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1. INTRODUCCIÓ 

El cas Everest 1996 fa referència a una de les majors tragèdies de l’alpinisme al 

cim més alt del món. El 10 de maig d’aquell any, 8 persones van morir durant el 

descens després d’haver arribat a 8.848 metres. Les causes que es van 

assenyalar després de l’accident són diverses i molt comentades, en una època 

on la massificació de persones a l’Himàlaia i la competència entre expedicions 

es van convertir en el centre de la polèmica.   

De fet, algunes de les persones que van morir formaven part de les dues 

expedicions més conegudes del moment: Adventure Consultants i Mountain 

Madness. Entre les víctimes també hi havia els seus dos guies principals, Rob 

Hall i Scott Fischer, que eren considerats els millors en la seva professió.  

De tots els clients d’aquests equips, només dos de Mountain Madness havien fet 

un 8.000 amb anterioritat, fet que demostrava la poca expertesa de les persones 

que intentaven arribar al sostre del món.  

Aquest fet, juntament amb altres detalls i una tempesta pronosticada per 

l’endemà, van contribuir en la catàstrofe que va deixar 15 morts en el total de la 

primavera d’aquell 1996.  

La temporada d’aquell any va donar lloc a numerables versions i opinions que es 

van recollir en llibres, articles, documentals, etc. La darrera producció és la 

pel·lícula dirigida per Baltasar Kórmakur que es va estrenar el setembre de 2015. 

El film està basat en el llibre del periodista Jon Krakauer, que aquell any formava 

part de l’expedició d’Adventure Consultants com a client.  

Quan vaig mirar per primera vegada la pel·lícula, em van quedar dubtes sobre 

trames importants del film que volia resoldre, alhora que tenia interès per saber 

quines escenes de la pel·lícula eren reals i quines no. 

Amb el present treball he pogut analitzar aquest audiovisual per determinar les 

temàtiques que s’hi desenvolupen, el temps dedicat a cada una i concretar si 

aclareix uns fets reals o no.  
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A més, he pogut unir el meu interès per la muntanya i el cinema en aquest 

projecte, així com també he pogut descobrir més aspectes relacionats amb 

aquestes temàtiques.  
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2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. Breu resum del cinema de muntanya 

 

Dins del cinema de muntanya destaquen els films que tenen com a protagonista 

l’escalada, al capdavant de la qual trobem Máximo riesgo (1993), rodada a les 

Dolomites, on el personatge principal fuig d’uns criminals a la cerca d´un botí 

perdut. Into Thin Air: Death on Everest (1997) és una TV Movie basada en el 

llibre de Jon Krakauer sobre la seva experiència a la tragèdia de 1996 a l’Everest. 

A Límite vertical (2000), del mateix gènere, se’ns presenta un grup d’alpinistes 

que intenten escalar el K2, amb un trauma infantil com a rerefons de la història. 

A The Road from Karakol (2013) el protagonista agafa la seva bicicleta de 

muntanya i el material d’escalada i marxa sol a les carreteres del Kyrgystan. 

L’escalada a l’Antàrtida, una terra on és molt complicada aquesta tasca, apareix 

a The Last Great Climb (2014), on dos alpinistes s’enfronten a un dels reptes 

més recents del muntanyisme: la cresta nord-oest de l’Ulvetanna. Bastant més 

antiga és La montaña tràgica (1950), basada en la novel·la de James Ramsey 

Ullman, La Torre Blanca, que narra la història d’un grup d’alpinistes que es 

proposen conquerir el cim d’una de les muntanyes més altes dels Alps suïssos 

que mai ha estat escalada.  

 

Del mateix àmbit però ambientades en històries reals trobem Cara Norte (2008) 

i Nanga Parbat (2010). La primera, situada durant l’ocupació de l’Alemanya nazi, 

explica l’aventura de dos alpinistes que volen escalar el mont Eiger (Alps 

suïssos), posant-se de manifest el món de la propaganda i el prestigi de la pàtria. 

Reinhold Messner, el primer en assolir els 14 vuit mils, va ascendir al cim del 

Nanga Parbat (8126 metres) al 1970 amb el seu germà, que no va tornar viu. 

Aquesta tragèdia es mostra a la pel·lícula del 2010 que porta el nom del novè pic 

més alt del món com a títol.  

 

La supervivència i la superació personal també predominen entre les pel·lícules 

de muntanya, amb La montaña siniestra (1956), que explica la història de dos 

germans alpinistes que es juguen la vida després que el seu avió s’estavelli als  
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Alps suïssos, encapçalant aquesta llista com una de les més antigues d’aquesta 

temàtica. A Las aventuras de Jeremiah Johnson (1963) el protagonista emprèn 

una vida de supervivència solitària a les muntanyes rocoses. Del mateix any és 

High and Hallowed, on una expedició americana prova el que pensaven que era 

una nova via cap a l’Everest però l’intent es converteix en una lluita per a 

sobreviure. Una de les pel·lícules per excel·lència sobre supervivència és ¡Viven! 

(1993), on es narren els esdeveniments reals d’alguns supervivents de l’accident 

aeri que es va produir als Andes l’octubre del 1972, quan l’avió que portava 

l’equip uruguaià de rugbi es va estavellar abans d’arribar al seu destí. Els 16 

supervivents van haver de malviure a les muntanyes i fins i tot practicar el 

canibalisme per subsistir durant els 72 dies abans de ser rescatats. Tocando el 

vacío (2003), rodada mitjançant entrevistes personals, és una història 

documental dramàtica de superació personal i amistat entre dos joves alpinistes 

britànics que, mentre escalaven als Andes, un d’ells va quedar invàlid i l’altre va 

haver d’ajudar-lo sacrificant la seva pròpia vida davant les dificultats. Més 

recentment hem pogut veure 127 horas (2011), una història basada en el cas 

d’Aaron Ralton, que va quedar atrapat en un barranc dels canyons d’Utah i va 

haver de prendre una decisió dramàtica per a sobreviure, i Into the Empty Quarter 

(2013), on dos exploradors lluiten contra la calor, la gana i la set mentre creuen 

la Península Aràbiga. 

 

També trobem pel·lícules de temàtica variada, com The Eiger Sanction (1975), 

on el protagonista ha de trobar un assassí infiltrat entre un grup de muntanyencs 

que pugen al mont Eiger (Alps suïssos) o Fuerza mayor (2014), on una família 

pateix una allau durant les seves vacances d’hivern als Alps. 

 

Un altre esport que comença a tenir bastant protagonisme dins del cinema de 

muntanya és l’esquí, amb pel·lícules com Elevations (2013) o Satori (2014). 
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Taula 1: Recull d’algunes pel·lícules de gènere de muntanya des de 1901  

ordenades cronològicament.   

 
 

 

Taula 2: Recull d’algunes pel·lícules de gènere de muntanya des de 1901  

ordenades temàticament.   

 

 

Aquest gènere cinematogràfic té un altre format més freqüent per traslladar a la 

pantalla històries reals sobre l’alpinisme. Es tracta dels documentals que, en 

general, permeten una narració més rigorosa i detallada dels fets, sense la 

necessitat d’afegir elements dramàtics o sensibles al relat. En aquesta categoria 

hi trobem el documental de l’IMAX titulat Everest (1998) que es va gravar a la 

mateixa primavera de 1996 per mostrar com és l’ascens al pic més alt del món. 

Sobre la mateixa muntanya, el 2015 es va estrenar Sherpas, un documental que 

repassa les ascensions més conegudes al llarg de la història des del punt de 

vista dels xerpes. Touching de Void (2003) es centra en l’experiència de dos 

alpinistes que escalen el Siula Grande, situat als Andes. Déjame vivir (2014) 

1901 Cervino 

1950 La montaña trágica 

1956 La montaña siniestra 

1963 High and Hallowed 

1972 Las aventures de Jeremiah Johnson 

1975 The Eiger Sanction (Licencia para matar) 

1982 (Cinco días, un verano) 

1991 (Grito de piedra) / (K2) 

1992 ¡Viven! 

1993 Máximo Riesgo  

1997 Into Thin Air: Death on Everest 

2000 Límite vertical 

2003 Tocando el vacío 

2008 Cara Norte 

2010 Nanga Parbat 

2011 127 horas 

2013 The Road From Karakol /  Elevation / (McConkey) / Into the Empty Quarter  

2014 The Last Great Climb / Satori / Fuerza mayor 

2015 Everest 

Escalada Máximo riesgo / Límite vertical / The road from Karakol /The Last 
Great Climb 

Escalada reals Cara Norte / Nanga Parbat / Everest 

Supervivència La montaña siniestra / Las aventures de Jeremiah Johnson / High 
and Hallowed / ¡Viven! / Tocando el vacío / 127 horas / Into the Empty 
Quarter 

Variades The Eiger sanction / Fuerza Mayor 

Esquí Elevations / Satori 
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forma part del projecte Summits of my life 

de Kilian Jornet, i és un documental del 

també alpinista Sebastien Montaz-Rosset 

que recull les experiències del corredor 

català. Està gravat amb càmeres 

subjectives i també amb vista d’ocell. Dins 

d’aquest format també podem englobar la 

sèrie documental que s’ha retransmès 

durant més de 25 anys a TVE, Al filo de lo imposible. Narren aventures i 

exploracions de llocs perillosos i salvatges de la Terra i, en molts casos, es 

centren en escalades a muntanyes de 8.000m, com per exemple l’ascens al 

Dhaulagiri el 1998, al Lhotse el 2001 o al K2 el 2004.  

 

 

Des de Cervino (1901), considerada la primera pel·lícula de muntanya, la gran 

pantalla no ha deixat de presentar-nos nombroses pel·lícules que tenen la 

muntanya com a teló de fons. 

Al film, un curt de sis minuts, representa un grup de tres alpinistes que escalen 

el Cervino pel cantó suís. En aquesta pel·lícula es fan evidents les diferències 

tècniques, tant d’alpinisme com de cinema, entre aquells anys i actualment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotip del projecte Summits of my life de 
Kilian Jornet. 
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2.2. Everest 2015, el making of 

El director Baltasar Kórmakur i tot l’equip de la producció cinematogràfica 

estaven molt interessats per plasmar la realitat de la història i fer justícia a aquells 

fets. Per aconseguir-ho van viatjar fins a Nova Zelanda per conèixer i parlar amb 

els familiars dels protagonistes. A Jan Arnold, la parella del guia Rob Hall, fins i 

tot li va sorprendre l’interès que mostrava l’equip de a pel·lícula per tal de que 

fos autèntica.  

Durant el rodatge van comptar amb dues persones que van viure de ben a prop 

aquells fets, David Breashers i Guy Cotter. El primer, un alpinista molt reconegut 

que a la primavera de 1996 estava a l’Everest per rodar un film amb el seu equip 

de l’IMAX i que va liderar el rescat de Beck Weathers, és un dels co-productors 

de Everest. Ell es va encarregar d’explicar el comportament i actitud dels 

protagonistes de la pel·lícula als actors i actrius. Guy Cotter, amic de Hall i 

company de l’expedició d’Adventure Consultants, de la qual n’és actualment el 

CEO, va fer d’assessor/ responsable de seguretat a la muntanya durant el 

rodatge.   

La gravació de les escenes de muntanya es van dur a terme en tres llocs 

diferents. Primer van anar fins a Nepal i van rodar l’aproximació al Camp Base. 

El recorregut de la pel·lícula és real, és a dir, que els actors van completar 

aquestes etapes igual que els seus personatges. L’objectiu era donar realisme a 

les escenes, ja que realment van estar al lloc dels fets. D’aquesta manera els 

membres del film van patir de veritat el mal d’alçada, rodant a gairebé 5.000 

metres. La cultura i ambient del Nepal també els va ajudar a involucrar-se en la 

història i en les sensacions d’aquells fets. 

 

 

 

Josh Brolin (Beck) i Michael Kelly 
(Krakauer) actuant a Katmandú. 

Font: FilmIsNow Movie Bloopers & 

Extras (canal de Youtube) 



Everest 2015. Inspirada en la increïble historia real (1996)               Helena Sensarrich Viaplana  

8 
 

Després, un cop ja tenien aquesta experiència al cos i a la ment, van rodar la 

resta d’escenes. Es van traslladar fins a la Val Senales, una vall situada a la 

frontera entre Itàlia i Àustria. Aquí el vent bufa molt fort, fins a 40km/h, també fa 

molt fred, hi ha molta neu i hi acostuma a haver un cel serè, característiques 

adequades per recrear l’Everest, sense estar a una alçada perillosa per treballar 

en la pel·lícula. En aquest indret van gravar moltes escenes de les aproximacions 

als camps. 

 

 

 

 

Finalment, els darrers 900m fins al cim i les escenes del Coll Sud, l’aresta sud- 

est, el Balcó, el Cim Sud, l’Esglaó de Hillary, etc., ho van gravar als Estudis 

Pinewood. a Anglaterra. Amb els decorats i els efectes especials van aconseguir 

les imatges que apareixen a la pel·lícula. Es va construir un model 3D de tota la 

zona de l’Everest per poder sincronitzar les càmeres convencionals amb les 

digitals. D’aquesta manera van poder elaborar tots els plans i que quadressin 

amb el que havien enregistrat.  

 

 

 

 

Travelling lateral gravat a  
Val Senales (Itàlia). 

Font: FilmIsNow Movie Bloopers & 

Extras (canal de Youtube) 

 

John Hawkes (Doug 
Hansen) i Jason Clarke 

(Rob Hall) gravant 
l’arribada al cim als 

estudis Pinewood 
(Anglaterra). 

Font: Behind The Scenes 

(canal de Youtube) 
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2.3. El context de l’Everest  

 

2.3.1. Mite al voltant de l’Everest  

L’any 1852, a les oficines del Servei de Topografia de Trigonomètrica de l’Índia, 

Sir Andrew Waugh, topògraf en cap del país, va rebre la notícia que el bengalí 

Radhanath Sikhdar, del departament de topografia de Calcuta, havia descobert 

la muntanya més alta del món. El cim, de fet, ja havia estat designat tres anys 

abans com a Pic XV, però va ser gràcies als càlculs meticulosos de Sikhdar, que 

es va saber que es tractava del punt més enlairat del planeta, a 8.840 metres per 

damunt del nivell del mar.  

El 1865, Waugh va denominar a la muntanya amb el nom d’Everest, en memòria 

del seu predecessor al càrrec, Sir George Everest. Tot i això, el cim ja tenia altres 

noms anteriors. Els tibetans del nord l’anomenaven Jomolungma, que vol dir 

“deessa, mare del món”, i els nepalesos del sud li deien Sagarmantha, que 

significa “deessa del cel”.  

Cent anys més tard del descobriment del topògraf bengalí, l’alçada de l’Everest 

es va recalcular amb l’ajuda de tecnologies més modernes, augmentant-la fins a 

vuit metres més, fins a arribar als 8.848 metres d’altitud reconeguts actualment.  

Des de llavors centenars d’escaladors d’arreu s’han proposat conquerir la 

muntanya. Però la gesta dels primers homes en trepitjar el “sostre del món” és 

incerta. El 1924, després de molts intents de nombroses expedicions per arribar 

al cim, va ser el torn dels anglesos George Leigh Mallory i Andrew Irvine. El 

primer, que ja havia protagonitzat diversos intents britànics per aconseguir la 

gesta, és també recordat per una anècdota que va tenir lloc en una conferència 

als Estats Units l’any anterior, quan un reporter li va preguntar quin motiu hi havia 

per escalar l’Everest. Mallory va respondre: “simplement perquè està allà”. 

Aquesta icònica resposta s’ha convertit en un símbol i una referència per a molts 

escaladors posteriors.  

Així doncs, la parella es va apropar a l’Everest a principis de juny, per la banda 

del Tibet i equipats amb ampolles d’oxigen. Van aconseguir arribar per la cara 

nord a 7.100 metres. El dia 8 van atacar el cim, i aquell dia a les 12.50pm, va ser 
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l’última vegada que algú els va veure. Gràcies a una clariana que es va formar a 

aquella hora, el seu company d’equip Noel Odell va reconèixer les figures dels 

dos escaladors gairebé a dalt del cim. Però Mallory i Irvine mai no van tornar a 

la seva tenda i, per tant, la certesa de la seva arribada al sostre del món és 

discutida. El 1999 es va organitzar una expedició específica per trobar proves 

definitives de la seva gesta l’any 1924. L’1 de maig es va localitzar a 521 metres 

del cim el cos de Mallory. 

Es trobava cap per avall, amb una cama trencada i una lesió greu al crani, 

suposadament degut a una caiguda mentre baixava. A la seva butxaca hi van 

trobar les ulleres de sol, pel que es pot deduir que ja era de nit i, per tant, hagués 

tingut temps suficient per fer el pic. Un altre punt a favor de la teoria que defensa 

que sí que va arribar a l’Everest, és que Mallory portava una fotografia de la seva 

dona per deixar-la al cim, tanmateix no la van trobar entre les seves coses. Però, 

el que realment buscaven i encara no s’ha trobat –i que podria suposar la 

resposta definitiva- és la seva càmera Kodak, ja que podria contenir les 

fotografies dels dos expedicionaris al cim.  

Sigui com sigui, la història ha reconegut a dos altres alpinistes la gesta de 

l’Everest. Va ser l’any 1953, quan el neozelandès Edmund Hillary i l’experimentat 

xerpa Tenzing Norgay van intentar-ho amb una expedició privada britànica 

organitzada per l’Organització Mundial de Geografia i dirigida pel coronel anglès 

John Hunt. La pressió que tenia aquell grup era considerable, perquè els suïssos 

van estar apunt d’aconseguir-ho l’any anterior (amb el mateix Tenzing a 

l’expedició), i els permisos per l’any següent eren pels francesos, i pel 1955, pels 

suïssos. Per tant, els britànics, si fracassaven en aquella ocasió, s’haurien 

d’esperar, almenys, fins el 1956.  

L’expedició estava formada inicialment per 13 alpinistes i més de 300 xerpes, 

ajudats per iacs per carregar l’equipament. Va sortir de Katmandú, capital del 

Nepal, el 10 de març de 1953. Després de 43 dies, van arribar al campament 

base, situat a 5.364m. El 12 d’abril va començar l’ascens i l’equip es va reduir a 

11 alpinistes i 30 xerpes. En les 7 setmanes següents, que es van aixecar 8 

campaments més, van obrir ruta per la cara Sud, ja que el recorregut era 

pràcticament desconegut. A l’últim campament, a 8.500 metres, va ser on Hillary 

i Tenzing van passar l’última nit. Amb una tempesta nocturna i a -27ºC van dormir 
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malament. Però en despertar-se, a les 4.30h, el cel era completament clar. 

Carregats amb 15kg d’oxigen cadascú, van emprendre l’ascens final cap al cim.  

Després de superar un tram molt difícil a tan sols uns metres del cim, conegut 

posteriorment com l’Esglaó de Hillary, la parella va seguir avançant fins que la 

cresta es va acabar i es van veure envoltats pel buit. Va ser llavors quan es van 

adonar que havien arribat al cim. D’aquesta manera, a les 11:30h del 29 de maig 

de 1953 Hillary i Tenzing van conquerir per primera vegada el sostre del món i 

van poder tornar vius per explicar-ho. 

D’aquest moment se’n van materialitzar tres fotografies que, segons expliquen 

els expedicionaris, Hillary va fer a Tenzing. Quan el xerpa es va oferir per retratar 

al neozelandès, aquest va declinar la proposta. Aquest fet va generar diverses 

controvèrsies sobre l’arribada o no de Hillary al cim. Es va crear la hipòtesi, amb 

pocs adeptes, de que qui realment va arribar al cim amb Tenzing va ser el xerpa 

Ang Nima, que oficialment es va quedar a 8.500m la nit anterior. La raó d’aquesta 

teoria seria la vergonya que suposaria per als britànics el fet que dos xerpes 

haguessin arribat al cim i cap anglès. 

Tres anys més tard una expedició suïssa, formada per Ernst Schmied, Jürg 

Marmet, Dölf Reist i Hansruedi von Gunten, va arribar a l’Everest1 i, des de 

llavors, centenars de persones han aconseguit l’ascensió al pic, fins a saturar 

les rutes i els camps de les diferents rutes existents.  

 

2.3.2. Crítiques a la massificació de les expedicions comercials 

L’accident que relata la pel·lícula Everest de Baltasar Kormákur ens trasllada una 

problemàtica que es va començar a percebre a principis de la dècada de 1990. 

Es tracta de la saturació de les principals rutes d’ascens així com dels camps 

base situats al llarg del recorregut. Aquest fet és una clara conseqüència de la 

massificació de les expedicions comercials, que en els últims anys han 

                                                           
1 Tan sols uns dies abans, un altre grup de suïssos, Fritz Luchsinger i Ernst Reiss, havien 
aconseguit el primer ascens al Lhotse (8.516m), situat molt a prop de l’Everest i considerat el 
quart cim més alt del món. 
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augmentat exponencialment la seva presència a les muntanyes més altes de 

l’Himàlaia.  

La majoria d’alpinistes que intenten ascendir a l’Everest ho fan a través d’alguna 

de les centenars d’agències que organitzen aquest tipus d’expedicions. Les que 

actualment arrepleguen un nombre més alt de clients són les de Nepal mateix. 

També existeix la possibilitat de comprar a aquestes agències la quota dels 

permisos que requereix l’ascens al sostre del món. Aquesta opció és una mica 

més econòmica i acostuma a ser l’escollida pels alpinistes amb una certa 

experiència. Per últim, hi ha la possibilitat d’organitzar una expedició particular, 

que és poc freqüent degut a la complexitat que suposa. 

El cost d’una expedició a l’Everest ha de tenir en compte el vol fins a Katmandú, 

l’allotjament a la ciutat, els transports de la capital al Camp Base, el personal de 

l’empresa (guies, xerpes, equips de rescat, metges...), les despeses 

administratives i dels diferents permisos d’escalada, el material de muntanya 

individual i els necessaris a nivell de grup, com ara tendes, cordes, fogonets, 

equips de ràdio, etc. Tot això pot elevar la xifra als 55.000€, que pot variar 

considerablement en funció del preu de cada factor a tenir en compte. Algunes 

expedicions també ofereixen la possibilitat de contractar serveis addicionals, com 

ara l’accés a Internet o a la telefonia, que pot arribar a incrementar el preu fins 

als 85.000€. 

L’Everest no és un cim tècnicament difícil, i d’això se n’han aprofitat les agències 

que treballen a l’Himàlaia, ja que recapten centenars de clients cada any per 

facilitar-los fins a l’últim detall l’ascens al cim, a canvi d’unes quotes 

econòmicament altes. 

Una gran part d’aquests clients no tenen ni l’experiència ni la preparació 

suficients per fer un 8.000 per ells mateixos, però amb l’ajuda dels xerpes i de 

les expedicions ho fan possible.  

També és veritat que existeixen expedicions amb alpinistes que han escalat 

muntanyes com l’Aconcagua o el Denali, però en molts casos les expedicions 
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accepten clients sense experiència prèvia, i ofereixen entrenaments al mateix 

camp base.  

El mateix Edmund Hillary va proposar al Govern de Nepal l’any 2003 que “deixés 

de donar permisos d’escalada a l’Everest perquè la muntanya tingui un descans 

durant alguns anys”. L’alpinista, llavors amb 83 anys, es mostrava “preocupat pel 

futur de la muntanya”, i acusava als escaladors d’organitzar festes als 

campaments base. “A aquests jo no els considero muntanyencs”, sentenciava 

Hillary. Junko Tabei, que va ser la primera dona en arribar a l’Everest el 1975, 

coincidia amb Hillary i proposava reduir a dues o tres les expedicions per any.  

 

Com podem veure en aquest gràfic, recollit a l’informe “Himalaya by the 

Numbers. A Statistical Analysis of Mountaineering in the Nepal Himalaya” de 

Himalayan Database, les expedicions en aquests pics del Nepal es poden dividir 

en dues etapes: 1950-1989 i 1990-2009 i, alhora, en dos grups: expedicions 

comercials i expedicions no comercials. Tal i com indiquen les franges que 
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revelen la informació sobre l’Everest, a partir de la segona etapa les expedicions 

comercials van augmentar un 26,3%.  

L’alpinista basca Edurne Pasaban, que el 2010 es va convertir en la primera dona 

en completar l’ascens als 14 vuit mil del planeta, reflexionava sobre aquesta 

problemàtica en unes declaracions recollides per la revista Desnivel l’any 2011: 

“La veritat és que jo no venia a l’Everest des de 2002. Sabia que arribava a un 

lloc amb moltes expedicions comercials, però arriba a sorprendre el que trobes 

aquí. Hi ha expedicions comercials molt grans i totalment autosuficients, amb 

xerpes que han de treballar en equip i preparats per si passa qualsevol cosa. I 

després et trobes expedicions molt petites que depenen d'aquestes comercials, 

i es converteix una mica en un caos.” 

Sobre la preparació dels clients, Pasaban també va donar la seva opinió: "Hi ha 

gent de tota mena, però en algunes comercials hi ha gent amb molt poca 

experiència, que mai ha practicat muntanyisme i que la seva única il·lusió és 

pujar a l'Everest. Hi ha més gent d'aquest tipus que alpinistes amb tècnica. No 

saben utilitzar un jumar2 ni tenen la capacitat per deixar-se anar de la corda amb 

normalitat, coses molt simples que no saben fer-les perquè mai ho han viscut. 

Llavors, si això passa allà dalt i ens agafa darrera, hem de parar, i si fa fred i 

vent, podríem tenir problemes.” 

 

L’alpinista Ferran Latorre, que actualment està intentant pujar a l’Everest per 

convertir-se en el primer català en completar els 14 vuit mils, també compartia la 

seva visió d’aquesta massificació al maig del 2012: "Ara molta gent ja utilitza 

oxigen a partir dels 6.400 metres, alguns amb una forma física bastant 

lamentable i molt per sota del nivell que exigeix aquesta muntanya. Sí, pateixen 

perquè fa fred, vent, i és un lloc dur, però amb corda fixa i amb oxigen embotellat 

pujar l'Everest no té dificultat tècnica ".  

Un altre testimoni, Mark Jenkins, escalador i col·laborador del National 

Geographic, va escriure el 2013 un article per aquesta revista titulat “How to fix 

the mess in the top of the world”  (Com arreglar l’embolic al cim del món). Jenkins 

                                                           
2 Jumar: material d’escalada que consta d’un puny mecànic dotat amb un engranatge de dents 
al seu interior que mosseguen la corda, impedint que aquell rellisqui.  
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descrivia molt bé aquesta situació, després de la seva experiència a l’Everest: 

“La vigília, al Camp III, el nostre equip pràcticament no va tenir companyia, però 

l’endemà al matí, al despertar-nos, ens vam quedar bocabadats al veure desfilar 

davant de les nostres tendes una processó interminable d’alpinistes.” També 

comenta les cues que es formen a pocs metres del cim. “Atrapats en un embús 

a 8.230 metres d’altitud, no teníem més remei que avançar al mateix ritme que 

la massa [...]. En la foscor prèvia a la mitjanit vaig alçar la vista i vaig contemplar 

el rosari de llums (els frontals) ascendint cap al pic. Per sobre meu hi havia més 

d’un centenar d’escaladors que avançaven lentament.” També indicava alguns 

dels perills que pot provocar tanta acumulació de persones en aquests indrets, 

per exemple el fet que “almenys 20 persones estaven enganxades a la mateixa 

corda” de manera que si l’estaca es deixava anar, tot el grup cauria muntanya 

avall. 

 

 

Fotografia de 
Subin Thakuri, 
que apareixia a 
l’article del 
National 
Geographic.  
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Aquesta massificació de persones, no totes suficientment preparades, intentant 

arribar al cim, es troben sempre per les mateixes dates al llarg del recorregut. 

Els alpinistes esperen una finestra de bon temps per atacar el cim i, per tant, 

tots acaben pujant al mateix temps.   

Aquest gràfic, també de Himalayan Database ens mostra els ascensos per les 

dues rutes comercials a l’Everest dins del període 1990 – 2009. El període 

entre el 16 i el 24 de maig és el que té més èxit, tant per la cara nord com per la 

sud. Evidentment, el clima juga un paper molt important en l’ascens, i aquestes 

dates són les que recullen les millors condicions per fer-ho.  

 

Tots aquests factors provoquen que la massificació compliqui l’ascens al cim i 

que acabi comportant complicacions que deriven, en moltes ocasions, a morts. 

Les causes principals de mort a l’Everest són les caigudes, però també els 

problemes de salut derivats de l’alçada i l’esgotament.   
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Aquest gràfic ens mostra les taxes de mortalitat dels pics de més de 8.000 

metres i que tenien més de 150 membres per sobre del campament base. Els 

pics més mortals són l’Annapurna I, el Lhotse Shar, el Manaslu, el 

Kangchenjunga i el Dhaulagiri I, tots amb un nivell tècnic molt més alt que 

l’Everest.  

 

2.3.2.1. Els cadàvers de l’Everest 

Es calcula que en aquest cim i als seus voltants hi ha més de 200 cadàvers, la 

majoria dels quals no s’han trobat mai. Quan una persona perd la vida a l’Everest, 

el seu cos acostuma a romandre en el mateix indret on ha mort, ja que evacuar 

el cadàver d’aquesta zona és molt complicat. A aquesta alçada, l’organisme 

humà s’esgota amb el mínim esforç, a causa de la falta d’oxigen. Les 

temperatures extremes i les dificultats del relleu compliquen encara més 

l’evacuació del cos, o fins i tot, d’una persona moribunda o amb dificultats per 

moure’s. A més, els helicòpters tampoc ho tenen fàcil per volar a alçades tan 

altes.   
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És per tot això que a les rutes que porten fins al cim és habitual trobar-se amb 

cadàvers que descansen en el mateix punt que van morir.  

2.3.3. Les darreres temporades 

2.3.3.1. Dues temporades sense Everest 

Fins fa poc, la primavera de 1996 havia sigut la més mortífera, amb 15 víctimes. 

Però el 18 d’abril de 2014, una allau enorme es va endur a desenes de persones 

que es trobaven a la Cascada de Gel, prop del Camp I, a uns 5.900 metres. 

Alguns van poder ser rescatats, però aquell accident va deixar 16 morts, tots ells 

xerpes, que es trobaven allà per proveir els campaments pels escaladors que 

vindrien posteriorment.  Aquest incident va provocar un conflicte laboral i social 

entre la comunitat xerpa i el govern nepalès, on es qüestionaven les bases que 

regentaven l’Everest. Finalment el govern es va veure obligat a cancel·lar la 

temporada.  

Just un any i una setmana després de l’allau, el 25 d’abril de 2015 es va produir 

un terratrèmol de 7,8 graus a l’escala de Richter que va afectar a tot el Nepal i 

va deixar més de 8.000 morts i milers de persones sense casa. A l’Everest, un 

bloc gegant es va despendre del coll del Pumori, provocant 19 morts al camp 

base en una de les èpoques més turístiques de la muntanya. Aquell any, doncs, 

també es van suspendre totes les rutes fins al cim.  

Tot això va fer que fins el maig del 2016 ningú pogués pujar l’Everest per la cara 

sud, la del Nepal3. Va ser llavors quan un grup de nou xerpes nepalesos van 

arribar al cim amb l’objectiu d’obrir la ruta als alpinistes.   

El 2013, l’última temporada sense accidents a gran escala, es tancava amb la 

xifra rècord de 658 persones confirmades (119 per la cara nord i 539 per la sud)4. 

Després de l’accident de l’allau de 2014, el Govern de Nepal va reduir 

considerablement el preu del permís d’ascens individual, que va passar dels 

25.000 dòlars als 11.000. A més, el 2015, les autoritats del país van ampliar fins 

                                                           
3 La xinesa Jing Wang va pujar al cim però amb la crucial ajuda d’un helicòpter, que la va portar 

fins al Camp 2 per evitar algunes zones perilloses. Va ser el 23 de maig de 2014, 

acompanyada de 3 xerpes,  
4 Aquestes dades han estat extretes de himalayandatabase.com  
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el 2017 els permisos d’aquells escaladors que es van veure obligats a marxar de 

l’Everest per culpa del terratrèmol. 

Tot plegat per intentar que els accidents afectessin el mínim possible a 

l’economia del Nepal, que si bé es caracteritza per ser un país agrícola, el negoci 

de l’Himàlaia esdevé clau per al desenvolupament del país.   

Així doncs, la primavera del 2016 va acabar amb un total de 641 ascensions (199 

per la cara nord i 442 per la sud) des de l’11 de maig, quan els xerpes nepalesos 

van obrir camí, fins el 24 de maig, quan el fotògraf i alpinista Cory Richards 

tancava la temporada.   

 

2.3.3.2. La primavera de 2017 

La temporada d’enguany a l’Everest està presentant llums i ombres pels diferents 

alpinistes que s’han aventurat a arribar al sostre del món. El clima i el mal temps 

estan jugant un paper fonamental en les expedicions, marcades per nous rècords 

i per l’intent de tornar a la normalitat després de les dues temporades marcades 

per l’allau i el terratrèmol.  

Així doncs, centenars d’alpinistes amb permís per l’ascens del 2014 o el 2015 i 

que l’any passat no el van poder fer, aquest any intentaran arribar al cim.  

Molts escaladors ja han arribat al cim durant aquest mes, però a finals d’abril va 

tenir lloc la primera víctima mortal d’aquesta temporada. Es tracta del suís Ueli 

Steck, conegut per batre diferents records de velocitat alpina. Es trobava a 

l’Himàlaia preparant-se per intentar la travessa Everest – Lhotse sense oxigen, 

una ruta nova que uniria el cim del món amb el quart pic més alt.  El 30 d’abril  

intentava pujar el Nuptse (7.861m) per la ruta habitual, quan ha caigut a uns 

7.200 metres. Des del Camp II uns xerpes el van veure caure i després, un grup 

de quatre xerpes i dos alpinistes van sortir per ajudar-lo, però Steck ja havia mort. 

El seu cos va ser recuperat amb un helicòpter. 

A més, el 24 de maig es van trobar quatre persones mortes dins d’una tenda 

del Camp IV. Segons fonts locals, es tracta de dos alpinistes estrangers i dos 

guies que van morir per una possible intoxicació de monòxid de carboni, 
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generat per les estufes que van utilitzar a la tenda i amb una ventilació no 

adequada.  

Amb aquestes, ja s’acumulen 10 víctimes aquesta temporada. Vladimir Sterba, 

alpinista eslovac, l’australià Francesco Enrico Marchetti i el nord-americà Roland 

Yearwood també han mort en el darrer mes, així com Ravi Kumar, un jove 

alpinista indi que va desaparèixer després de fer el cim i que posteriorment van 

trobar-ne el cos. A més de Steck, a principis de maig també va morir Min Bahadur 

Shcerchan, nepalès de 86 anys que es trobava al Camp Base de l’Everest per 

recuperar el seu rècord de la persona més gran en pujar el cim. Segons les 

primeres fonts, es creu que la causa de la mort va ser un atac de cor.  

Però també hi ha hagut èxits per dos catalans: Kilian Jornet i Ferran Latorre. 

Kilian Jornet ha aconseguit fer cim dues vegades en menys d’una setmana. La 

primera va ser a mitja nit del dia 21 al 22 de maig (hora local), sense cordes fixes, 

sense oxigen artificial i sense xerpes, al més pur estil minimalista. En aquesta 

ocasió l’ultra maratonià va trigar 26 hores en completar la seva etapa i va seguir 

la ruta per la cara nord.  

A la matinada del diumenge 28 de maig, Kilian va tornar a pujar al cim en les 

mateixes condicions, sortint des del Camp Base Avançat (6.500m) i tornant al 

mateix punt en només 17 hores, superant-se així a si mateix. “Estic molt 

emocionat d’haver pogut fer cim un altre cop. Avui m’he trobat bé tot i que feia 

molt vent i m’ha costat avançar. Fer dues vegades l’Everest en una setmana i 

sense oxigen crec que estableix una nova línia de possibilitats en alpinisme i 

estic molt content d’haver-ho fet”, va explicar Jornet. 

Per la seva banda, Ferran Latorre ha pogut completar el seus 14 vuit mils (els 14 

cims de més de 8.000m del món), convertint-se en el primer català en 

aconseguir-ho. Ho va fer el dissabte 27 al matí, culminant així un projecte que 

perseguia des de feia anys. De fet, es va estrenar el 1992 amb l’ascens al Shisha 

Pagma Central (8.008m) per la cara sud, juntament amb Araceli Segarra. Des de 

fa uns 7 anys es va proposar aquest repte i des del 2012 Latorre ha aconseguit 

almenys un vuit mil per any.  
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2.3.4. La febre del cim 

A la muntanya, hi ha un perill afegit a les condicions climatològiques o a la 

preparació física i tècnica de cada alpinista. Es tracta d’un factor psicològic 

anomenat “la febre del cim” que acostuma a manifestar-se en els trams finals de 

l’expedició, sovint a tants sols uns metres del cim. És llavors quan pot aparèixer 

un impuls irracional que obliga a avançar sense tenir en compte les possibilitats 

reals per tornar i mantenir-se en vida.  

Aquest fenomen es produeix moltes vegades a causa de la pressió –externa o 

interna–    que suposa arribar o no al cim proposat, i quan es tracta de conquerir 

el sostre del món, la pressió s’accentua exponencialment. Aquesta fita és el 

somni de centenars de persones any rere any, i totes elles, siguin escaladors 

individuals o guies professionals, poden patir la febre del cim.  

Quan apareix, la persona afectada desitja tant arribar al cim que no pensa amb 

claredat, i per això moltes vegades es prenen decisions equivocades, 

minimitzant els perills. També pot donar lloc a un comportament egoista i 

individual, de manera que s’opti per deixar d’ajudar a un company. A més, es 

perd de vista la realitat i no es té en compte que, un cop fet el pic, cal mantenir 

forces per desfer tot el recorregut. És per això que un gran nombre d’alpinistes 

moren durant el camí de tornada.  

 

2.3.5. Mal d’altura 

El cos humà no està preparat per viure a més de 8.000 metres d’altitud, és per 

això que a partir d’una certa alçada pot aparèixer el mal agut de muntanya 

(MAM), també conegut com mal d’altura. A més alçada més disminueix la pressió 

atmosfèrica i la pressió de l’oxigen i, per tant, s’inspira menys oxigen. La falta 

d’oxigen a la sang pot produir marejos, mals de cap, vòmits, fatiga, trastorns de 

la son, falta de gana, augment del ritme cardíac i, en alguns casos, pot generar 

un edema pulmonar o un edema cerebral d’altitud, que poden ser mortals.  

En general, el mal d’altura es comença a patir als 2.500 metres sobre el nivell 

del mar, i s’accentua a més altitud i a més velocitat d’ascensió. Els símptomes 

acostumen a manifestar-se amb més gravetat durant la nit, i normalment 
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desapareixent al disminuir l’alçada, tot i que en molts casos aquest descens no 

es produeix, ja que molts alpinistes que es troben per sobre dels 8.000m, 

anomenada zona de la mort, moren a les muntanyes.  

Per prevenir la hipòxia o falta d’oxigen cal una bona aclimatació. Per aquest 

motiu els alpinistes viatgen a zones amb certa alçada mesos abans de començar 

l’ascensió. Allà realitzen petites aproximacions al cim per acostumar el seu cos 

poc a poc. L’èxit d’una expedició pot dependre d’aquesta aclimatació, ja que 

quan es pateix el mal d’alçada situacions com menjar adequadament, dormir bé 

o prendre les decisions encertades es poden veure alterades i, en un context 

com l’Everest, poden ser definitives.  
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2.4. Les expedicions i els alpinistes protagonistes 

 

2.4.1. Adventure Consultants  

 

Al 1996 era una de les companyies de 

guies d’alta muntanya més importants 

del món. Fundada per Rob Hall i Gary Ball el 1991, la companyia es va fer 

famosa per oferir viatges comercials al cim de l’Everest. El 1993 Ball va morir a 

la muntanya del Dhaulagiri i, el 1996, Hall a l’Everest. Fins aquell 

moment, Rob Hall havia aconseguit portar fins a 39 persones al cim de la 

muntanya més alta del món. Després de la tragèdia de la primavera de 1996 en 

que, a més del cofundador d’Adventure Consultans, van morir fins a 

14 persones més, el guia neozelandès Guy Cotter es va fer càrrec de l’empresa, 

de la qual encara n’és el CEO actual.   

 

 

Membres de l’expedició Adventure Consultants primavera 19965:   

 

• Rob Hall, guia i cap de l’expedició, Nova Zelanda  

• Mike Groom: guia, Austràlia  

• Andy Harold Harris: guia, Nova Zelanda  

• Helen Wilton: mànager del Camp Base, Nova Zelanda  

• Dra. Caroline Mackenzie: doctora Camp Base, Nova Zelanda  

• Ang Tshering Xerpa: sirdar del Camp Base, Nepal  

• Ang Dorje Xerpa: sirdar escalador, Nepal  

• Lhaka Chhiri Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Kami Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Tenzing Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Arita Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Ngawang Norbu Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Chuldum Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

                                                           
5 Aquesta llista i la de Mountain Madness estan del llibre Into Thin Air (1997), de Jon Krakauer 
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• Chhongba Xerpa: cuiner del Camp Base, Nepal  

• Pemba Xerpa: xerpa del Camp Base, Nepal  

• Tendi Xerpa: assistent d’intendència, Nepal  

• Doug Hansen: client, EUA  

• Dr. Seaborn Beck Weathers: client, EUA  

• Yasuko Namba: clienta, Japó  

• Dr. Stuart Huchison: client, Canadà  

• Frank Fischbeck: client, Hong Kong  

• Lou Kasischke: client, EUA  

• Dr. John Taske: client, Austràlia  

• Jon Krakauer: client i periodista, EUA  

• Susan Allen, trèkker, Austràlia  

• Nancy Hutchison: trèkker, Canadà  

  

Els clients d’aquesta expedició van pagar 65.000 dòlars aproximadament.  

 

 

2.4.2. Mountain Madness  

 

Juntament amb Adventure Consultants era una de les 

companyies de muntanyisme i trekking més conegudes 

a l’any 1996. Va ser fundada per Scott Fischer el 1984. El 

nord americà també va perdre la vida a la primavera del 

1996, així que a l’any següent Christine Boskoff es va 

convertir en la cap de l’empresa. Ella, com Fischer, formava part de l’elit dels 

millors escaladors del món, i representava una minoria femenina en un esport 

dominat per homes. Boskoff va expandir el negoci fins el 2006, quan va morir en 

una allau a la província de Schuan, a la Xina. A partir de llavors és l’escalador 

Mark Gunlogson qui porta la direcció de Mountain Madness, que actualment 

continua oferint serveis de viatges d’aventura i una escola de formació de 

muntanya i escalada.   
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Membres de l’expedició Mountain Madness primavera 1996:   

 

• Scott Fisher: guia i cap d’expedició, EUA  

• Anatoli Boukreev: guia, Rússia  

• Neal Beidleman: guia, EUA  

• Dra. Ingrid Hunt: mànager del Camp Base i doctora de l’equip, EUA  

• Lopsang Jangbu Xerpa: sirdar escalador, Nepal  

• Nigma Kale Xerpa: sirdar del Camp Base, Nepal  

• Ngawang Topche Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Tashi Tshering Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Ngawang Dorje Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Ngawang Sya Kya Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Ngawang Tendi Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Tendi Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• “Big” Pemba Xerpa: xerpa escalador, Nepal  

• Jeta Xerpa: xerpa del Camp Base  

• Pemba Xerpa: assistent d’intendència  

• Sandy Hill Pittman: clienta i periodista, EUA  

• Charlotte Fox: clienta, EUA  

• Tim Madsen: client, EUA  

• Pete Schoening: client, EUA  

• Klev Schoening: client, EUA  

• Lene Gammelgaard: clienta, Dinamarca  

• Martin Adams: client, EUA  

• Dr. Dale Kruse: client, EUA  

• Jane Bromet: periodista, EUA  

  

 Els clients d’aquesta expedició van pagar 50.000 dòlars aproximadament.  
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2.4.3. Els alpinistes 

 

 Rob Hall: guia i cap de l’expedició, Nova Zelanda. Després de coronar els 

Set Cims més alts del món en només set mesos, ell i el seu company Gary 

Ball van adonar-se que per aconseguir més patrocinadors havien d’arriscar-

se cada vegada més en el seu següent repte. Per això van muntar la 

companyia Adventure Consultants, per continuar escalant sense posar-se 

excessivament en risc. Director i fundador de la companyia, va aconseguir 

portar fins a 39 persones al cim de l’Everest. Va morir l'11 de maig de 1996, 

després de fer el cim per cinquena vegada, convertint-se llavors en 

l’escalador no xerpa que més vegades ho havia aconseguit. El seu cos 

encara està a l’Everest, segons la voluntat de la seva dona. 

 

 Mike Groom: guia, Austràlia. Escalador experimentat, el 1995 es va convertir 

en la 4a persona en escalar sense oxigen les quatre muntanyes més altes 

del món. El 1996 va aconseguir tornar amb vida de l’Everest, sent l’únic guia 

de la seva companyia que va sobreviure, i actualment es dedica a fer 

xerrades inspiradores a partir de les seves vivències.  

 

 Andy “Harold” Harris: guia, Nova Zelanda. Tot i que el 1996 va ser la 

primera vegada que feia el cim, Harold era un escalador reconegut i 

experimentat. Va morir en el descens de l’Everest el 10 de maig d’aquell any, 

després de tornar a pujar per intentar ajudar al seu company Rob Hall i al 

client Doug Hansen.  Es creu que la causa de la mort va ser la hipòxia o mal 

d’altura, però el seu cadàver no es va trobar.  

 

 Helen Wilton: mànager del Camp Base, Nova Zelanda. S’encarregava de 

gestionar l’expedició des del Camp Base. Actualment ja no és directora 

d’Adventure Consultants, però manté vincles amb la comunitat d’escaladors.  

 

 Dra. Caroline Mackenzie: doctora Camp Base, Nova Zelanda. Després de 

la seva etapa a la companyia de Rob Hall, ara treballa en un centre mèdic 

local de Lincoln, Nova Zelanda.  
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 Ang Tshering Xerpa: sirdar del Camp Base, Nepal. Dirigeix el personal 

d’Adventure Consultants des de 1992. La última expedició que va fer va ser 

l’any passat en una ruta fins al Lhotse.  

 

 Ang Dorje Xerpa: sirdar escalador, Nepal. Considerat un dels millors 

alpinistes del món, actualment continua treballant a Adventure Consultants, 

però ara en qualitat de guia.  

 

 Doug Hansen: client, EUA. El 1995 va estar a punt de coronar l’Everest, però 

la falta de forces li van impedir aconseguir-ho. Tenia tres oficis per guanyar-

se la vida i poder finançar-se el cost de l’expedició. Rob Hall, que coneixia la 

situació de Hansen, li va fer un descompte en aquest segon intent a l’Everest. 

Va coronar el cim el 10 de maig però passada l’hora límit, fet que va dificultar 

la tornada. Va morir aquell dia durant el descens en precipitar-se al buit prop 

del cim sud.   

 

 Dr. Seaborn Beck Weathers: client, EUA. Acumulava molts anys 

d’experiència en alta muntanya i abans de 1996 es va estar entrenant i va 

coronar sis dels set cims més alts del món. Un problema a la vista li va impedir 

completar l’ascens a l’Everest. Va romandre durant hores a mig camí del cim, 

fins que es va trobar amb un grup que baixava i que el van ajudar a caminar. 

Quan la tempesta els va atrapar, es va desmaiar. 24 hores després el van 

trobar juntament amb el cadàver de Yasuko Namba i el van donar per mort. 

Però inexplicablement va aconseguir revertir una hipotèrmia, es va despertar 

i va reunir les forces per tornar fins al Camp III. A partir d’aquí es va iniciar un 

rescat sense antecedents. Un helicòpter va volar per primera vegada per 

sobre dels 6.500 metres i van aconseguir salvar-lo. 10 operacions després, 

Beck va quedar amb un braç amputat i sense els dits de l’altra mà ni els dels 

peus, a més de reconstruir-li el nas. Va continuar practicant medicina i oferint 

xerrades motivadores.  
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 Yasuko Namba: clienta, Japó. L’Everest era l’últim cim que li quedava per 

completar els Set Cims més alts del món, i ho va aconseguir, convertint-se 

en la segona dona japonesa en fer-ho, després de la coneguda Junko Tabei. 

Durant el descens, afectada per la forta tempesta que va marcar la tragèdia, 

va morir. L’any següent, Anatoli Bukréyev va trobar el seu cos i va construir 

una fita amb pedres per protegir-la de les aus rapinyaires. Poc després, el 

seu marit va finançar una operació per recuperar el cos i baixar-lo de la 

muntanya. 

 

 Dr. Stuart Hutchison: client, Canadà. Era el client més jove del grup i va ser 

un dels que va optar per girar cua i no esperar una hora mentre alguns guies 

posaven les cordes fixes a un dels últims trams de l’Everest; cordes que, 

segons el previst, ja haurien d’haver estat posades. Per tant va tornar al Camp 

IV abans que la tempesta l’atrapés. És un gran esportista que, a més d’haver 

coronat els cims més alts del món, també ha completat múltiples maratons i 

grans recorreguts amb bicicleta. Actualment treballa al Libin Institut 

Cardiovascular d’Alberta, Canadà. 

 

 Lou Kasischke: client, EUA. També va ser un dels 3 clients que va girar cua 

en topar-se amb l’incident de les cordes fixes. Va escalar sis dels Set Cims. 

A poques hores dels fets ell va escriure el seu relat dels esdeveniments 

d’aquell 10 de març, però no va ser fins el 2014 que va publicar el seu llibre. 

Va dedicar la seva carrera professional als negocis i al dret, i actualment està 

retirat i viu amb la seva dona -a qui li va dedicar el llibre- a Michigan. Continua 

actiu amb l’alpinisme i altres esports.  

 

 Dr. John Taske: client, Austràlia. Graduat en Medicina, va dedicar bona part 

de la seva vida a la tasca militar, al Servei Nacional d’Infanteria i a les Forces 

Militars. El 1966 es va presentar voluntari al servei actiu del Vietnam. Uns 

anys més tard, va deixar el servei militar per dedicar-se plenament a la 

medicina. Fins a la dècada dels ‘90 no es va iniciar a l’alpinisme, i abans de 

l’expedició del 1996 no tenia cap experiència en vuit mils. Va ser el tercer 

client que, en trobar-se amb l’incident de les cordes fixes, va optar per fer 
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mitja volta i tornar al campament. Fins el 2010 va ser Coronel Honorari del 

Cos Mèdic de l’Exèrcit Australià. 

 

 Frank Fischbeck: client, Hong Kong. Ell va girar cua abans de l’incident amb 

les cordes fixes. Va intentar coronar l’Everest en tres ocasions, arribant el 

1994 a la cimera sud.    

 
 

 Jon Krakauer: client i periodista, EUA. La revista Outside, on hi treballava 

com a corresponsal, li va encarregar un article sobre l’explotació comercial a 

l’Everest. Tot i que en un principi havia de viatjar amb l’expedició de Mountain 

Madness d’Scott Fischer, finalment ho va fer amb la de Rob Hall, Adventure 

Consultants. No tenia experiència amb els vuit mils però sí una llarga 

trajectòria amb l’alpinisme i l’escalada. El 10 de maig del 1996 va ser un dels 

primers en arribar al cim de l’Everest, i també un dels primers en arribar de 

nou al Camp IV. Després de la tragèdia va escriure l’article per a la revista, 

però el seu punt de vista i els elements que suggereix que van desencadenar 

el desastre, van ser criticats per altres alpinistes. Per això i per ampliar 

l’article, el 1997 va expandir el seu relat en el llibre Into Thin Air, que es va 

convertir en un best seller. Tot i això, altres escaladors que van viure la 

mateixa experiència que ell la primavera del ’96, com Anatoli Boukreev, que 

va publicar un altre llibre sobre els fets que qüestionava l’exactitud del relat 

de Krakauer, van discernir en alguns aspectes puntuals del seu relat.  

Actualment continua actiu en l’alpinisme i també en periodisme, on col·labora 

en diversos mitjans i s’ha especialitzat sobretot en el periodisme 

d’investigació.  

 

 Scott Fisher: guia i cap d’expedició, EUA. Va ser guia durant més de 25 anys 

i el 1984 va fundar la companyia. El 1994 va dirigir una expedició de neteja 

per l’Everest i va pujar per primera vegada al cim més alt del món. El 1996, 

fixant-se amb la feina que feina Rob Hall amb Adventure Consultants, es va 

iniciar en les expedicions cap a l’Everest, i la seva companyia va dirigir una 

expedició amb clients cap aquesta muntanya. Fisher va morir durant el 

descens l’11 de maig de 1996, a 350 metres per sota de la Cimera Sud.  
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 Anatoli Boukreev: guia, Rússia. Des de molt jove va començar a escalar als 

Urals. Quan encara estudiava va completar les muntanyes de 4.000m de 

Kazajistán i Kirguistán. Es va graduar en física i era titulat en el Màster 

d’Esports d’Alta Muntanya. Era conegut per les seves ascensions sense l’ús 

d’oxigen suplementari. En total va realitzar set ascensions en vuit mils 

utilitzant aquesta modalitat sense oxigen. El 1996, va arribar el primer al cim 

de l’Everest, després de col·locar les cordes fixes necessàries per arribar a 

dalt. Quan va arribar de nou al Camp IV, va tornar a sortir per ajudar als 

escaladors que encara no havien tornat per culpa de la tempesta. D’aquesta 

manera va aconseguir salvar 3 persones. Va escriure un llibre, The Climb 

(1997), per relatar els fets de la primavera de 1996 i per aclarir les crítiques 

que Jon Krakauer li havia dedicat al seu llibre. Anatoli va morir el 1997 mentre 

feia l’Anapurna (8.078m), quan una cornisa es va despendre i l’allau posterior 

el va arrossegar. Als peus de l’Anapurna hi ha un petit monument amb una 

placa que el recorda.  

 

 Neal Beidleman: guia, EUA. Després de la tragèdia de 1996, es va dedicar 

a assistir a nombroses converses públiques on parlava de les experiències 

d’aquest desastre, centrant-se en la presa de decisions i en la gestió d’equips. 

Va tornar a l’Everest el 2011. Actualment continua actiu en l’escalada i 

alpinisme. 

 

 Sandy Hill Pittman: clienta i periodista, EUA. Va adherir-se a l’expedició de 

Fisher per cobrir la baixa que havia deixat Krakauer com a periodista. Durant 

l’atac al cim, va patir greus problemes per avançar amb normalitat, és per 

això que els xerpes duien tot el seu material, així com aliments i equipatge 

extra. Va ser una de les persones que es van veure atrapades per la tempesta 

durant el descens de l’Everest el 10 de maig del 1996. Antaoli Boukreev la va 

rescatar. Amb aquest ascens, es va convertir en la 34a dona en arribar a 

l’Everest i en la segona nord americana en completar els Set Cims. 
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3. METODOLOGIA 

 

El present treball vol determinar si la pel·lícula Everest (2015) aclareix els fets 

reals o dóna preferència a moments ficticis. Per fer-ho es durà a terme un anàlisi 

de l’audiovisual des de diferents perspectives. Primer, des d’un punt de vista 

contextual, comentant els diferents temes que es tracten al film i que esdevenen 

importants en relació als fets. Per altra banda, es tractarà el relat per examinar 

les temàtiques que s’hi desenvolupen, i es calcularà el temps dedicat a cada 

escena per saber com es reparteixen els minuts al llarg de la pel·lícula.  

A més, el treball també vol establir els punts transcendentals dels fets per 

comentar com es tracten al film i, finalment, vol analitzar la producció i la gravació 

de la pel·lícula per descobrir com va ser el tractament de la història pels cineastes 

de l’obra de Kormákur.  

La hipòtesi de la recerca és que els directors del film es van basar sobretot en el 

llibre Into Thin Air de Jon Krakauer, i que en alguns aspectes la pel·lícula 

discerneix de la realitat, així com també suprimeix moments importants de la 

història real.  

Els procediments que s’han seguit al llarg d’aquest treball es poden dividir en 

tres parts. La primera consta d’una recopilació i recull de documents de tota 

mena relacionats amb el treball, ja sigui pròpiament de la tragèdia de 1996 o més 

generals, com pot ser l’Everest o temàtiques sobre l’escalada i l’alpinisme, així 

com també del cinema de muntanya.  

La segona part és la d’investigació i anàlisi de tots aquests documents i, per tant, 

la més exhaustiva, que comportava preparar la fase final; la de redacció. En 

aquesta darrera part s’ha donat resposta als objectius inicials del treball, partint 

de la investigació prèvia. 

Per respondre a les hipòtesis ha estat necessària una construcció dels fets reals. 

Per intentar formar una seqüència el màxim objectiva possible, m’he basat 

sobretot en tres llibres, escrits per tres persones que van viure tota aquella 

tragèdia. Into Thin Air (Jon Krakauer, 1997), The Climb: Tragic Ambitions on 

Everest (Anatoli Boukreev, 1998) i After the Wind: 1996 Everest Tragedy – One 

Survivor’s Story (Lou Kasischke, 2014). Un quart llibre, el de l’alpinista catalana 
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Araceli Segarra (Ni tan alt ni tan difícil, 2013), també m’ha servit per conèixer 

més detalls d’alguns episodis concrets de la Tragèdia de 1996, ja que ella, tot i 

no formar part de cap de les dues expedicions principals, va coincidir aquella 

primavera amb tots ells a l’Everest.  

Aquests llibres, doncs, juntament amb articles i documentals diversos, m’han 

permès crear una aproximació als fets que van tenir lloc a l’Everest el maig 

d’aquell any. 

Pel que fa a l’estructura, el treball està compost per diferents apartats i 

subapartats que són imprescindibles per arribar a les conclusions finals. A la 

introducció es presenta l’objecte d’estudi i s’explica breument el contingut del 

treball, per tenir una primera impressió del projecte.  

El marc teòric està format per tres subapartats: el primer és un breu resum de 

les pel·lícules de muntanya que s’han fet al llarg de la història, i que inclou el film 

en què es centra aquest treball i els seus procediments per preparar-la i gravar-

la. El segon és una explicació de diversos temes relacionats amb l’alpinisme i 

l’Everest en concret que et permeten formar un context i coneixement bàsic però 

suficientment elaborat per entendre sense problemes tot el que es tractarà més 

endavant. La tercera part és un resum de la situació de les dues expedicions 

protagonistes de la Tragèdia del ’96, així com també la presentació i explicació 

de les persones que van tenir una participació més destacada en aquests fets i 

que, per tant, són els protagonistes de la pel·lícula de 2015.  

En la part de la investigació de camp hi trobem dues parts. La primera és un relat 

exhaustiu del film de Baltasar Kormákur estructurat en escenes i acompanyat 

d’una imatge per a cada escena. Aquí hi trobem diversos conceptes subratllats, 

que fan referència als catorze temes que es tractaran en el punt següent. La 

segona part són les comparacions de totes aquestes temàtiques entre el que es 

tracta a la pel·lícula i els fets reals.  

Finalment, l’apartat de conclusions vol donar resposta als objectius inicials del 

treball i resoldre les hipòtesis, tenint en compte l’estudi i anàlisi de tota la recerca.  
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4. INVESTIGACIÓ DE CAMP 
 

4.1. La història de Kormákur. El relat del film 

ESCENA INICI FI DURADA 

Crèdits inicials 00:00 01:48 1’48’’ 

Introducció 01:48 03:04 1’56’’ 

Aeroport Nova Zelanda 03:04 05:12 2’08’’ 

Katmandú 05:12 09:38 4’26’’ 

Aproximació al Camp Base 09:38 15:15 5’37’’ 

Camp Base 15:15 21:02 5’47’’ 

Aproximacions als camps I-IV 21:02 40:30 19’28’’ 

Atac al cim (Camp Base – IV) 40:30 49:52 9’22’’ 

Atac al cim (camp IV – cim) 49:52 1:00:08 10’ 

Arribada al cim 1:00:08 1:15:41 15’33’’ 

La tempesta 1:15:41 1:44:41 29’ 

Rescat de Beck 1:44:41 1:50:32 5’13’’ 

Desenllaç 1:50:32 1:52:40 2’08’’ 

Què va passar amb els protagonistes? 1:52:40 1:54:03 1’23’’ 

Crèdits finals 1:54:05 2:01:10 7’05’’ 

 

4.1.1. Crèdits inicials 

El film comença amb els títols de les productores de la pel·lícula (Universal 

Pictures, Walden Media, Cross Creek Pictures, Working Title) mentre sona un 

dels temes de la banda sonora (anomenat “The Call”, de Dario Marianelli). Tot 

seguit apareix una breu introducció en un fons negre amb lletres blanques. 

Primer llegim “Basada en una història real”, i després el context en que es troba 

la pel·lícula: 

1953, Edmund Hillary i Tenzing Norgay van ser els primers en conquerir 

l’Everest. En els 40 anys següents, nomes els escaladors més professionals van 

intentar emular la seva gesta. 1 de cada 4 ha mort. 

1992. El neozelandès Rob Hall va ser el primer en comercialitzar expedicions 

guiades a l’Everest per escaladors aficionats. Durant els 4 anys següents el seu 
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equip Advenure Consultants va aconseguir portar a 19 clients fins al cim sense 

una sola mort.  

1996. Altres emprenedors han seguit les passes de Rob Hall. Entre ells Scott 

Fischer amb la seva agència Mountain Madness. Més de 20 expedicions 

competeixen per conquerir el cim de l’Everest en el mateix període de 20 

setmanes.”  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Introducció 

Després de gairebé dos minuts, a la primera escena veiem a Rob Hall i el seu 

equip a punt d’iniciar l’etapa que els portarà fins al Camp IV. Hall anima i 

encoratja el seus clients i els hi dóna les últimes instruccions. A continuació, 

mentre encara sona la banda sonora de la pel·lícula, s’ensenyen imatges dels 

voltants de l’Everest amb els crèdits dels directors, productors, etc. Als 3 minuts 

justos de l’inici del film les imatges s’aturen amb el pla del cim de l’Everest i el 

títol de la pel·lícula davant.  
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4.1.3. Aeroport Nova Zelanda 

Després dels crèdits inicials l’escena següent ens situa a l’aeroport de 

Christchurch, Nova Zelanda, on l’equip d’Adventure Consultants carrega el seu 

equipatge i comenta l’edició d’aquest any. Parlen sobre els 20 equips que es 

preveuen al Camp Base i del conseqüent embús que es formarà a les cordes. 

Rob Hall també comenta que finalment ha aconseguit el periodista Jon Krakauer 

per la seva expedició, que en un primer moment havia de fer l’ascens amb la 

competència, Mountain Madness. Krakauer ve com a client però sense pagar 

l’expedició, només el cost del bitllet d’avió, i a canvi els hi garanteix un article i la 

portada a la revista Outside. La coordinadora d’Adventure Consultants li diu que 

serà tot un èxit si Hall aconsegueix portar a Krakauer fins al cim.  

També ens presenten la situació familiar de Hall, ja que la seva parella està 

embarassada a pocs mesos de donar a llum. 

 

 

4.1.4. Katmandú 

A l’aeroport de Katmandú ens presenten altres personatges principals, com Doug 

Hansen, Krakauer o Beck Weathers. Ja a la capital nepalesa, es mostra durant 

pocs minuts l’ambient de la ciutat. També comença a aprofundir en algun 

personatge, com Doug Hansen, que serà important en el desenllaç de la història.  

L’expedició d’Adventure Consultants es troba a un hotel de Katmandú i allà Rob 

Hall comunica informació important per l’expedició que estan a punt de començar 

els seus clients. Presenta els altres dos guies de la companyia, Mike Groom i 
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Andy Harris, i explica què és el mal d’altura. D’aquesta manera també introdueix 

alguns conceptes a l’espectador, de la mateixa manera que comunica que d’aquí 

40 dies atacaran el cim de l’Everest, i que durant aquest temps entrenaran el seu 

cos i la seva ment per aconseguir-ho.  

També anomena algun client, com John Taske i Yasuko Namba.  

 

4.1.5. Aproximació Camp Base 

La pel·lícula segueix sobretot els passos de l’expedició liderada per Rob Hall. 

Amb helicòpter es traslladen fins a la població de Lukla. Allà s’ensenyen plans 

generals espectaculars sobre el camí que els porta fins al Camp Base. A Namche 

Bazaar, a 3.750m d’altitud, els demanen el permís d’escalada. En aquest 

moment l’escena es centra en una conversa entre Doug i Hall, on el client li 

agraeix el descompte que li ha fet perquè pugui tornar a participar en una 

expedició a l’Everest. Rob li diu que és el mínim que podia fer i li assegura que 

aquest any “el portaran al cim”.  

A continuació, en un moment de l’escena ens demostren com afecta el concepte 

del mal d’alçada, ja que un experimentat com Weathers esbufega caminant per 

una ruta sense dificultats i, en canvi, uns infants natius de la zona l’avancen 

corrents sense problema.  

Tot seguit, els clients visualitzen per primer cop el cim de l’Everest. Beck li 

pregunta a Doug el motiu pel qual l’any anterior no va arribar a dalt de tot. Doug 

li respon que era massa tard i que Rob Hall el va fer tornar. És llavors quan 
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apareix Hall i li diu a Beck que “està bé arribar al cim però em pagueu per tornar 

amb vida”. Es tracta d’una frase que intenta reflectir el caràcter segur i 

controlador de Rob.  

Després arriben al Monestir Tengboche, a 3.867m. Aquí té lloc una cerimònia 

budista, que a  la pel·lícula transcorre del minut 13:52 al 14:22. Per tant mig minut 

que el film li dedica a la religió i la cultura que envolta el cim del món.  

L’expedició continua la seva aproximació i es troben amb el Monument als 

Alpinistes Caiguts, a Thok La, 4.877m, on els clients miren amb sorpresa els 

diferents memorials que hi ha. També apareix llavors un grup d’alpinistes que 

carreguen un xerpa ferit de la muntanya. Beck i els altres observen l’escena amb 

atònits, amb una música mítica i espiritual de fons.  

 

 

4.1.6. Camp Base 

Al minut 15:16 de pel·lícula l’expedició arriba al Camp Base.  

Rob Hall presenta el campament als seus clients. Els comentaris de Hall 

juntament amb les imatges del film mostra la situació de massificació que es viu 

a l’Everest. El guia diu “semblem les Nacions Unides aquest any”, i assenyala on 

es troben les expedicions de l’IMAX, de Sud-àfrica, etc., que al final de la història 

tindran un paper important i molt diferent en el rescat de la seva expedició. Rob 

presenta a la coordinadora, Helen Winton, i al xerpa sirdar de la seva companyia, 

Ang Dorjee. El xerpa el presenten com una persona espavilada i forta, que ha 

coronat tres vegades el cim de l’Everest.  



Everest 2015. Inspirada en la increïble historia real (1996)               Helena Sensarrich Viaplana  

38 
 

Seguidament Rob Hall es passeja pel Camp Base i amb només uns segons 

s’exposen dues problemàtiques que envolten les expedicions comercials. Una, 

les deixalles que s’acumulen al llarg del camí (amb Rob recollint brossa del terra) 

i l’altra, la nul·la experiència de molts clients que s’apunten a l’aventura de 

l’Everest (Rob observa incrèdul com Ian Woodall, cap de l’equip de 

Johannesburg, explica als seus clients com es posen uns grampons).  

Rob continua observant el Camp Base i es topa amb Scott Fischer, de Mountain 

Madness. Els dos intercanvien impressions sobre la temporada d’enguany. Ens 

mostren a Fischer com algú amb experiència però més despreocupat que Hall. 

També parlen sobre Sandy Hill Pittman, periodista de la BBC i clienta de 

Mountain Madness, i Krakauer, que en un principi havia d’anar amb l’expedició 

de Fischer. Hall es defensa dient que va ser el periodista qui va decidir canviar 

de companyia, i Fischer li treu importància a l’assumpte.  

De nou la pel·lícula es centra amb l’expedició de Hall, que aquest cop es 

reuneixen perquè la doctora d’Adventure Consultants, Caroline Mackenzie, 

expliqui  conceptes mèdics importants que poden patir al llarg de l’ascens. En 

aquesta reunió arriba tard Andy Harris, mentre fa un gest de dolor a l’estómac 

que pot passar completament desapercebut en el cas que no coneguis que, a la 

història real, Harris patia gastroenteritis.  

Mackenzie i Hall fan un discurs sobre l’oxigen, el mal d’altura, la hipotèrmia, 

l’edema cerebral, etc. Expliquen les etapes i l’aclimatació que duran a terme, així 

com els llocs per on passaran, mentre en pantalla es mostren imatges dels 

diferents punts que comenten.  
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4.1.7. Aproximacions als Camps I – IV  

El 23 d’abril arriben al Camp II, en una de les aproximacions que realitzen. Es 

mostra com el guia Harris ensenya a Beck com funciona l’aparell de l’oxigen 

suplementari, que necessitaran més endavant. En Doug presenta molta tos i la 

Dra. Mackenzie li recepta uns medicaments. També es mosta també la situació 

familiar de Beck, que també tindrà un paper rellevant en el final de la història.  

A la nit, al campament té lloc una conversa entre els tres guies de Mountain 

Madness. Juntament amb Scott, es presenta Neal Biedleman i Anatoli Boukreev. 

Aquest últim es queda a soles parlant amb Fischer. Scott lamenta que hi hagi 

tanta competència i, llavors, Anatoli pronuncia una breu lliçó que és 

acompanyada amb una música èpica: “no hi ha d’haver competència entre la 

gent. La competència és entre cadascú i aquesta muntanya. L’última paraula 

sempre la té la muntanya.” 

Amb aquesta presentació ens mostren una persona mística, a qui sembla que 

no li importi massa els negocis. Aquest personatge també és un dels principals i 

el relat tornarà a recaure en ell. Aquesta música que acompanyava a Boukreev 

continua però l’escena canvia. Es mostren imatges dels escaladors avançant cap 

a l’Everest. A la paret del Lhotse a 7.132m, situat entre el Camp III i  IV, es formen 

algunes cues, així com a la cascada del gel, situat entre el Camp Base i el Camp 

I. En una d’aquestes parts, es forma un embús, ja que l’expedició taiwanesa ha 

trigat molt en superar un tram i ara encara estan passant-hi un altre grup, el sud-

africà. Es mostra a Ian Woodall, cap de l’equip de Johannesburg, com una 

persona no massa simpàtica.  

Després de 45 minuts les expedicions de Mountain Madness i Adventure 

Consultants ja poden passar. Es tracta d’un precipici que han de superar amb 

una escala metàl·lica. Mentre està passant Beck, un bloc de gel del costat es 

trenca i cau a prop d’on és ell, fet que provoca que Beck rellisqui i es quedi 

penjant de l’escala (en tot moment assegurat amb l’arnés). Llavors les dues 

expedicions protagonistes col·laboren per ajudar-lo a aixecar-se. Però Beck, 

espantat, li reclama a Rob Hall el següent: “No garanteixes arribar al cim, però 

matar-me per estar esperant com a la cua d’un súper sí. No he pagat 65 mil 
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dòlars per això”. Rob no diu res, però per la cara es pot deduir que en el fons sap 

que el seu client té raó.  

És per això que a la nit, de nou al campament, Rob Hall cita a les quatre 

expedicions per organitzar-se. Proposa que facin torns per no topar-se al llarg de 

les etapes. Woodall li retreu enfadat que per a ell l’Everest és un negoci, però 

que això no vol dir que pugui decidir els torns pels altres. Hall explica que és per 

evitar problemes com el d’avui a la cascada del gel. Els quatre equips diuen que 

volen atacar el cim el 10 de maig, i que això provocarà un embús a l’Esglaó de 

Hillary. Tot i això, Woodall no vol posar-se d’acord i se’n va, igual que els 

taiwanesos.  

Acabada la reunió, Rob segueix preocupat i parla amb Scott (que també pateix 

gastroenteritis i ho diu específicament). Proposen ajudar-se entre ells, tot i tenir 

estils diferents. Scott creu que Hall porta els seus clients “de la mà fins al cim”, 

mentre que ell creu que si algú no pot pujar pel seu compte no hauria de ser aquí. 

Malgrat les diferències, acorden que s’ajudaran a partir del Camp III. 

Passada la mitja hora de pel·lícula, es citen els diferents guies de les dues 

expedicions juntament amb els sirdars. Ang Dorje, d’Adventure Consultants, i 

Lopsang, de Mountain Madness, discuteixen. L’espectador no entén tota la 

conversa perquè parlen nepalès entre ells. Finalment els fan entendre que ara 

han de treballar junts i que ells s’encarregaran de posar les cordes fixes. També 

parlen de l’oxigen suplementari que hauran de carregar i els punts on els 

deixaran per tenir-ne pel descens. Anatoli diu que ell no n’utilitza, ja que porta 

problemes si s’acaba. Hall troba que això no es propi d’un guia que s’ha de 

preocupar pels clients, i que els seus sí que n’utilitzaran. Scott diu que portarà 

més oxigen per si de cas.    

A continuació l’equip d’Adventure Consultants posa per una fotografia hores 

abans d’atacar el cim. L’escena recreant una imatge real que es va fer aquesta 

expedició aquella primavera.  

En un altre moment, encara al campament, Rob rep la notícia que finalment el fill 

que espera serà una nena. Llavors, a la tenda de la seva expedició, Krakauer 

pregunta als seus companys el motiu pel qual escalen. En aquest moment 

s’aprofundeix en les històries dels protagonistes principals i comenten un dels 
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majors perquès del mite de l’Everest: “per què arriscar-se tant?”, pregunta el 

periodista, i tots alhora contesten: “perquè està aquí!”, fent referència a la mítica 

resposta de George Mallory. Es tracta d’una escena llarga que té l’objectiu 

d’intentar empatitzar amb els personatges i entendre els motius de cadascun.  

Seguidament trobem una altra escena de més de dos minuts que ens mostra 

una trucada entre Rob i la seva dona, amb el mateix objectiu que l’anterior, 

aportar una mica de dramatisme i conèixer la història del mateix Hall.  

Moments abans de començar l’atac al cim, els alpinistes participen en una breu 

cerimònia budista a l’exterior, a la qual li dediquen 15 segons.  

 

 

4.1.8. Atac al cim (Camp Base – Camp IV) 

Parteixen del Camp Base i arriben al camp I, on un client de Mountain Madness, 

Dale Kruse arrossega problemes de salut per falta d’aclimatació. Scott diu que 

haurà de baixar de nou al Camp I per baixar el seu client, i que depenent del seu 

estat el baixarà també fins al Camp Base. Li diu que ho farà en la meitat de temps 

que els altres.  

Al camp II, Rob Hall rep la trucada de Guy Cotter, company d’equip que es troba 

al Mont Pumori, situat a 8km a l’oest de l’Everest. Des d’allà té una visió diferent 

de l’expedició que avança cap al cim. Durant aquesta etapa es produeix un allau, 

i un dels blocs de gel que es desprèn impacta sobre el pit d’Andy Harris, que cau 

lliscant. Rob ajuda a frenar-lo amb el piolet. Aquest incident no perjudica a Harris 

ni interfereix l’ascens.  
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Al camp III, Rob parla amb Fischer per radio, l’americà ha baixat finalment fins al 

Camp Base i ja es troba altre cop a l’1. Diu que demà atraparà de nou a la resta 

del grup. Hall li qüestiona el fet que no descansi ni un dia, però Scott fa broma i 

li diu que no, tot i que és evident que està esgotat. 

A continuació es fa referència a una tempesta que està arribant a la zona de 

l’Everest. El Camp Base li comunica a Rob Hall que la previsió diu que caurà el 

dia 11 de maig. Malgrat això Rob segueix amb la ruta establerta.  

Al camp IV, situat a 7.951m, el vent bufa molt fort. Es posen a dormir amb 

l’esperança que l’endemà amaini, i en cas que no es calmi no seguiran. Ja de nit 

arriba Scott al campament IV, on en Toli li recomana que facin marxa enrere. 

Scott li pregunta per la decisió de Hall, i en saber que ha optat per esperar-se a 

l’endemà, diu que ells faran el mateix, ja que “si ell espera nosaltres també”.  

 

 

4.1.9. Atac al cim (Camp IV – cim) 

El vent i soroll de l’escena anterior es talla en sec per donar pas a una imatge 

des de l’interior de la tenda, on es pot veure que el vent ja no bufa i, a l’exterior, 

que el cel està completament clar. Són les 00:00h del 10 de maig (a partir d’aquí 

al començament de cada escena apareix en pantalla l’hora del dia).  Rob Hall 

anuncia al seu equip que en 30 minuts el seu equip sortirà cap al cim i que l’hora 

límit és les 14h, quan siguin on siguin hauran de girar cua i començar el descens. 

També coneixem que l’expedició sud-africana, que pretenia fer el cim també el 
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dia 10, encara es troba al Camp III i, per tant, no podrà atacar l’Everest aquest 

dia.  

L’expedició de Mountain Madness surt una estona després que la d’Adventure 

Consultants. Scott Fischer encara ho fa un parell d’hores més tard, ja que va 

arribar fa poques hores al Camp IV i opta per dormir una mica més i atrapar-los 

després. Scott li diu al Lopsang si porta les cordes per l’esglaó de Hillary, i el 

sirdar li contesta que sí.  

A les 4:30 de la matinada es troben al Balcó, una petita plataforma situada a 

8.412m. Alguns clients comencen a comentar que estan anant massa lents i a 

preocupar-se perquè no tindran temps suficient per arribar al cim. Beck comença 

a notar problemes a la vista, li diu q Hall que potser és perquè el van operar dels 

ulls dos anys enrere. El guia diu que li enviarà un xerpa perquè pugui baixar, 

però Beck si nega i finalment acorden que esperarà mitja hora i si es troba millor 

pot continuar pujant, però si no haurà de baixar amb un xerpa.  

El sirdar Lopsant de Mountain Madness es lliga a la clienta Sandy Pittman al seu 

arnés i l’ajuda a caminar. Tots dos es troben encara molt enrere, i per tant a 

l’aresta sud-est no hi ha les cordes fixes per poder passar amb seguretat. Ang 

Dorjee, el sirdar d’Adventure Consultants, si que es troba a l’aresta, però tot sol 

no pot posar les cordes. Finalment el guia Andy Harris comunica a Rob que ell, 

Anatoli i Neal, els altres dos guies de Mountain Madness, fixaran les cordes.  

Es mostra a Rob Hall que va tancant el grup, ajudant al seu client Doug Hansen, 

que avança força lent. A les 10:25h del matí els clients encara esperen que els 

seus guies col·loquin les cordes. Alguns clients d’Adventure Consultants 

decideixen girar cua (Jon, Stuart i Taske), per l’espera i el fred. 
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4.1.10. Arribada al cim 

A les 12:25h es forma un tap a l’Esglaó de Hillary, situat a 8.760m, on també hi 

calen cordes fixes. Fins les 12:45h els clients no poden començar a avançar per 

l’esglaó. Just a l’hora de pel·lícula arriba el primer grup al cim. Són la 13:14h del 

migdia. Les imatges d’aquesta escena són potents, amb plans generals dels 

escaladors al cim del món i primers plans de les cares de felicitat.  

A les 14h arriba Rob Hall al cim, després ho fa Scott Fischer, que ha avançat a 

Doug, que encara es troba molt enrere. Entre els dos guies comenten que aquest 

any sembla que ha guanyat Fischer, ja que ha aconseguit portar tots els seus 

clients a dalt de tot. Després d’això, comencen a baixar juntament amb Lopsang, 

que és amb Fischer per ajudar-lo.  

L’escena següent es força rellevant tot i que pot passar desapercebuda. Andy 

Harris està comprovant les ampolles d’oxigen que havien col·locat pel descens, 

i li diu a Krakauer que estan buides.  

Ja a les 15:15h de la tarda, Hall i companyia es troba amb Doug. Rob li diu q al 

seu client que haurà de començar el descens sense arribar al cim, ja que ha 

passat l’hora límit. Però Doug el convenç perquè el deixi continuar i Hall accepta, 

acompanyant-lo fins al cim. Hi arriben a les 16h, Rob per segona vegada en el 

mateix dia.  

Guy Cotter, des del Mont Pumori, observa com encara hi ha persones al cim, tot 

i ser molt tard. Parla amb ràdio amb Helen del Camp Base, i l’avisa que s’està 

acostant una tempesta molt forta.  

Mike, mentre baixa amb altres clients, es troba amb Beck, que no s’ha mogut del 

mateix lloc en moltes hores a causa dels problemes a la vista. El guia l’ajuda i 

comença a baixar. A partir d’aquí Neal Biedleman, guia de Mountain Madness, 

ajuda a baixar a Yasuko, que també avança amb dificultats.  

Rob i Doug comencen el descens, però al client se li ha acabat l’oxigen i ha entrat 

en col·lapse. El guia demana ampolles d’oxigen a la part alta de l’Esglaó de 

Hillary, perquè sinó no pot baixar amb en Doug. Teòricament Ang Dorjee va 

deixar unes ampolles al Cim Sud, prop de l’esglaó, però Harris avisa per ràdio 

que no n’hi ha, tal i com havia comprovat abans. Andy decideix torna a pujar fins 
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on es troba Rob per fer-li arribar oxigen. Des del Camp Base li diuen a Rob que 

si en Doug està tan dèbil que hauria de deixar-lo i baixar ell sol, però Rob s’hi 

nega.  

 

 

4.1.11. La tempesta 

Per altra banda Neal, Lopsang i Scott continuen baixant, però arriba un moment 

en que Fischer diu que no pot més, que baixin ells i que li diguin a Anatoli que 

torni a pujar amb oxigen. La tempesta que preveien arriba al Camp Base, i a 

partir d’aquí es viuen moments d’angoixa, amb imatges fosques i efectes sonors 

de vent molt fort. També arriba als grups que estan arribant al Camp IV i finalment 

fins on es troben Rob i Doug. El guia li diu al seu client que anirà al Cim Sud a 

buscar oxigen i li demana que es quedi allà. Però quan es separa uns metres 

d’ell, Doug es desenganxa de l’arnés i es precipita al buit.  

A l’altre grup, format per clients de les dues expedicions i els guies Mike i Neal, 

no es troba lluny de les tendes del Camp IV però la nul·la visibilitat a causa de la 

tempesta i l’esgotament i debilitat de molts clients impedeix avançar amb 

normalitat.  

En l’escena següent, Andy troba a Hall, que li porta oxigen. Li comunica que 

Doug ha mort. Per altra banda, l’altre grup de clients amb problemes estan quiets, 

sense poder avançar, i s’estan començant a congelar. Els guies i algun client 

més decideixen arribar ells fins al Camp IV per poder demanar ajuda.  
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Quan arriben a les tendes, els que ja havien arribat els reben picant amb olles 

per guiar-los pel soroll. L’Antaoli, que ja feia estona que havia arribat al Camp IV, 

els hi pregunta on estan els altres. Demana ajuda a en Krakauer, que està a la 

seva tenda molt esgotat, i el periodista li diu que no pot perquè no hi veu bé, a 

causa de l’impacte del reflex de la neu. 

Així doncs, l’Anatoli surt a buscar-los tot sol, són les 12h de la nit un altre cop, 

així que han passat 24h des de que l’expedició d’Adventure Consultants ha sortit 

cap al cim. El guia troba al grup que havien deixat enrere i comença a portar a 

clients fins a les tendes. Mentrestant, Rob i Andy intenten desbloquejar la vàlvula 

d’oxigen, però no poden. Hall li agraeix a Andy que hagi tornat a ajudar-lo. El so 

del vent augmenta, i de cop, en passar a l’escena següent, s’atura. Ara ens 

trobem a casa de la dona de Hall. Jan es desperta i en veure l’hora truca al Camp 

Base per tenir notícies. Helen li explica la situació. La dona, que també és 

alpinista i el 1993 va fer l’Everest amb Hall, li diu que ha d’enviar a Ang Dorjee a 

buscar a Rob.  

Guy Cotter arriba al Camp Base i comença a intentar contactar amb Hall per 

ràdio, però el guia no respon. Apareix també un nou personatge, David 

Breashers, de l’expedició de l’IMAX, que comunica a Helen que ells tenen força 

material i oxigen per la seva expedició però que el posen a la seva disposició per 

rescatar a Hall i companyia. Són les 3h de la matinada. 

Anatoli torna al grup de clients aturats i segueix emportant-se a persones fins a 

les tendes del Camp IV. Deixa a Yasuko i Beck, ja que veu com estan 

pràcticament morts.  

Andy Harris i Rob Hall es troben al mateix lloc, sense poder-se moure, quan de 

cop Harris es comença a treure peces de roba, en conseqüència rellisca i es 

precipita al buit. 

Es fa de dia al Camp Base, però encara no tenen notícies de Hall i Andy. EN Guy 

continua intentant contactar amb els seus companys per ràdio. Finalment 

coneixem que Anatoli va baixar a 3 clients del Coll Sud i que només s’hi van 

quedar Beck i Yasuko. Mike, des del Camp IV, comunica al Camp Base que no 

podran anar-los a buscar perquè de totes maneres no podrien carregar amb ells 

fins els altres campaments, ja que ells mateixos estan molt dèbils. 
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Finalment Rob respon a la ràdio. Explica que Andy ja no és amb ell i que no es 

pot moure perque està congelat, però que intentarà treure’s el gel de la cara. Diu 

que es troba prop del Cim Sud. Parla amb la seva dona, a través del telèfon i la 

ràdio del Camp Base, i ella l’anima i li dóna instruccions perquè es mogui. Des 

del Camp IV, se sent la transmissió de ràdio i veiem com la resta d’alpinistes ho 

escolten en silenci, abatuts. 

El rescat de Hall es veu impossibilitat a causa de la tempesta. Li comuniquen a 

Rob i ell diu que intentarà aguantar una altra nit. La seva dona, en saber-ho, li 

demana a Helen que si el pot posar en contacte amb Rob. La parella parla, amb 

una musica dramàtica suau de fons, sobre la filla que tindran. Rob li demana que 

li posi el nom de Sarah. Es tracta d’un moment dramàtic en que els dos són 

conscients que el pare no arribarà a conèixer a la seva filla, ja que és a punt de 

morir. Quan Rob tanca els ulls, al minut 1:41 de pel·lícula, es mostren plans 

generals de l’Himàlaia. 

A l’escena següent, apareix un pla zenital de Beck, estirat a terra i amb la cara 

congelada. De cop apareixen imatges de la seva dona i els seus fills, en un altre 

indret diferent, i a través d’una càmera subjectiva s’acosten a Beck animant-lo a 

aixecar-se. Malgrat el seu estat, Beck s’aixeca, veiem com també té els dits 

completament congelats i negres.  

Mentrestant, Anatoli va a buscar a Scott, que era més amunt. El troba mort, i tapa 

el cadàver amb la motxilla de l’americà.  

Amb greus problemes per avançar, Beck arriba a les tendes del Camp IV. El guia 

Mike comunica al Camp Base que Beck ha aconseguit tornar, i que en David i la 

resta de l’equip de l’IMAX, que encara no havien completat l’atac al cim, iniciaran 

un rescat per baixar a Beck fins al Campament I.  

 



Everest 2015. Inspirada en la increïble historia real (1996)               Helena Sensarrich Viaplana  

48 
 

4.1.12. El rescat de Beck 

Helen truca de nou a la dona de Beck per dir-li que ha aconseguit arribar al Camp 

IV, tot i que el seu estat és força crític. Li diu que no poden creuar el glaciar, situat 

entre el Camp I i el Camp Base, amb ell, i que un helicòpter tampoc ho pot fer ja 

que no es pot volar per sobre del Camp Base per la falta d’oxigen.  

La dona de Beck, des de casa seva, comença a trucar a les ambaixades del 

Nepal per aconseguir un helicòpter que voli fins el Camp I. Mentre, l’equip de 

l’IMAX aconsegueix portar a Beck fins el primer camp, on l’estiren en una llitera 

i li posen les mans en aigua bullint, per intentar recuperar-lo. Finalment arriba un 

helicòpter per sobre del Camp Base, amb problemes per aterrar i enlairar-se, i 

s’emporta a Beck a l’hospital més proper.  

Durant el vol, Beck observa els paisatges per on han passat en les darreres 

setmanes, i en pantalla es mostren plans aeris de les muntanyes. És una escena 

també força sentimental, amb una música lenta de fons.  

 

4.1.13. Desenllaç 

A continuació, les expedicions de Mountain Madness i Adventure Consultants 

arriben al Camp Base, on es retroben amb Helen, tots tristos i abatuts. L’escena 

següent ja mostra com Beck arriba a casa seva, a Texas, i es retroba amb la 

seva dona. Per altra banda, les expedicions arriben a l’aeroport, on Jan, la dona 

de Rob Hall, els rep.  

La darrere escena és un pla general del cim de l’Everest i les muntanyes del 

voltant, amb la llum del sol que va desapareixent. Es mostra també a Rob Hall 
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tapat de neu, mentre sona el tema ”Everest Epilogue” de la banda sonora del 

film. 

 

 

4.1.14. Què va passar amb els protagonistes? 

Després, amb la mateixa música, es mostren fotografies de les persones reals 

de la història. Juntament amb algunes fotografies, hi apareix un text adjunt: 

Rob: “El cos de Rob continua a la muntanya juntament amb el cos d’altres 

persones que també van perdre la vida allà.” Després apareix la fotografia i el 

nom d’Scott Fischer, d’Andy “Harold” Harris, de Doug Hansen, de Yasuko 

Namba, i la fotografia real de l’equip de Mountain Madness que es recrea a la 

pel·lícula.  

A continuació es mostra una imatge d’en Beck Weathers després de la tragèdia, 

amb visibles marques a tota la cara, produïdes per la congelació, i una mà 

embenada. El text adjunt diu: “Beck Weathers va perdre les dues manes i el nas.” 

Juntament amb una fotografia que surt ell i la seva dona, podem llegir: “Segueix 

vivint a Dallas amb la seva dona, Peach.” 

Després es mostra una imatge d’en Rob i la Jan junts en una muntanya, amb el 

text següent: “Al juliol de 1996, Jan va donar llum a una nena.”. Amb una altra 

foto de Jan amb el bebè, hi diu: “Li va posar el nom de Sarah.” Finalment es 

mostra una imatge de la Sarah quan ja és adolescent, amb el seu nom escrit a 

la part inferior: “Sarah Arnold- Hall”.  

A gairebé dues hores de pel·lícula, es mostren els crèdits finals. 
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4.1.15. Altres comentaris sobre la repartició dels minuts a cada 

escena 

A l’analitzar el temps que es dedica a cada escena crida l’atenció que l’arribada 

al cim es produeixi a una hora justa de pel·lícula, és a dir, exactament a la meitat 

del film. Es pot entendre com una metàfora que exemplifica la cita “el cim és la 

meitat del camí”, atribuïda a l’escalador Ed Viesturs, mundialment conegut i que 

el 1996 participava a l’expedició de l’IMAX a l’Everest. És una manera de donar 

importància al descens i, precisament en aquest cas, on la baixada del cim va 

esdevenir transcendental.  

Per altra banda, l’escena que acumula més minuts és la de la tempesta, ja que 

fa un seguiment de la situació dels personatges que es troben en diferents punts 

de la ruta. A més, aquesta tempesta va ser determinant en la mort de les 

persones d’aquell 10 de maig de 1996. Les altres escenes que s’emporten més 

minuts són les de l’aproximació als diferents camps i al cim, on hi apareixen grans 

plans de les muntanyes de l’Himàlaia, així com algun moment de tranquil·litat al 

camp Base.  

Es tracta, doncs, d’un seguiment cronològic a l’expedició de Mountain Madness 

i el seu guia, Rob Hall, que protagonitza la pel·lícula. Les escenes amb la seva 

dona, ja siguin presencials al principi del film o via trucades telefòniques, prenen 

importància i forces minuts per poder sensibilitzar amb el protagonista.  
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4.2. La història dels protagonistes 

Al voltant de la història dels fets del maig de 1996 a l’Everest existeixen uns punts 

transcendents i debatuts que van marcar el desenllaç de la tragèdia i que, per 

tant, apareixen -amb més o menys freqüència i importància- a la pel·lícula de 

Kormákur.  

A continuació tractaré cadascun d’aquests punts, establint el que s’ha conegut a 

través dels testimonis i el que apareix al film. 

 

4.2.1. Massificació i competència de les expedicions 

Sense dubte, les dues expedicions que encapçalaven aquell dia l’atac al cim, 

Adventure Consultants i Mountain Madness, estaven marcades per una 

competència laboral que les esforçava a portar el màxim nombre de clients a 

l’Everest. Entre Rob i Scott, els seus guies principals, no es coneix que tinguessin 

una mala relació personal, més aviat al contrari, ja que entre ells es reconeixien 

els mèrits esportius de cadascú i es respectaven mútuament. Es pot dir, per tant, 

que eren rivals de negocis, en un sector únic i poderós com és el sostre del món.  

Els dos grups reflectien dues maneres diferents d’entendre el guiatge en altitud. 

Hall era meticulós, controlador i curós, i alhora permetia incorporar a les seves 

expedicions clients sense cap experiència en vuit mils. Diguem que la seva 

metodologia escrupolosa compensava la poca expertesa dels que s’apuntaven 

a l’aventura de l’Everest, contractant gairebé a un xerpa per client i carregant 

quantitats suficients d’oxigen, i fins aquell any aquest sistema li havia funcionat 

a la perfecció. Tal i com diu Scott a la pel·lícula analitzada, “tu els portes de la 

mà i ets el millor en això”. El líder de Mountain Madness, en canvi, tenia un 

caràcter més esbojarrat, tot i que també era un autèntic professional de 

l’alpinisme, molt reconegut entre la seva professió. La seva ideologia defensava 

que si una persona no podia pujar pel seu propi compte a l’Everest, no hauria de 

ser-hi. En general, els seus clients eren més experts que els de Hall, tot i que 

alguns, com Sandy Pittman, van presentar greus dificultats per avançar durant la 

darrera etapa.  
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A la pel·lícula es reflexa bé aquestes dues filosofies diferents, amb la manera de 

representar els personatges i les seves actuacions. També mostren el neguit 

dels responsables de les expedicions per la creixent massificació i la 

concentració de tants grups al Camp Base. Per exemple, a la primera escena de 

la pel·lícula, l’equip d’Adventure Consultans comenta que aquest any es 

preveuen 20 equips i que això provocarà un embús durant el camí. En altres 

moments, també queda palès la preocupació de Hall per evitar acumulacions a 

punts concrets de l’ascens al cim.  

 

4.2.2. Els clients i la seva inexperiència 

Relacionat amb el punt anterior, moltes de les expedicions que es trobaven 

aquell any al Camp Base de l’Everest, no tenien experiència suficient per assolir 

el cim de l’Everest en condicions. Com hem comentat, de les dues expedicions 

principals només dues persones havien aconseguit algun vuit mil en ocasions 

anteriors: una era Charlotte Fox, que havia coronat el Gasherbrum II (8.034m) i 

el Cho Oyu (8.153m), situat al costat de l’Everest. L’altre era Pete Schoening, un 

mite de l’alpinisme que s’havia apuntat amb Mountain Madness per estalviar-se 

les tasques burocràtiques dels permisos oficials i la feinada per aconseguir 

oxigen, tendes, xerpes, etc.  

La resta no havia ascendit a cap muntanya semblant a l’Everest, tot i que molts 

tenien experiència en alpinisme i escalada. Tot i aquestes mancances, no eren 

les pitjors expedicions que rondaven pel Camp Base aquella temporada. Jon 

Krakauer recorda al seu llibre Into Thin Air que “hi havia una colla d’alpinistes 

amb una preparació molt dubtosa que s’havien incorporat a una expedició 

comercial dirigida per un anglès sense credencials conegudes a l’Himàlaia. Però 

curiosament els menys preparats no eren els clients guiats sinó més aviat els 

membres d’expedicions ordinàries, organitzades a la manera tradicional.” 

Relacionat amb això, en un moment de la pel·lícula Rob Hall observa al Camp 

Base l’expedició del “Sunday Times” de Johannesburg, liderada per l’anglès Ian 

Woodall. En aquesta escena, Woodall ensenya als seus clients a posar-se uns 

grampons, mostrant així la nul·la experiència que tenien en alpinisme. 
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Krakauer explica al seu llibre una trobada amb dos membres de l’expedició 

taiwanesa: “De seguida em vaig adonar que no dominaven gaire les eines i les 

tècniques bàsiques de l’escalada sobre gel. A un d’ells se li clavaven els 

grampons i ensopegava contínuament. [...] Vaig quedar escandalitzat de veure 

que travessaven tots dos a la vegada per l’escala d’una esquerda, una temeritat 

del tot innecessària.” 

En un altre moment, al començament del film, Rob Hall fa una introducció a 

l’expedició als seus clients, un cop s’han reunit tots a Katmandú. Allà els hi 

explica en què consisteix el mal d’alçada i el que pot provocar la falta d’oxigen. 

Podem interpretar que, per tant, són clients que no dominen aquests indrets.  

Però a banda d’això a la pel·lícula no es diu directament que els clients 

d’aquestes dues expedicions principals eren inexperts. En canvi, alguns d’ells 

van cometre errors de principiants. Beck Weathers, Stuart Huchison i 

Lou Kasischke, tots d’Adventure Consultans, van portar unes botes noves de 

trinca que, tal i com recull Jon Krakauer al seu llibre, “estaven pràcticament per 

estrenar”. El periodista també explica que en veureu es preguntava “si eren 

conscients dels riscos que corrien aventurar-se a fer l’Everest amb un calçat tant 

nou”. I és que les botes d’aquesta mena, a causa de la seva rigidesa, s’han de 

donar amb antelació per evitar que et provoquin llagues als peus.  

En la mateixa línia es trobava un altre error de Stuart, que fins al Camp Base no 

es va adonar que els seus grampons no encaixaven amb les seves botes noves, 

i Rob Hall va reparar l’error com va poder.   

 

4.2.3. La pressió afegida pel ressò mediàtic 

Com hem assenyalat abans, a Mountain Madness i Adventure Consultants els hi 

acompanyava una pressió laboral regida per la competència entre elles. La 

premsa tenia un paper fonamental en aquest tema, ja que, parlant de les seves 

gestes a dalt de l’Everest oferien una publicitat gratuïta arreu del món.   

En realitat, inicialment Jon Krakauer havia d’anar amb l’expedició de Scott 

Fischer, però finalment Rob Hall va aconseguir que el periodista s’aventurés amb 

el seu equip. Krakauer explica al seu llibre el motiu pel qual Hall el volia amb ell: 
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“Em va explicar sense embuts que no era pas en mi que estava interessat, ni tan 

sols en la publicitat que el meu article pogués generar. El que resultava llaminer 

de debò del contracte que havia tancat amb Outside -la revista per la qual 

treballava Krakauer- era la quantitat de propaganda de franc que li garantia la 

revista.” 

D’aquesta manera, Adventure Consultants va abaratir considerablement el preu 

de l’aventura a Outside. Només li va cobrar 10.000 dòlars, dels 65.0000$ que 

feia pagar a la resta. La diferència seria baratada per espai publicitari a la revista. 

Això li anava perfecte a Hall, ja que els lectors d’Outside eren gent activa i, nord- 

americana, és a dir, els clients potencials de la seva expedició.  

Beck Weathers, després de l’expedició del ’96, va ser entrevistat a l’ABC News. 

El presentador li va preguntar si “el fet de portar un periodista al grup va suposar 

una pressió extra per Rob Hall”, al que Beck va respondre: 

“Està claríssim. Rob vivia d’això. [...] Hi ha una certa pressió perquè quan tornis 

a sortir a les notícies, a la premsa, es digui que tot ha anat molt bé.” 

A causa de la baixa de Krakauer amb Mountaint Madness, l’expedició de Fischer 

va contactar amb Sandy Hill Pittman, una alpinista, editora de moda i periodista 

que, a més de corresponsal, era clienta i per tant tenia la intenció de pujar al cim, 

després de dos intents fallits, mentre enviava les seves cròniques a la NBC. A 

més, la periodista Jane Bromet era també corresponsal de l’equip de Fischer, 

trucava diàriament per proporcionar les seves cròniques a Outside Online, però 

no era clienta i per tant no tenia permís per pujar més enllà del Camp Base.  

A la pel·lícula es coneix que Krakauer havia d’anar inicialment amb Mountian 

Madness, i que finalment Hall ha aconseguit que viatgi amb ells. Helen, la 

coordinadora de l’equip neozelandès, comenta que si Rob aconsegueix portar al 

periodista al cim serà tot un èxit per la seva expedició. 
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4.2.4. La cultura nepalesa 

L’Everest es troba situat entre el Tibet i el Nepal. La ruta més habitual és la 

nepalesa, la que s’inicia des de la vessant sud-est. Els xerpes són habitants de 

les regions muntanyoses del Nepal que van emigrar del Tibet cap al sud fa més 

de quatre segles. En les zones on viuen és difícil cultivar-hi, ja que són terrenys 

freds i molt accidentats. Per això la majoria de la població es dedicava a la 

pastura de iacs i al comerç amb els països propers.  

Però amb la primera expedició a l’Everest, dirigida per britànics l’any 1921, els 

alpinistes van decidir contractar natius per ajudar-los en el seu ascens, i això va 

revolucionar la cultura nepalesa. 

Fins avui, l’economia d’aquest país depèn en gran mesura d’aquestes 

expedicions. Per això molts nepalesos han après tècniques d’alpinisme i 

escalada, per convertir-se en xerpes i intentar convertir-se en sirdars 

prestigiosos. Durant les travesses, tal i com explica Krakauer al seu llibre, ells 

“equipaven les vies, muntaven els campaments, feien el menjar, carregaven 

l’equipatge. Així estalviàvem més les forces i augmentàvem les nostres 

possibilitats d’accedir a l’Everest.” Tot i que per ell tot això no li resultava 

gratificant, ja que, en certa manera, era com “si no pugés la muntanya de debò.” 

Malgrat les mínimes condicions laborals en què treballen -els xerpes escaladors 

més prestigiosos reben entre 1.400 i 2.500 dòlars, pels 15.000 dòlars que pot 

arribar a cobrar un guia-, i el perill de la seva feina -sumen més d’un terç de les 

víctimes de l’Everest-, cada any els xerpes competeixen per tenir un lloc en una 

de les expedicions d’aquesta muntanya.  

La pel·lícula no dedica massa minuts a aquest col·lectiu ni tampoc a la seva 

religió, el budisme. Abans del primer quart d’hora de pel·lícula, dediquen mig 

minut a mostrar una cerimònia budista, amb la participació dels protagonistes de 

la història. Però la importància de les seves creences va mol més enllà. Els 

alpinistes que han conviscut amb ells a l’Himàlaia han pogut conèixer de primera 

mà la influència de la seva cultura en el seu dia a dia. 
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Per exemple, una forta creença dels xerpes, i que va estar present durant la 

primavera del ’96, era la possibilitat de fer enfadar a la deessa del cel, 

Sagarmantha (així és com anomenaven a l’Everest). Si s’enfadava, la muntanya 

podia provocar un càstig. 

Una de les publicacions que va fer Sandy Pittman durant les seves estades a 

l’Everest reflectia aquesta superstició: “va arribar un correu amb una revista 

pornogràfica que un col·lega escalador havia enviat de broma. Uns quants 

xerpes se l’havien endut a la tenda per mirar-se-la bé, mentre els altres 

s’esgarrifaven de pensar en el desastre que els sobrevindria si hi posaven els 

ulls. La deessa no tolera res brut a la muntanya sagrada.” 

Altres trobades que van tenir lloc al Camp Base, on no hi havia intimitat i per tant 

es comentava tot, van ser acusades de provocar l’enuig de la muntanya.  

A més, molts dels accidents que van tenir lloc aquella temporada van provocar 

que alguns alpinistes, no xerpes, es preguntessin “què havien fet per provocar la 

muntanya d’aquella manera”. Potser la massificació i la comercialització d’un 

indret com aquell.  

La majoria dels alpinistes que han compartit moments als peus de l’Everest, han 

conegut aquesta vessant espiritual dels xerpes. El doctor Ken Kamler, que al ’96 

era allà amb l’expedició guiada internacional “Alpine Ascents”, parla en una Ted 

Talks sobre aquestes experiències a l’Himàlaia. El metge diu: “durant la meva 

quarta estada a l’Everest, un cometa va passar sobre la muntanya. El Hyakutake. 

Els xerpes van dir en aquell moment que era molt mal presagi, i els hauríem 

d’haver escoltat.” 

Tot això no es recull a la pel·lícula, que sí que presenta els sirdars de les dues 

expedicions principals. Tanmateix, al film el seu paper està més involucrat amb 

l’accident de les cordes fixes que no pas amb la seva cultura.  

 

4.2.5. L’accident amb les cordes fixes 

Hi ha trams de l’Everest, sobretot als últims 900 metres, que s’han d’equipar amb 

cordes fixes per tal que els alpinistes s’hi lliguin amb el seu arnès i, d’aquesta 
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manera, evitar precipitar-se al buit. Són zones conegudes com per exemple la 

Balconada (8.400m) o l’Esglaó de Hillary (8.760m). Normalment alguns xerpes 

s’avancen a la resta de clients i munten la cordada perquè, un cop arribi la resta 

de l’expedició, puguin passar sense esperar-se i amb una certa ajuda. Al ’96, els 

sirdars Ang Dorje (Adventure Consultants) i Lopsang (Mountain Madness), 

havien de fer aquesta feina en la darrera etapa de l’ascens, juntament amb un 

altra xerpa de cada grup. Aquesta decisió queda clara a la pel·lícula, tot i la 

discussió que mantenen els dos xerpes en l’escena. Realment la relació entre 

ells no era excel·lent, per problemes laborals del passat. 

En aquest punt també intervé Sandy Pittman. El seu paper a l’expedició de 1996 

va ser força controvertit i fou acusada per aquell tràgic desenllaç. Des de 

l’ascens, Pittman va presentar problemes per avançar amb normalitat i Lopsang 

Xerpa va tirar d’ella, amb una corda lligada a l’arnés, durant bona part de l’etapa. 

Això va desmanegar l’organització per l’ascens al cim i va comportar un retràs 

important en l’horari previst.  

Per tant, quan Ang Dorje va arribar en un dels punts on calia fixar corda, es va 

trobar sol i, sense l’ajuda de l’altre sirdar, no podia fixar les cordes. Igualment, 

Ang Dorje no va arribar 90 minuts abans que la resta, tal i com estava previst, 

sinó que va arribar a la Balconada a les 5:30 del matí, juntament amb Krakauer, 

que portaven una hora d’avantatge respecte la resta del grup de Hall.  

Hores més tard alguns xerpes van posar les cordes, però uns metres més amunt, 

al Pic Sud, es van tornar a trobar amb el mateix problema, ja que calia fixar més 

corda en un tram molt difícil. Krakauer recorda aquell moment així: 

“Cap a les 11:40h, Biedleman -guia de Mountain Madness- finalment va 

preguntar a Anf Dorje si col·locaven les cordes.” Llavors Lopsang encara no 

havia arribat perquè es trobava més endarrerit ajudant a Pittman. “Ang Dorje va 

respondre amb un ‘no’ contundent i clar, potser perquè volia que els xerpes de 

Fischer fessin la seva part de la feina”. 

Així doncs, Biedleman i l’altre guia de Fischer, Anatoli, juntament amb el guia 

Harris i el mateix Krakauer, van equipar la via fins a la cresta del cim. No era una 

tasca fàcil, per tant quan van acabar ja havia passat una altra hora.  
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Després van arribar a l’Esglaó de Hillary, on també s’hi havia d’instal·lar corda 

fixa. En aquest punt va ser Anatoli qui va equipar la via poc a poc, deixant-la 

preparada pels següents escaladors.  

Totes aquestes esperes i acumulacions d’alpinistes en aquests indrets, suposen 

una pèrdua d’un temps molt valuós alhora que un empitjorament de l’estat físic i 

mental de les persones, que pateixen congelacions i neguits importants. Aquesta 

desorganització, en expedicions com les de Hall i Fischer són del tot 

impensables. Però el cas és que aquell any, aquestes demores van suposar que 

molts alpinistes arribessin al cim força tard i que els atrapés una tempesta quan 

encara no havien arribat al Camp IV. 

No sabem per què els xerpes no van sortir el 9 de maig a la nit, tal i com havien 

acordat, per avançar-se i fixar les cordes. Krakauer explica que “després de 

l’expedició, Lopsang ha insistit que a última hora Hall i Fischer van deixar córrer 

el pla d’enviar els xerpes a fixar cordes simplement perquè els havien arribat 

notícies -falses- que l’expedició montenegrina ja havia completat totes les vies 

fins al Pic del Sud.” Tanmateix, cap dels altres guies no coneixien aquesta 

informació ni tampoc els suposats canvis de plans. A més Krakauer recorda que 

cada un dels xerpes va sortir aquell dia carregat amb 100 metres de corda.  

Anatoli Boukreev, en el seu llibre The Climb, recull les declaracions d’alguns dels 

alpinistes que recorden aquest fet: “Jo havia sentit que el nostre xerpa i el de Hall 

col·locarien totes les cordes abans que nosaltres sortíssim” comentava Pittman. 

Klev Schoening també va afirmar el mateix i Lene Gammelgraad, clienta de 

Fischer, va afegir que va sentir dir a Scott que “les cordes es fixarien amb 

antelació perquè els clients no s’haguessin d’esperar en cap punt.” 

Anatoli, a més, inclou el que un xerpa li va dir Lopsang sobre les cordes que 

suposadament havien posat els montenegrins: “Ja hi ha cordes fixes, no 

necessiteu res.” I sobre el comentari de Krakauer dels 100 metres de corda que 

portaven els xerpes igualment, el guia Boukreev li contesta dient que els sirdars 

acostumen a portar sempre corda per solucionar qualsevol imprevist que es 

puguin trobar.  

A la pel·lícula doncs, només s’intueix que la causa del retràs en les cordes és 

Lopsang i la seva voluntat de carregar a Pittman. Segons ella, Pittman no va 
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demanar en cap moment que la remolquessin. Sinó que va ser el sirdar qui se la 

va enganxar a la baga davant de l’arnès. Ella no va optar per desenganxar-se en 

cap moment, i després, va explicar que li semblava que l’havia remolcat només 

una hora i mitja, i no les sis hores que van confirmar la resta. 

Lopsang, que formava part dels millors escaladors del món, sabia que per Scott 

era molt important que Pittman arribés a dalt de l’Everest.Per això també va patir 

durant les anteriors etapes per carregar tot el seu material, que podia arribar a 

pesar 40kg. Però la voluntat de Lopsang era acontentar a Fischer, que 

necessitava una bona publicitat de la clienta novaiorquesa.  

 

4.2.6. L’accident amb l’oxigen del Pic Sud 

A la pel·lícula veiem que, durant el descens, l’expedició de Hall es queda sense 

ampolles d’oxigen suplementari. El motiu no queda massa clar, tot i que veiem 

que és Andy Harris, un dels guies, qui comprova les bombones i afirma una 

vegada i una altra que les ampolles estan buides.  

Però realment sí que hi havia ampolles plenes al Pic Sud, tal i com havia planejat 

l’expedició d’Adventure Consultants. Llavors, perquè Andy Harris va confirmar 

que als seus companys el contrari? 

A partir del que van explicar les persones que eren allà, podem pensar en dos 

possibles motius. Cap d’ells apareix clarament a la pel·lícula, per tant és fàcil que 

l’espectador es confongui sobre aquest aspecte.  

Un dels motius és el mal d’alçada que patia Harris. Tot i que no es coneixen amb 

exactitud les causes de la seva mort, ja que no es va arribar a trobar el seu cos, 

es creu que Andy va patir hipòxia a causa de la falta d’oxigen. Per tant, l’error 

amb l’oxigen podria ser fruit del malestar i la confusió que genera un edema 

d’aquest tipus. L’altre opció és que Harris tingués el regulador de l’ampolla 

bloquejat pel glaç, i d’aquesta manera l’indicador li fes creure que les ampolles 

estaven buides. 

Quan Harris va informar, erròniament, que les ampolles del Pic Sud eren buides, 

l’altre guia, Mike Groom, va intentar corregir per ràdio l’errada del seu company, 
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però l’aparell no funcionava bé i no va poder comunicar a Rob Hall que sí que 

quedava oxigen. 

 

4.2.7. Les comunicacions a l’Everest 

Com hem comentat, durant el 10 i 11 de maig de 1996 les comunicacions 

telefòniques i de ràdio van fallar en diverses ocasions. L’intercanvi d’informació 

entre els guies de les expedicions i amb els seus companys del Camp Base és 

molt important en cada travessa, però ho és encara més si sorgeixen imprevistos, 

ja que cal una bona coordinació d’esforços en moments tan delicats com 

aquests. Un exemple és la trucada fallida de Mike Groom que hem descrit en el 

punt anterior.  

Tots els alpinistes que van fer declaracions posteriors a la tragèdia han confirmat 

que durant aquells dos dies hi va haver molt mala comunicació, tot i que això no 

és recull a la pel·lícula. De fet, al Camp IV, per exemple, el telèfon no va funcionar 

en cap moment. El Dr. Ken Kemler, en la mateixa xerrada de Ted Talks, va 

afirmar que des del Camp III, a través de la ràdio, van viure moments de confusió, 

moltes contradiccions i una gran incertesa per culpa de la mala comunicació. 

La comunicació del Camp Base consistia en un aparell de telèfon i fax, que 

funcionava via satèl·lit. “Les trucades sortien cares -cinc dòlars per minut- i no 

sempre funcionaven, però el simple fet que la meva dona pogués marcar un 

número de tretze xifres des de Seattle i connectar amb mi al Mont Everest em 

semblava extraordinari”, recorda Krakauer. 

Araceli Segarra, que el 10 de maig es trobava al Camp II per fer el cim aquella 

mateixa temporada, recorda que “parlar per ràdio es feia gairebé impossible, així 

que el Camp IV parlava directament amb el Camp Base, i des d’allà ens 

passaven la informació al Camp II.” 

També és veritat que hi ha aspectes relacionats amb les trucades que sí que es 

recreen correctament al film. Per exemple, la trucada que Hall fa amb el Camp 

Base quan està amb Doug metres amunt del Cim Sud és real. Testimonis que 

es trobaven al Camp III van comentar que ells sentien, des de les seves tendes, 

les converses a través de la ràdio. Van poder sentir a Rob explicant que Doug 
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estava molt dèbil per baixar i que ell es quedaria allà amb ell. Altres escaladors 

que es trobaven per sota del Camp IV i que coneixien a Rob li van aconsellar 

que deixés allà a Doug i que ell baixes. Llavors Rob els hi va dir: “estem escoltant 

els dos”. És a dir, les mateixes paraules que Rob Hall diu a la pel·lícula en 

aquesta mateixa situació. 

Un altre moment telefònic, que pot semblar una mica inversemblant, és la 

conversa que mantenen Rob Hall i la seva dona Jan Arnold, ell estan a més de 

8.000m d’alçada i ella a casa seva de Nova Zelanda. Aquesta trucada té lloc 

moments abans de la mort de Hall. La connexió va ser possible tal i com es 

produeix a la pel·lícula: a través de la connexió de ràdio amb el Camp Base i des 

del Camp Base per telèfon via satèl·lit amb Jan. Hall, després de passar la nit sol 

a dalt de l’Everest i de conèixer la notícia de la impossibilitat del seu rescat -a 

causa de la forta tempesta que encara perdurava- va saber que no trigaria massa 

en morir.  

De la mateixa manera que al film, en aquesta trucada la parella va decidir el nom 

de la filla que esperaven, “Sarah”, que va néixer un mes després. Part de la 

conversa final de Rob Hall també recrea les darreres paraules que es van sentir 

del guia, l’11 de maig de 1996: “no et preocupis massa per mi”, dirigides a la seva 

dona. 

 

4.2.8. L’hora límit i la febre del cim 

Els guies de l’expedició d’Adventure Consultants havien acordat que a les 14h 

del divendres 10 de maig tots els membres del grup havien de fer mitja volta i 

començar el descens, fos quin fos el lloc on es trobessin en aquell moment. A la 

pel·lícula això queda molt clar, ja que Hall ho comunica als seus clients amb una 

especial insistència. Tot i això, Doug i Hall continuen pujant fins al cim passades 

les dues. A partir de les escenes del film podem percebre que els dos s’estan 

equivocant i que haurien de girar cua però, alhora, entenem -gràcies a la 

presentació prèvia dels personatges- que en aquelles circumstàncies és possible 

que les ganes d’accedir al cim et superin per sobre de qualsevol motiu raonable.  
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Henry Todd, membre de Himalayan Guides, que en aquells moments es trobava 

al Camp II explicava aquestes causes psicològiques: “Et sents absolutament 

esgotat...deixes de pensar amb lògica. Simplement creus que ho aconseguiràs.” 

Però els altres alpinistes que observaven l’ascens des d’altres zones de 

l’Himàlaia, s’esgarrifaven de veure que a aquella hora encara hi havia escaladors 

que continuaven pujant. Ed Viesturs, un dels millors alpinistes del món que 

formava part de l’expedició de l’IMAX, recorda: “Els vèiem allà, parats o movent-

se molt a poc a poc, i també vèiem núvols de vent que passaven a tota velocitat 

sobre el cim. Sabia que se’ls hi estava fent molt tard i que se l’estaven jugant. A 

més, calculava que es quedarien sense llum i sense oxigen.” 

El que et fa continuar caminant, malgrat els perills i sense tenir en compte unes 

raons coherents, s’anomena febre del cim. Beck Weathers recorda, al llibre de 

Krakauer, la sensació que tenia en veure a al seu company Doug Hansen durant 

l’aproximació al cim: “Feia molt mala cara, es queixava que portava dos dies 

sense dormir, sense menjar. Però arribat el moment estava decidit a encordar-

se i pujar. A mi em feia patir una mica perquè, per poc que el conegués, ja 

m’havia adonat prou que Doug s’havia tirat tot l’any anterior lamentant el fet 

d’haver-se quedat amb un pam de nas a cent metres del cim. Això l’havia estat 

consumint cada dia de l’any. Tenia claríssim que aquesta vegada ningú no li 

negaria el cim. Mentre fos capaç de respirar, Doug continuaria disposat a pujar 

fins a dalt de tot.” 

I, malgrat les escasses setmanes que Beck i Doug s’havien conegut, Weathers 

tenia raó.  

Un cas ben diferent va ser el que van viure quatre clients d’Adventure 

Consultants. A les 11:30h del divendres 10, veient la lentitud amb que avançaven 

i les cues que s’havien format a les cordes, Lou Kasischke, John Taske i Stuart 

Hutchinson van decidir girar cua. Hall va enviar els xerpes Kami i Lhakpa Chhiri 

perquè els acompanyessin durant el descens. Un altre client de l’expedició, Frank 

Fischbeck, ja s’havia fet enrere hores abans.  

Krakauer reflexiona sobre aquesta decisió a Into The Thin: “Malauradament, la 

mena de persona motivada que no passa ànsia i tira muntanya amunt peti qui 

peti, normalment també està predisposada a passar per alt un senyal de perill 
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imminent. Aquest és el quid de la qüestió de l’Everest: si vols fer el cim, has de 

saber anar a totes, però sabent que si et passes de la ratlla, és probable que t’hi 

deixis la pell […]. Taske, Hutchinson, Kasischke i Fischbeck havien pagat uns 

70.000 dòlars cadascú i havien aguantat setmanes d’agonia per fer aquell únic 

intent. Tots ells eren ambiciosos, poc acostumats a perdre i encara menys a 

rendir-se. I amb tot, acarats a una decisió peluda, van ser dels pocs que aquell 

dia van prendre el bon camí.” 

Lou Kasischke, en el seu llibre After the Wind: 1996 Everest Tragedy – One 

Survivor’s Story, narra la seva experiència en el moment just de prendre aquesta 

difícil decisió:  

“Prop de La Balconada, a 8.400m, sentia dues veus al meu cap. Tenia gent al 

voltant meu, però em sentia sol amb els meus sentiments. La primera veu va dir 

“Puc fer això”. La segona va dir: “Avui no. Puc fer això. Puc pujar al cim de 

l’Everest. Però avui no és el dia. Me’n vaig a casa. Aquesta és la història que li 

explicaré a la Sandy.” 

La Sandy era la seva dona, a qui va dedicar el llibre i amb qui va viure fins fa poc 

més d’un any, quan va morir a Michigan, després de 50 anys de matrimoni.  

 

4.2.9. El mal d’alçada i els seus efectes 

En una de les escenes de la pel·lícula que tenen lloc al Camp Base, entre Rob 

Hall i la Dra. Mackenzie expliquen en què consisteix el mal d’altura i alguns dels 

seus símptomes. Es tracta d’un bon resum a partir del qual l’espectador es pot 

fer una idea del que suposa la falta d’oxigen en zones com l’Himàlaia.  

En diverses escenes del film es mostra com actua el mal d’altura a diversos 

protagonistes. Per exemple, quan Andy Harris torna a pujar fins el Cim Sud per 

ajudar a Rob Hall, a la pel·lícula Harris comença a tenir molta calor i en intentar-

se treure la roba rellisca i es precipita muntanya avall. Sense l’explicació prèvia 

del mal d’altura, probablement l’espectador no hagués sabut que tenir calor és 

un dels efectes d’aquest mal d’alçada. Tanmateix, el cos de Harris no es va 

arribar a trobar i per tant no es pot assegurar que la causa de la seva mort fos el 

mal d’altura, tot i ser una de les hipòtesis més clares.   
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4.2.10. Per què escalen? 

En un moment de la pel·lícula, els membres d’Adventure Consultants descansen 

al Campament Base i xerren sobre les seves vides. Llavors, Krakauer pregunta 

als seus companys el motiu pel qual, malgrat el risc i el perill que comporta 

l’Everest, tots ells han decidit escalar-lo igualment. Es tracta d’una escena llarga 

que vol omplir de sentit l’acció principal dels protagonistes de la pel·lícula, alhora 

que permet a l’espectador posar-se en el lloc dels personatges i conèixer més 

sobre les seves vides, per tal també de dramatitzar i sensibilitzar amb tots ells. 

 

4.2.11. La xifra de les víctimes 

A la pel·lícula queda clar que moren 5 membres de les dues expedicions 

principals: tres guies (Scott Fischer, Rob Hall i Andy Harris) i dos clients 

d’Advenure Consultant (Yasuko Namba i Doug Hansen). Però en realitat durant 

aquelles hores del 10 a l’11 de maig de 1996 van morir, en total, vuit persones. 

Les tres restants són 3 xerpes, que a la pel·lícula no apareixen gens. Eren tres 

policies tibetans que treballaven en tasques de recerca: Tsewang Samanla, 

Dorje Morup, i Tsewang Paljor, que formaven part de l’expedició Indo – Tibetan 

Border Force (Força Fronterera Indo – Tibetana), una organització paramilitar.  

. 

A més, tal com comenta Krakauer, durant les setmanes precedents a aquella 

data, diferents alpinistes havien patit accidents: la caiguda d’un xerpa, Tenzing, 

a una escletxa abans d’arribar al Camp Base; l’edema pulmonar de Ngawang 

Topche, de Mountain Madness, i el seu deteriorament posterior; l’atac d’acord de 

Ginge Fullen, membre de l’expedició internacional comercial de Mal Duff, al 

capdamunt de la cascada de gel; un altre membre de l’equip de Duff, Kim 

Sejberg, que va rebre l’impacte d’un serac i es va trencar quatre costelles, etc. 

I, fins i tot, la mor de Chen Yu – Nan, un obrer metal·lúrgic de trenta-sis anys que 

era membre de l’expedició nacional taiwanesa. Durant l’aproximació als diferents 

camps, quan es preparaven per arribar al IV, Chen va sortir de la tenda per 

problemes estomacals i va relliscar sobre el glaç per caure per la Cara del 

Lhotse. Malgrat això, no es va fer molt mal i el van poder rescatar d’allà. Però 
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hores més tard, el seu estat va anar empitjorant greument fins que va deixar de 

respirar.  

Així doncs, a més de les 8 persones que van morir per la ruta habitual, quatre 

persones més ho van fer a la vessant tibetana, en total tretze persones durant 

aquella primavera.  

Krakauer recorda aquest fet de la manera següent: “La mort de Chen va cobrir 

de dol la muntanya […]. Al cap de poques hores, però, trenta-tres expedicionaris 

s’havien d’encaminar cap al cim, i la desolació aviat es va dissipar amb la 

impaciència pel que havia de venir. La majoria de nosaltres estàvem massa 

posseïts per la febre del cim per posar-nos a meditar seriosament sobre la mort. 

Donàvem per descomptat que tindríem tot el temps del món per pensar-hi més 

tard, un cop haguéssim fet el cim i tornéssim a ser a baix.” 

Aquesta reflexió demostra que en aquestes circumstàncies es pot arribar a 

relativitzar segons quins sentiments, i per aquest motiu la companyonia passa a 

ser el punt de mira.  

 

4.2.12. La companyonia a l’Himàlaia 

La catalana Araceli Segarra es trobava també a l’Everest durant la primavera del 

1996. Formava part de l’equip de l’IMAX, que preparava un documental sobre 

l’ascens al cim. Alguns dels seus companys eren David Breashers, el director i 

un alpinista reconegut; Ed Viesturs, un dels millors escaladors del món; i Jamling 

Tenzin Norgay, també escalador i fill de Tenzing Norgay, la primera persona que 

va coronar l’Everest juntament amb Edmund Hillary.   

Inicialment el seu equip havia de fer l’Everest abans que qualsevol altre expedició 

per evitar gravar a persones d’altres equips. Però el mal temps i les males 

condicions els van fer tornar per intentar-ho uns dies més tard.  

Així que van fer cim el 23 de maig d’aquell any. Uns dies abans però, van ajudar 

a salvar vides durant la tragèdia que es va desencadenar el dia 10. De fet, 

Segarra va ser decisiva en l’aterratge de l’helicòpter que va rescatar a Beck. 

“Estaven buscant alguna cosa per marcar el terra i jo els hi vaig donar el suc de 
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taronja vermell que teníem.” Ella també va ajudar a baixar a Beck fins allà, però 

el seu paper no apareix ni s’anomena a la pel·lícula. A més, a part de Beck 

l’helicòpter també va rescatar a un taiwanès que quedava amb vida i que tampoc 

surt al film. “vam treure a diverses persones de les zones perilloses i vam anar a 

descansar per fer el cim uns dies després.” 

Sobre les morts que va deixar l’accident, Araceli diu que tot allò “la va deixar molt 

tocada, no entenia res, no comprenia que la gent no fos capaç d’analitzar la 

situació i donar la volta. A tot allò es va sumar la frustració de que per molt que 

volguéssim ajudar estàvem molt limitats.” 

Segarra va publicar el seu llibre “Ni tan alt ni tan difícil” el 2013, on reflexiona 

sobre les actituds que es poden trobar a l’Everest però també a qualsevol àmbit 

de la vida.  

 Explica que a la muntanya et pots trobar amb tota mena de gent, amb la intenció 

de desmitificar que a la muntanya tot és companyonia. “També et pots trobar 

amb persones que s’aprofiten de tu”, comenta l’alpinista.  

Per exemple, quan el seu equip ja havia arribat a l’Everest, Araceli va topar-se 

amb l’expedició sud-africana a mig camí entre el Camp III i el Camp IV. “Quan 

em vaig aturar davant del líder de la seva expedició -Ian Woodall- i l’he saludat, 

sense que em digués res, va desclipar el meu mosquetó de seguretat de la corda 

fixa. Tot seguit va continuar pujant, tot deixant-me completament exposada a la 

caiguda.” Segarra afegeix: “Què es pot esperar d’una gent que, pocs dies abans, 

va denegar l’ajuda durant el rescat?” I és que si bé l’expedició de l’IMAX es va 

bolcar en l’ajuda als altres grups, interrompent la seva filmació i deixant tot el seu 

material a la seva disposició, els sud-africans, que també es trobaven a prop seu, 

no van voler col·laborar en res.  

Al llibre també comenta que, Charlotte Fox, clienta de Mountain Madness, un cop 

fet el cim anava dient a tot el món que ho havia aconseguit, com si estigués de 

festa, malgrat que al seu voltant havia mort gent i la majoria lluitaven per salvar 

els que quedaven en vida.  

La catalana comenta que la muntanyaa pot treure el millor i el pitjor de cada 

persona, sobretot en moments de pressió. “Pots estar tres mesos i que tot vagi 
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bé, tot i que hi hagi alguna persona que estigui maquillant el seu caràcter. Però 

quan sorgeix la tensió del fred, la gana, la por, llavors explota i l’autèntica 

personalitat i aquest maquillatge desapareix.” 

A Into Thin Air, Krakauer també reflexiona sobre el concepte de ‘grup’. “En aquest 

lloc deixat de la mà de Déu -a les tendes del Camp IV-, em sentia desconnectat 

dels companys, físicament, emocionalment, espiritualment, com mai m’havia 

passat en aquella expedició. Era ben trist però d’equip només en teníem el nom. 

Al cap de poques hores partiríem del camp agrupats, però pujaríem 

individualment, sense que ens lligués ni la corda ni un sentiment de lleialtat.” 

Al film no es tracta aquest tema i aprofundeix poc en la part psicològica dels 

personatges, que al cap i a la fi té un pes importantíssim en la consecució del 

cim i en la supervivència a l’Everest.  

 

4.2.13. La polèmica entre Krakauer i Boukreev 

Jon Krakauer va publicar el seu llibre sobre la seva vivència a l’Everest a l’agost 

del 1997. Al novembre d’aquell mateix any, Anatoli Boukreev va publicar, 

juntament amb el periodista americà Weston De Wlat, The Climb, la seva versió 

dels fets. Segons Krakauer, el llibre d’Anatoli “presenta la tragèdia de l’Everest 

d’una manera tergiversada.” 

Entre altres aspectes, Krakauer critica que De Walt només parlés amb Anatoli 

per donar veu als guies de les expedicions, i que no es posés en contacte ni amb 

Michael Groom ni amb Neal Biedleman, o ni tan sols amb el sirdar de Fischer, 

Lopsang Jangbu. També exposa altres errors com la localització del piolet que 

es va trobar d’Andy Harris, ja que “no es va trobar on De Walt diu que va 

aparèixer.” 

Es tracta de dues maneres d’explicar uns fets que cadascú va viure d’una 

manera diferent, i que, en els respectius llibres, cada autor va narrar i recopilar 

informació també de maneres diferents.  

Boukreev va ser molt criticat pel fet de no portar oxigen suplementari. Era la seva 

manera d’escalar, però alguns li van retreure que no l’utilitzés ni tan sols per 
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trobar-se més bé alhora d’ajudar als seus clients. Malgrat tot, Anatoli va ser dels 

pocs que va tornar sortir de les tendes del Camp IV per rescatar a alguns dels 

alpinistes que quedaven perduts al Coll Sud. També se li va criticar que si des 

d’un principi ell hagués utilitzat oxigen artificial, hagués evitat que aquells clients 

es desorientessin.  

Tanmateix, alguns alpinistes que van conèixer a Boukreev van reaccionar al 

retrat que Into The Thin fa del guia rus. L’alpinista italià Simone Moro, en una 

entrevista de la revista Desnivel, opina que el llibre de Krakauer “és un llibre escrit 

per un bon escriptor, però sense cap idea ni experiència sobre les ascensions de 

gran alçada i sense cap coneixement de la personalitat i el carisma d’Anatoli 

Boukreev.” Fins i tot afegeix: “Krakauer només va escriure tonteries.”  

Moro, va publicar el llibre Estrelles a l’Annapurna el 2011, on explica la seva 

dramàtica experiència a l’expedició hivernal a aquest cim l’any 1997. Allà, 

Boukreev i també un altre company seu, Dimitri Sobolev, van morir sepultats per 

una allau. En la mateixa entrevista de Desnivel, l’escalador italià afirma que 

“Anatoli no era la mena de persona que descriu Krakauer al seu llibre”. 

Araceli Segarra també defensa el paper de Boukreev també a la revista Desnivel: 

“Anatoli era una bèstia, era tan fort amb sense oxigen com nosaltres amb oxigen 

[…]. Ell va ser l’únic que va pujar fins on es trobava Scott, va ser l’únic que va 

sortir dues vegades de la tenda per salvar a Sandy Pittman i al seu grup6. Anava 

sense oxigen, però va fer més feina que alguns que sí que en portaven. Jo no 

m’atreveixo a jutjar-lo ni ho faré mai”, sentencia l’alpinista catalana.  

  

4.2.14. Beck Weathers el supervivent 

El cas que va patir Beck Weathers, client de Rob Hall, durant la tragèdia a 

l’Everest de 1996 és un dels episodis més surrealistes de l’alpinisme mundial.  

A la pel·lícula només es mostra una part de tot el que li va passar. El film relata 

com Beck aconsegueix aixecar-se de la neu, després d’haver-se estat una nit 

                                                           
6 A més de Pittman, Anatoli va salvar a Charlotte Fox i Tim Madsen.  
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sencera a la intempèrie al Coll Sud (7.950m). Abans, durant l’ascens, també 

explica el problema que va tenir a la vista, que és real. 

Beck s’havia sotmès a una queratotomia radial, una intervenció quirúrgica per 

corregir la miopia. Mentre pujava, durant l’etapa final, va començar a patir uns 

efectes secundaris produïts per la baixa pressió atmosfèrica que hi ha a tanta 

altitud. A Weathers se li entelaven els ulls i se li feia impossible continuar 

avançant amb normalitat. 

Igual que a la pel·lícula, Rob Hall li va dir que, en les condicions amb que es 

trobava, no podia continuar pujant. Into The Thin recull les paraules de Beck: 

“Vaig comentar a Rob que, un cop s’enlairés el sol i se’m contraguessin les 

pupil·les, potser podria recobrar la vista. Li vaig dir que volia esperar-me una 

estoneta i pujar una mica més tard darrere dels altres si se’m començava a aclarir 

la visió.” Rob s’ho va rumiar un moment i li va respondre que li donava mitja hora 

perquè es decidís. Si no es recuperava en trenta minuts li va demanar que no es 

mogués d’on era, ja que així sabria on es trobava, i que baixarien junts cap al 

Camp IV. “Pensa-t’ho bé: o baixes ara mateix, o m’has de prometre que 

m’esperaràs aquí fins que jo torni”. Recordava Beck. “I qui promet, s’obliga”. 

Per això Beck es va esperar durant hores a 8.000 metres d’alçada, prop de la 

Balconada. Però hores després, quan la gran majoria dels alpinistes encara 

baixava del pic, es va desencadenar una tempesta que no preveien per aquell 

dia. Les temperatures van disminuir dràsticament i la velocitat del vent va arribar 

als 100km/h.  

El guia d’Adventure Consultants Mike Groom, que acompanyava a altres clients 

durant el descens per arribar a les tendes del Camp IV, va trobar-se amb Beck a 

mig camí. Sorprès, va ajudar a baixar-lo. Rob Hall no es tornaria a trobar mai 

més amb Beck, ja que el cap de l’expedició no va poder baixar mai del Pic Sud.  

A causa de l’estat de Beck, Groom va lligar-se al seu client i va remolcar-lo cap 

avall. Juntament amb ells hi anava Yasuko Namba, que de seguida se li va 

acabar l’oxigen i també tenia grans dificultats per baixar. També descendien prop 

seu Biedleman i alguns clients de Fischer: Schoening, Gammelgaard, Pittman, 

Fox i Madsen. A aquest grup també s’hi va afegir dos xerpes de Mountain 

Madness, Tashi Tshering i Ngawang Dorje. 
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Tots aquests personatges a la pel·lícula no se n’anomenen ni els mostren com a 

rellevants -tret de Pittman- i això fa que les escenes de tempesta amb aquest 

grup siguin força confuses.  

Mike havia de carregar amb Beck i Yasuko, així que Biedleman va ajudar-lo i va 

arrossegar a la japonesa, encara que no fos del seu equip.  

La tempesta va empitjorar i cap a tres quarts de set de la tarda ja era fosc. A la 

majoria d’alpinistes se’ls hi havia acabat l’oxigen i les temperatures arribaven als 

setanta graus sota zero. El grup, que es trobava a escassos metres de les tendes 

del Camp IV, no es podia orientar i a més havia de carregar amb clients en força 

mal estat. Van estar a punt de precipitar-se per la Cara del Kangshung, un 

estimball de més de dos mil metres de profunditat.  

Van estar hores intentant aguantar aquestes condicions fins que, poc abans de 

la mitja nit, Biedleman va poder visualitzar algunes estrelles al cel. La tempesta 

continuava al coll, però el cel s’havia començat a aclarir i es veien les puntes del 

Lhotse i l’Everest. Amb aquestes referències, Schoening va poder-se guiar fins 

a les tendes.  

Però no els podien moure a tots, així que van decidir que Schening i Biedleman, 

juntament amb Groom, Gammelgaard i els dos xerpes, que eren els que es 

podien valdre per si mateixos, van anar fins el Camp IV per buscar ajuda. Vint 

minuts després van arribar a les tendes i van poder indicar a Anatoli, que ja es 

preparava per anar a buscar als alpinistes, on es trobava aquell grup.  

Boukreeev va sortir de les tendes un primer cop, i en no trobar a ningú va tornar 

al Camp IV per preguntar indicacions més concretes. Al segon intent va trobar 

els clients i va salvar a Charlotte, Madsen i Pittman. “Madnsen encara hi tocava 

i es podia valer per si mateix, però Pittman, Fox i Weathers estaven del tot 

desvalguts. Namba semblava ben morta.” Després d’una estona intentant-los 

salvar, Madsen recorda que Beck semblava una causa perduda i Yasuko ja la 

donava per morta.” I no els van poder rescatar. Els altres van arribar al 

campament a les 4:30 de la matinada.  

El dia següent van intentar anar-los a buscar, però la resta d’alpinistes tenien 

prou feines per moure’s i baixar del Camp IV. Van decidir deixar-los allà perquè 
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encara que els poguessin traslladar fins el Camp IV, era del tot possible que 

morissin abans d’arribar al Camp Base. Així que van decidir reservar les poques 

forces que els hi quedaven per salvar els alpinistes que es trobaven a les tendes.  

El dia 11, a mig matí, quan es disposaven a deixar el Camp IV amb l’ajuda 

d’alguns alpinistes que havien pujat per ajudar7, Beck, a qui ja havien donat per 

mort i comunicat a la seva família, va aparèixer a les tendes. Havia passat més 

de trenta hores exposat a una tempesta fortíssima i a unes temperatures 

mínimes però, pel que els científics han pogut deduir, va revertir una hipotèrmia 

irreversible. Segons les hipòtesis del Doctor Ken Kamler, d’Alpine Ascens, el 

lòbul temporal, situat a la part més profunda del cervell i encarregat 

d’emmagatzemar els records, va ser l’últim en abordar la hipotèrmia. Es creu que 

Weathers va aconseguir despertar-se perquè els records de la seva família van 

mantenir la glucosa i l’energia a la part del cervell on també es troba la voluntat: 

les circumvolucions del cos callós.  

Llavors el van atendre allà mateix entre Hutchison, que era metge, però ell mateix 

va admetre que, per l’aspecte fatídic que presentava Beck, no sobreviuria més 

enllà d’aquella nit.  

L’endemà, quan l’equip es disposava d’abandonar definitivament el Camp IV, ja 

donaven a Beck per mort i l’havien deixat en una de les tendes. Krakauer, que 

era el que tancava la marxa, va voler apropar-se per veure per última vegada a 

Beck, que suposava que hauria mort aquella nit. La tenda estava desballestada 

pels forts vents i els sacs i altres materials de la tenda tots remoguts. Però Beck 

encara era viu. Tremolava i tenia la cara plena de marques negres causades per 

les congelacions. Estava molt enfadat perquè portava hores demanant auxili, 

però la tempesta havia impedit que els demés escoltessin els seus crits.  

Els altres alpinistes de les expedicions que havien pujat a ajudar el van baixar 

fins al Camp II. Increïblement, Beck encara era capaç de posar-se de peu i 

caminar. Allà el va atendre el Dr. Kamler.  

Després, Guy Cotter va convèncer a l’ambaixada americana perquè l’exèrcit del 

Nepal enviés un helicòpter. Tal i com es relata al film, la dona de Beck, Peach, a 

                                                           
7 L’equip de l’IMAX, l’expedició internacional Alpine Ascents i l’expedició comercial de Mal Duff 
van interrompre les seves activitats per centrar-se en auxiliar les víctimes.  
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qui van tornar a trucar per anunciar-li que el seu marit no era mort, va reunir-se 

amb algunes companyes seves i va trucar a diverses ambaixades i contactes al 

senat nord-americà per aconseguir un helicòpter.  

Quan l’helicòpter va arribar al Camp II, abans va traslladar a Makalu Gau, de 

l’expedició taiwanesa, que també estava ferit i no podia aguantar-se dret ni 

caminar. Mitja hora més tard l’helicòpter va tornar i es va endur a Beck cap a 

Katmandú, on va ser atès a l’hospital.  

Beck va patir l’amputació del braç dret fins el colze. Va perdre també cinc dits de 

la mà esquerra i li van haver d’extirpar el nas i reconstruir-l’hi amb el teixit de 

l’orella i el front.  

Lou va visitar a Weathers dies després de la tragèdia a casa seva, a Dallas, i 

recorda que “havia estat trist i alhora una mena d’afirmació. Em dol veure a Beck 

tan malparat: amb el nas desfigurat, cicatrius a la cara, incapacitat per sempre, 

preguntant-se si podrà tornar a exercir la medicina, i tot això. Però també és 

extraordinari veure com un home pot acceptar-ho tot i tirar endavant amb 

empenta. I Beck ho està aconseguint. Se’n sortirà. 

A més, Lou destaca que “Beck només ha tingut paraules amables per tothom. 

No ha caigut en la trampa d’assenyalar a ningú. Segurament, un dia o altre, farà 

un balanç positiu de tot plegat.” 

La pel·lícula, doncs, resumeix la història de Beck Weathers a l’Everest, tractant 

els punts més fonamentals, com ara el tema de la visió, la conversa amb en Rob, 

o els records de la seva família que el van posar dempeus i retornar a les tendes.  
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5. CONCLUSIONS 

Es tracta d’una pel·lícula de Hollywood que vol recrear uns fets reals. La 

preparació, documentació i gravació del film estan treballats i ben enginyats, i hi 

ha nombroses escenes on es representen amb gran fiabilitat moments que van 

viure els protagonistes i que, a través dels seus records i vivències, s’han pogut 

representar a la gran pantalla.  

Com a punts a favor, cal dir que dóna una visió bàsica i contextual a un 

espectador inexpert pel que fa a l’alpinisme i l’entorn de l’Everest, en tractar 

temes com el mal d’alçada, la massificació i comercialització del cim, entre 

d’altres. 

Però no deixa de ser una súper producció nord-americana, i la visió occidental 

pesa massa al llarg de la pel·lícula. El seu tractament cap als xerpes i la cultura 

nepalesa és gairebé nul·la, i pel poc que en parlen es fomenta una percepció 

més aviat negativa del seu paper en el cas del 1996.  

Com a exemples d’aquesta visió occidental, al film de Kormákur no s’esmenten 

els xerpes que també van morir aquell dia a la mateixa tempesta i tampoc apareix 

Makalu Gau, l’alpinista taiwanès que també va ser transportar amb helicòpter de 

la mateixa manera que Weathers.  

Si bé és veritat que hi ha moments fidels a la realitat, n’hi ha d’altres on se 

suprimeixen parts igualment importants de la història per tal de centrar-se en els 

protagonistes del film i no desviar-se de la seva història principal. 

A més, la filosofia de l’alpinisme no es tracta amb profunditat tenint en compte la 

seva rellevància a la pel·lícula. En general, s’aprofundeix poc en els personatges 

i la seva psicologia. Sobre Rob Hall, el protagonista del film, coneixem més o 

menys la seva història, però en sabem ben poc sobre el paper de guia i la seva 

relació amb la muntanya. 

En l’escena al Camp Base on els membres d’Adventure Consultants expliquen a 

Krakauer els seus motius per escalar l’Everest, s’intenta aprofundir en aquest 

aspecte personal, però el resultat és força superficial i escàs.  



Everest 2015. Inspirada en la increïble historia real (1996)               Helena Sensarrich Viaplana  

75 
 

Així mateix, pel que fa als motius de la tragèdia que assenyala la pel·lícula, posen 

en el punt de mira el paper de Lopsang i Sandy Pittman i passen de puntetes 

sobre el cas d’Andy Harris amb l’oxigen del Pic Sud. De fet, l’espectador no pot 

saber que realment sí que hi havia oxigen allà, i l’escena fa pensar que es tracta 

d’un error d’Ang Dorje quan no va ser així.  

Un altre tema que s’elideix al film és la polèmica que es va generar entre Jon 

Krakauer i Anatoli Bourkreev sobre les seves respectives actuacions i el debat 

entre l’ús o no d’oxigen artificial. Aquesta polèmica va impulsar precisament la 

seva voluntat per escriure els llibres (Into Thin Air i The Climb) que relaten el seu 

punt de vista sobre la tragèdia de 1996 i que han esdevingut testimonis molt 

valuosos d’aquells fets.  

Per tant, podem concloure que es tracta d’una pel·lícula que ha preparat 

curosament el film, parlant amb testimonis reals, assessorant-se amb alpinistes 

experts que van viure els fets i coneixien els protagonistes, traslladant informació 

sobre els esdeveniments als actors i actrius i, fins i tot, gravant part de la pel·lícula 

en terreny real.  

Però, alhora, el director ha optat per donar preferència a algunes trames del film 

i això comporta elidir altres parts, donant més valor a una visió americana dels 

fets i, per tant, una perspectiva menys imparcial.  

Pel que fa al resultat final del treball, aquesta investigació m’ha permès ampliar 

els mètodes per la recerca de fonts sobre un esdeveniment que va tenir lloc a 

l’Himàlaia i amb uns protagonistes estrangers. En un primer moment em vaig 

plantejar la possibilitat de contactar amb l’Araceli Segarra, però el seu punt de 

vista ja ha estat recollit en diverses entrevistes i, fins i tot, en un llibre escrit per 

ella mateixa on recull les seves opinions d’aquells fets. 

La recopilació i reconstrucció del relat “real” no ha estat fàcil perquè alguns dels 

protagonistes diferien en allò que recordaven. Tenint en compte la subjectivitat 

de cadascú i, a més, en un context de fatiga i confusió com és l’ascens al cim 

més alt del món, he pogut experimentar com és de difícil poder discernir i 

construir una realitat el més objectiva possible. 
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Per acabar, personalment el treball m’ha aportat una satisfacció tant acadèmica 

com personal, ja que he pogut posar en pràctica la metodologia i els 

procediments que es segueixen per construir uns fets noticiables i, alhora, he 

pogut ampliar els meus coneixements sobre el cinema i l’alpinisme en general, i 

sobre el film de Kormákur i els fets del ’96 en concret.  
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