
21a expedició: Tomb als Annapurnes (Himàlaia – Nepal) 

Dates: octubre – novembre 1993 

Participants (2): Natàlia Antolí, Meli Carrilero 

Dies: 17 Km totals aproximats: 240 

El tomb al voltant del massís dels Annapurnes, al Nepal, és un dels trekkings 

més famosos del món. En un país rural i allunyat del món, sense cap tipus 

d’assistència possible, és tota una aventura de 17 dies caminant a partir de la 

localitat de Dumre, al peu mateix de la carretera entre Katmandú i Pokhara.  

 
Camps d’arròs 

 
Riu Marsyangdi    

La logística consisteix en un guia, Pancha, un ajudant, un cuiner i tres 

portejadors per tal de carretejar tot l’equipatge, les tendes i sacs de dormir, 

estris de cuina, part del menjar i qualsevol cosa que poguéssim necessitar. 

 
Pancha, el guia 

 
Un bon esmorzar 

 

Els primers dies, entre mil i dos mil metres d’alçada, travessem una zona de 

vegetació tropical i clima humit on tot el terreny disponible està conreat amb 

innombrables camps d’arròs, l’aliment principal de la població local. Estem lluny 

de les carreteres i les línies de comunicació, tampoc no hi ha electricitat ni 

hotels, ni cap de les comoditats a què estem acostumats al món occidental. 



 
La població local és molt amable Els nens són alegres i riallers 

 

El camí tradicional que seguim remunta la vall del riu Marsyangdi i travessa 

llogarets aïllats on la població viu de l’agricultura i ramaderia de supervivència.  

 
Un dels precaris ponts penjants 

 
Namasté, la salutació local 

 

Tot i el nivell bàsic de vida que veiem al nostre voltant, la gent és molt amable i 

els veiem feliços, el nens riuen sovint i es mostren contents de les fotos. 

 
Un dinar a mitja jornada 

 
El menjar és senzill però suficient 

 

El nostre dia a dia comença amb l’esmorzar, segueixen unes 5 o 6 hores de 

caminada amb un dinar al mig i un sopar al vespre, tot preparat pel nostre 

equip, que anava comprant el subministraments necessaris a la població local. 



 
La tenda parada per passar-hi la nit 

 
Sopar en un lodge 

 

De vegades passem la nit a algun dels pocs lodges o tea houses que anem 

trobant pel camí, altres dies parem la tenda a les afores d’alguna població i el 

nostre equip s’encarrega de tot. El clima es mostra benigne de moment. 

 
Un dels nostres portejadors 

 
Caminant sota un xàfec 

 

El paisatge va canviant segons van passant els dies i guanyem alçada. Els 

camps d’arròs desapareixen i apareixen boscos d’arbres frondosos de tardor. 

 
Molinets d’oració 

 
Pedra mani 

 

La cultura budista local es manifesta en chortens, molinets d’oració que hem de 

fer girar i pedres ‘mani’ gravades amb oracions anomenades ‘mantra’. 



 
El massís dels Annapurnes 

 
Per damunt dels 4.000 metres 

 

Anem guanyant alçada i passem per Manang, la capital de la vall. Les primeres 

grans muntanyes nevades del massís dels Annapurnes es mostren als nostres 

ulls, són els Annapurna II, III i IV, pics secundaris de més de set mil metres. 

 
Un iac pastant l’herba 

 
Camí del Thorung La 

 

A partir d’aquí caminem per damunt dels quatre mil metres d’alçada, camí del 

Thorung La, que amb 5.416 metres, és el punt més alt del nostre recorregut.  

 
El Dhaulagiri 

 
El grau riu Kali Gandaki 

 

Baixant del Thorung La, que passarem de matinada i a les fosques en una 

llarga jornada de 12 hores, albirem la potent silueta del Dhaulagiri, de 8.167m. 



 
El lodge de Muktinath 

 
L’Annapurna I, de 8.091m 

 

Seguint per l’àrida vall del riu Kali Gandaki, unes poques etapes ens fan perdre 

alçada i arribar de nou a la zona tropical, a Tatopani, d’on es veu l’Annapurna I 

 
Descans entre Tatopani i Ghorepani 

 
Bosc de rododendres 

 

Una nova pujada entre camps d’arròs i vegetació exuberant ens porta cap a 

Ghorepani, el mirador del sud del massís, abans de la baixada final. 

 
Ens rentem quan podem 

 
Annapurna Sud 

 

Una pujada de matinada a Poon Hill ens permet gaudir de la darrera visió del 

massís i els seus cims coberts per neus eternes. A prop de Pokhara acaba la 

nostra caminada i ens traslladem en vehicle a la segona ciutat del Nepal. 



 
El grup complet de l’expedició 

 
El Fewa lake de Pokhara 

 

Ens acomiadem del nostre equip que tan bé ha fet la seva feina i ens ha 

permès acabar el trekking sense cap problema. El llac de Pokhara ens espera. 

 
Descansant en el hotel de Pokhara 

 
Katmandú, la capital del Nepal 

 

Pokhara representa el merescut descans després de tants dies de marxa i el 

retrobament amb les comoditats de la civilització, com una bona dutxa calenta. 

Un del nombrosos temples 
 

De turistes per Katmandú 
 

La tornada a Katmandú representa uns quants dies de turisme per la capital i 

les poblacions veïnes, farcides de temples i monuments per no oblidar. 

 


