
52a. expedició del GECT al Damavand (5.671m.) - Iran 
 
Data: dies 27 de juliol a 8 d’agost de 2017 
 
Participants: (2) Joan Gassol i Toni Coll 
 
Cim aconseguit : Damavand (5.671m.) 
 
Descripció : Iran és un país que mereix ser apreciat. La religió, la política i els 
convencionalismes deformen la realitat, ens modifiquen l’opinió i ens 
condicionen el gust individual. Sortosament, cercant amb paciència el millor 
moment, sorgeixen les oportunitats d’apropar-nos arreu del món i aconseguir 
realitzar els nostres somnis. 
 

 
República Islàmica de Iran 

 
Torre Azadi Teheran 

 
El primer llibre de gran format que vaig fullejar de jove, divulgava les principals 
ciutats bressol de les diverses cultures i civilitzacions. Amb el títol “Ciudades de 
Destino”, l’Editorial Aguilar el publicà el 1968. El vaig aconseguir adquirir l’any 
1970, i al llegir-lo juntament amb al meu etern amic Joan Gassol ens va 
captivar. 
 

 
Palau de Golestàn - Teheran 

 
Palau del Sol -Teheran 

 



La passió pels viatges barrejada progressivament amb l’afició per 
l’excursionisme la vàrem iniciar l’any 1973 viatjant a una de les ciutats del llibre. 
París, encara que aleshores la nostra única ascensió va ser “Le Tour Eiffel”. El 
Montblanc no ens va arribar fins a finals dels vuitanta. A través dels anys hem 
congriat nombrosos viatges, excursions i expedicions. Ara, després de 
quaranta quatre anys d’aquell primer gran viatge, hem pogut lligar un altra 
ciutat del llibre, Esfahan amb el cim del Damavand, sostre de la Serralada de 
l’Elburz, de Iran i de Orient Mig. 
 

 
Saló Palau del Sol 

 
El nostre guia turístic Ghasem Moghadam 

 
Entrem al país per la seva capital Teheran, que amb els seus dotze o tretze 
milions d’habitants és la primera ciutat de l’Iran i una de les més grans del món. 
Un breu recorregut per aquesta desmesurada capital és necessari per a fer-se 
càrrec de la idiosincràsia del País. Al carrer el bullici està assegurat, tant a 
l’anar amb cotxe com a peu. Contemplar la simbòlica Torre Azadi, la més alta 
de Teheran, recórrer els fastuosos palaus reials, visitar els museus nacionals, 
Islàmic, el Carpet o de les Catifes i Tapissos, el del vidre i la ceràmica, etcètera, 
ens ajuden a formar-nos una idea d’aquest poble tan antic, ric i savi. 
 

 
Alberg de Polour 2.240m. 

 
Damavand 5.671m. 

 
Dins la província de Mazandaran, situat en línia recta a uns 70 quilòmetres al 
Nord de la capital i a uns 70 al Sud del mar Caspi, es troba el Damavand, 
sostre i símbol de Iran. En els mesos d’estiu nombrosos iranians, equipats molt 



precàriament, es llancen a l’aventura d’assolir aquesta quimera, la seva 
convicció i tenacitat els empeny pels acusats pendents d’aixaragalls 
inacabables, però malauradament no tots arriben al cim. De fet les principals 
dificultats d’aquest cim radiquen en la adaptació a l’alçada i en evitar que 
penetri en els pulmons el sofre que projecten les continues emanacions que 
curullen les rodalies del cràter d’aquest volcà. 
 

 
Campament Gustan Sarah 3.040m. 

 
Mesquita Gustan Sarah 

 
El programa que nosaltres vàrem escollir per a l’ascensió, creiem que és el 
més aconsellable i senzill, discorre pel vessant Sud de la Muntanya. La primera 
nit la vàrem passar a l’alberg Polour. Aquest centre fa uns anys va ser 
homologat per la UIAA, està situat vora la població de Polour a 2.240 metres 
d’alçada. 
 

 
Últimes roselles 3.200m. 

 
Transport cap el Refugi 

 
La segona nit vàrem plantar les tendes al voltant del Oratori/Mesquita de 
Gustan Sarah, situat a 3.040 m.a. Prèviament havíem ascendit fins a 3.400m. 
pel tema de l’aclimatació. La tercera nit ja ens situem a 4.250m.a. i ens 
hostatgem al Refugi Bargah Sewon. El dia següent també el passem al refugi 
però efectuem caminades d’aclimatació i pugem per la ruta del cim fins els 
4.700 m.a., i desprès de romandre un parell d`hores en aquesta alçada, 
retornem al refugi per sopar i passar-hi la nit. 



 
Camp Base 4.200m. i Refugi 

 
Refugi Bargah Sewon 4.250m. 

 
El cinquè dia, que va correspondre al dimarts primer d’agost, és el dia que 
teníem destinat per pujar al cim. En els dies anteriors la climatologia havia estat 
benèvola. Ens llevem a les quatre de la matinada amb la intenció d’iniciar 
l’ascens a les cinc, però quant el Joan torna del lavabo ens confirma lo que ja 
sospitàvem des de l’interior del refugi. Durant la nit, s’havien desfermat unes 
ratxes de vent, que tiraven per terra, de mutu acord amb el nostre guia Mustafà 
Hatami, vàrem ajornar una hora la sortida. 
 

 
Camí del cim amb el Guia Mustafà Hatami 

 
Emanacions de Sofre 5.500m. 

 
A les sis del matí, el vent havia afluixat una mica però encara ens fuetejava 
amb ràbia, no podíem esperar mes, doncs volíem assolir el cim a tota costa. 
Sortim del refugi com podem a espentes i rodolons, però per terreny ja 
reconegut la jornada anterior. Quant arribem al punt assolit el dilluns, 
sortosament el vendaval s’havia esvaït i esdevenia un prometedor dia d’alta 
muntanya. 
 



 
Cim Damavand 5.671m. 

 
Esguard sobre la roca cimera 

 
A les 12h.15m. arribem al rovell de l’ou, última roca i cim. Un gran somni 
acomplert. Tot i que la nostra joventut ha passat a ser virtual, hem superat els 
1.421metres de desnivell amb sis hores i quart, no està gens malament. Una 
bona estona al cim per les fotos i les celebracions i el llarg retorn al refugi, on hi 
passem la nit ja descansant de veritat. El dimecres dia 2 retornem a Polour i a 
Teheran on iniciem el turisme, segona part dels nostres objectius. 

 

 
Cim del Damavand 5.671m. 

 
 
 
 



El dimecres dia 3 volem a Shiraz i el dijous dia 4 anem a Persèpolis, l’altre plat 
fort del viatge. Las restes d’aquest conjunt monumental que data de l’any 550 
a.C. fascinen per la seva perfecció i detalls, que ens permeten conèixer l’art i 
l’arquitectura aquemènida i sobretot captar el poder dels seus grans sobirans  
Dario i Jerjes. 
 

 
Persépolis Porta de totes les Nacions 

 
Baix-relleu del trionf de Sapor I sobre Valerià 

 
Tot seguit volem a Esfahan (Isfahan), joia del període seljúcida (1037-1194) i 
ciutat que ja havíem projectat visitar, quan la vàrem descobrir per primera 
vegada fotografiada a tot color, en el gran llibre que he esmentat al principi de 
la ressenya. És una ciutat d’uns tres milions d’habitants molt ben 
proporcionada, travessada pel riu Zayandeh, desafortunadament sec en 
període estival. Nombrosos Ponts, Jardins, Palaus i Mesquites ornamenten la 
ciutat, com el Pont Si-o-se Pol I el Pont Khaju, el Palau de Chehel Sotun o de 
les Quaranta Columnes, el Palau de Ali Qapu, la Mesquita Sheikh Lutfullah i la 
Mesquita del Imàn o dels Divendres. I per acabar-ho d’arrodonir tot la 
formidable plaça de Naqsh-e Jahan, una de les més belles i grans del món. 
 

 
Pont Si-o-se Pol amb Mr. Ghasem - Isfahan 

 
Plaça de Naqsh-e Jahan Isfahan 

 
Passem tres dies tombant per Esfahan i el dilluns dia 7 a primera hora eixim 
d’aquesta inoblidable ciutat i ens dirigim cap a Kashan visitant pel camí el 
singular poble de Abyaneh, de 2.500 anys d’antiguitat situat al bell mig del 
desert i autentica relíquia de la antiga Persia. Desprès passegem entre les 



restes de Sialk Hills, Ziggurats de més de 7.000 any d’antiguitat. I finalment 
visitem alguns Palaus, Mesquites i Grans Cases de Mercaders i Comerciants 
de la ciutat de Kashan, com Casa Tabatabayiha, Broojerdi i Negin. 
 

 
Cúpula de la Mesquita Sheikh Lutfullah - Isfahan 

 
Mesquita del Imaàn - Isfahan 

 
Inexorablement, tot comença i tot fineix, el dimarts dia 8 a les tres de la 
matinada sortim de l’Iran per la mateixa porta que havíem entrat, l’aeroport 
Internacional Imam Khomeini de Teheran i volem primer cap a Istanbul i 
finalment cap a Barcelona. Arribem a casa certament enlluernats i amarats 
d’una veritable realitat que ja no oblidarem. 


