
sobre el nivell del mar, incloent les cadenes de l'Himalaya

i Karakoram com també la vall superior del riu Indo.

Els pics a la serralada de Ladakh tenen altituds a la zona

de Zoji-la de 5,000 a 5,500 metres, i augmenten cap al

sud aquesta alçada, assolint un màxim en les cimeres

bessones del Nun Kun de 7000 metres. La zona és un

desert de gran altitud, ja que els Himalayas produeixen

una zona sense pluges, en evitar l’entrada en l’àrea dels

núvols del monsó. La principal font d’aigua és la precipitació

en forma de neu que cau a les muntanyes.

Els estius són curts, encara que no prou com per

permetre el cultiu de gra a les zones més baixes de les

valls. El clima de l’estiu és sec i agradable, amb tempe-

ratures mitjanes de 10 a 20 graus centígrads, mentre que

durant l'hivern, la temperatura pot descendir fins i tot a

menys 50 graus centígrads. Després de Sibèria, és la

zona habitada més freda del món. La falta de vegetació

fa que la proporció d’oxigen en l’aire sigui menor a la que

hi ha en altres llocs d’altures similars. A zones baixes es

conrea fruita, mentre que les més elevades es reserven

per als pastors nòmades. En el passat, l’excés de producció

era bescanviat per te, sucre, sal i altres béns.
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El Ladakh o la "terra dels passos elevats" és una regió

delimitada al nord per les muntanyes Kunlun i la cadena

dels Himalayas pel sud, pertanyent a l’Índia, habitada per

una població d’ascendència indoària i tibetans.

En el passat va tenir importància per la seva ubicació

estratègica en un punt d’encreuament de diverses principals

rutes comercials, però des que les autoritats xineses van

tancar a mitjans de la dècada de 1960 les fronteres amb

el Tibet i Àsia Central, el comerç internacional va minvar

ostensiblement. Des de l’any 1974 el govern indi ha pro-

mogut el turisme cap a Ladakh encara que la regió és

encara un territori disputat entre l’Índia i el Pakistan, per

la qual cosa és evident una important presència militar.

El budisme va arribar a Ladakh per l’oest des de Caix-

mir el segle II quan gran part de la zona aquest de Landakh

i l’oest del Tibet encara practicaven la religió Bon.

El paisatge i la història

Ladakh és l’altiplà ubicat a major altura del Caxmir

indi, situant-se majoritàriament a més de 3.000 metres

Com a extensió del Congrés celebrat a l’Índia, un grup d’integrants d'ACPETUR
es va traslladar a Ladakh, amb el principal objectiu d’assistir al festival del

Monestir Hemis, situat a 54 quilòmetres de la capital, Leh. A part del festival
i les seves vistoses danses, varem tenir l’oportunitat de visitar altres monestirs
i contemplar els magnífics paisatges muntanyosos de la zona anomenada en

ocasions com "el petit Tibet".

Festival del monestir
Hemis, a Ladakh
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Al llarg de la història es va treure molt profit de la

posició geogràfica de Ladakh en un punt d’encreuament

d’algunes de les rutes comercials més importants d'Àsia.

Els seus habitants cobraven impostos sobre les

mercaderies que creuaven el regne des de Turkistán,

Tibet, Punjab, Caxmir i Baltistan. Una petita proporció de

ladakhies eren empleats pels mercaders i amos de les

caravanes, facilitant el comerç de tèxtils, catifes, colorants

i narcòtics entre Punjab i Xianjiang.

El turisme d’aventura va començar a Ladakh el segle XIX.

A començaments del segle XX, era comú que els oficials

britànics realitzessin un viatge de 15 dies des de Srinagar

a Leh com a part de les seves vacances anuals.

Cultura i festivals

L’arquitectura de Ladakh té influències tibetanes i índies,

i l’arquitectura dels monestirs reflecteix en gran manera

l’estil budista. Moltes cases i monestirs estan construïts en

llocs elevats, i assolellats que miren cap al sud.

Tant la música dels festivals monacals budistes del

Ladakh, com la tibetana, sovint inclou cants religiosos en

tibetà o sànscrit, com una part integral de la religió. Els

esmentats cants són complexos i sovint inclouen el recitat

de texts sagrats. Els cants Yang, executats sense una

mètrica, són acompanyats per tambors ressonants i síl.labes

sostingudes en tons baixos.

Les danses religioses són una part important de la

vida cultural de Ladakh. El monestir d'Hemis, indret destacat

del budisme Drukpa, és el centre d’un festival anual que

se celebra a començaments de juliol les danses del qual

narren històries de lluites entre el bé i el mal, finalitzant

amb la victòria del bé.

Tradicionalment no existia educació formal a excepció

de l’oferta als monestirs. Normalment, un fill de cada família

era obligat a aprendre l’escriptura en tibetà per poder llegir

els llibres sagrats.

El Monestir Hemis, ocult dalt d’una serpentejant gorja

de muntanyes al sud del riu Indo, es va establir el 1672

pel rei Senge Zampar Gyalva i és el més gran i pròsper

dels monestirs de Ladakh. Anualment es realitza el festival

en honor del guru Padmasambhava, que va introduir el

budisme en el Tibet.

Les danses dramàtiques són molt populars i representen

una espècie de pont entre el budisme popular i l’esoterisme.

Lames i monjos amb vestits i gorres de cerimònia i famílies

locals empolainades amb esplèndids vestits tradicionals,

participen en una vibrant expressió de valors culturals i

religiosos centenaris. Els ballarins, que representen figures

divines o mitològiques, vesteixen colorits brocats i pesades

màscares, mentre executen danses cerimonials al voltant

del pati del monestir.

La solemnitat s’interromp amb interludis còmics, re-

presentats per ballarins que salten a escenes fent acro-

bàcies i caricaturitzant els solemnes ritus previs, per la

satisfacció del públic. A més a més d’atraure una gran

multitud de visitants de fora de la regió, aquests festivals

proporcionen als habitants dels llogarrets de Ladakh

l’oportunitat de reunir-se i intercanviar notícies.

Els integrants del grup d’ACPETUR varem poder

contemplar l’espectacle, i també vam tenir l’oportunitat de

visitar els monestirs d'Alchi, Likir, Thikse i els palaus de

Shey, Stok. Tanmateix, varem gaudir dels diversos atrac-

tius de la ciutat de Leh i dels espectaculars paisatges de

la zona.
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