joves alpinistes, recolzats 
per la gran experiencia adquirida ais 
Alps o fins i tot a Yosemite (EUA), on 
han fet ascensions al Gran Capiti i a 
Half Dome, van decidir fer un salt i 
passar tres mesos a la Serralada Blan
ca (Perú), per realitzar escalades en al-
tures i condicions impossibles de tro-
bar a Europa. 

D'aquesta experiencia el fet mes 
nou pels catalans ha estat Paclimata-
ció que cal fer per realitzar escalades 
ais cüns, a causa de la seva altura, ja 
que ais Alps els alpinistes europeus no 
teñen la possibiütat d'experiraentar 
l'entrebanc que suposa la disminució 
de la pressió atmosférica a roes de 
4.000 metres d'alcada. Una altra no 
vetat que presenten els Andes per ais 
qui no han sortit dTiuropa, és Pexis-
téncia d'una aproximació fins a la 
muntanya que cal escalar —encara 
que sovint no passen de tres o quaire 
dies a peu— fet que ais Alps o ais Piri-
neus és prácticament impossible. 

Aixó fa que per a molts alpinistes, 
els Andes, molt especialment la Serra
lada Blanca del Perú, sigui un primer 
contacte amb les dificultáis i els perills 
de Palta muntanya i es converteixen 
en una escola important per ais qui 
volen anar després cap a l'Himálaia. a 
fer cims de mes aleada. 

A tot aixó, cal afegir un problema 
gros per a qualsevol alpinista no con-
sagrat: les dificultats económiques per 
financiar qualsevol expedició o projec-
te fora del país. Els Andes son relati-
vament barats, el viatge de Sunyer, 
Amils i Casas per exemple, ha tingut 
un pressupost total de 620.000 pesse-
tes. 

Al Uarg d'aquest tres mesos han fet 
ascensions de diferents dificultats, fent 
desplacaments curts d'uns deu dies, 
des de Huaraz, poblé de la valí del Ca
llejón de Huaylas, que era el centre 
d'operacions, per la seva situado es
tratégica al bell mig de la Serralada 
Blanca. El Quitaraju (6.036 m) per la 
cara nord i l'Alpamayo (5.970 m) per 
la via Ferrari de la vessant sud-oest 
van escalarlos a principi de juny, per 
aconseguir una aclimatado óptima de 
cara a altres objectius, i va servir tam
bé per fer un primer contacte amb el 
terreny. 

Sunyer, Amils i Casas, van escalar 
el Churup (5.495 m) per una via direc
ta a la cara sud, oberta l'any 1982, 
abans d'atacar el seu veritable objec-
tiu: el Cayesh (5.700 m). Els tres esca-
ladors van afrontar rescatada per una 
via mixta, gel i roca, de 700 metres de 
desnivell situada a la paret nord-oest. 
La ruta va ser oberta fa només tres 
anys per un equip anglés i té el seu 
tram mes complica! en un flanqueig a 
la meitat de l'intinerari. Els alpinistes 
catalans van fer un bivac a 5.500 me
tres, i un cop assolit el cim van dava-
llar fent rápel per la mateixa paret. 

Pocs dies mes tard obrien una nova 
ruta, de 650 metres, a la vessant sud 
de l'Ocshapalca (5.890 m). L'itinerari 
escollit va per la dreta del cim prind-
pal. a prop d'una via italiana, amb una 
inclinado mitjana de 60 graus. que a 

5.700 metres es fa vertical per superar 
un mur de glac. 

De totes les ascensions realitzades 
la mes difícil ha estat ¡'escalada al Ca
yesh, ja que —explicava a l'AVLTI 
Toni Casas— és molt diferent del que-
hi ha a Europa. Les formacions de gel 
tot sovint formaven espectacular ca-
ramells i hi havia molts séracs a la pa
ret. ' 

Els tres alpinistes ara ja es plante-
gen anar cap a l'Himálaia, pero sense 
abandonar l'estil alpi que han aplicat 
fins ara al Uarg de les seves escalades. 
El seu objectiu l'Uli Biaho (6.900 m) 
situat a la glacera del Baltoro, que surt 
del K-2, al Pakistá, no el podran ata
car fins l'any 1991, ja que el permis 
per escalar líiaurien dTvaver demanat 
abans de Poctubre. Ara esperen una 
esponsorítzació, que els ajudi a pagar 
les grans despeses que comporta l'Hi
málaia, per poder obrir una nova via 
en aquesta difícil regió. 

A ITiora de plantejar-se expedicions 
d'aquest nivell molts cops cal clarifi
car se per escollir l'objectiu. En aquest 
sentit els tres alpinistes catalans son 
del que es podría considerar la nova 
tendénda de l'alpinisme mundial, que 
consisteix a escalar cims escollint vies 
noves o de gran dificultar, sempre en 
estil alpi i sense usar oxigen. Toni Ca
sas, per exemple, destaca que vol fer 
alpinisme d'ara i per aixó ais Andes 
han repetit una via de l'any 1986 i 
n rían fet una nova. "La normal de 
l'Everest és del 56. Está molt bé, pero 
—referint-se a l'escalada a l'Himá
laia— és com si un esquiador fes un 
récord deis anys 50", afegeix. 

Casas es considera básicament un 
escalador, pero espedfica que "m'a-
grada escalar en un terreny, Palta 
muntanya". 

Dos deis muntanyenes catataos, en un moment de l'ascensió al cim del 
Cayesh, al Perú 

Les grans serralades mes accessibles 
• Gairebé tots els grans alpinistes 
han tnirat de conéixer diferents tipus 
de muntanyes i per aixó s'han passe-
jai pels cinc conrinents. Fa ja uns 
anys, pero, que la necessitat de des
placar-se fora del continent ha arri
ba! a tots els muntanyenes, en una 
barreja de motivado pels viatges i de 
mitja per accedir a muntanyes cada 
cop mes altes. 

Quan ra comencar el muntanyis-
me a casa riostra, els anglesos co-
mencaven a fer els primers cims deis 
Alps. Mes tard els Alps, i amb ells 
les grans parets nord, rebien la visita 
de catalans que de Montserrat, el 
Pedraforca i el Pirineu en ran fer la 
millor escola d'escalad a. Ais anys 50 

anglesos, suissos, polonesos i ale-
manys, i mes tard americans i japo-
nesos, van afrontar el gran repte deis 
cims de mes de 8.000 metres a l'Hi
málaia. Alguns alpinistes de l'Estat 
espanyol descobrien per aquella épo
ca les possibiütats deis Andes, i ais 
anys 70 ran ser els deis 8.000 cata
lans. 

Ara, molts joves alpinistes, des
prés de passar per les zones d'escaia
da catalanes, on escalen tot l'any per 
mantenir el nivell, van ais Alps per 
afrontar les grans parets nord i ¡lar
gues vies de gel. Després, el mes nor
mal és anar ais Andes i agafar expe
riencia en altura, per anar a l'Himá
laia. 


