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Máximo Kausch fala sobre a ascensão de 30 picos em 60 dias
Montanhista chegou a escalar por seis dias seguidos, sem descanso
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O montanhista no cume do San Pablo. Crédito: Máximo Kausch

Acampamento solitário a 5.200 metros de altitude. Crédito: Máximo Kausch

Base do Quewar. Crédito: Máximo Kausch

Entre os últimos meses de setembro e novembro, o experiente montanhista Máximo Kausch passou 60 dias
escalando a Cordilheira dos Andes, localizada no Chile e Argentina. Ele subiu um total de 30 cumes, percorrendo
sozinho cerca de 15 mil quilômetros em uma motocicleta. Seu próximo plano será completar todas os picos do
continente acima dos 6.000 metros.

Em entrevista ao Webventure, Kausch contou que a ideia de escalar várias montanhas de uma vez só surgiu em
2007, mas nos anos seguintes ele acabou apenas guiando expedições no Himalaia. “Passo normalmente oito ou
nove meses por ano acima de 5.500 metros, e isso complica”, contou.

Em abril de 2012, ele estava trabalhando como guia no Tibet e, em seguida, deveria ir ao Paquistão, mas teve o visto
negado. “De repente eu tinha vários dias para gastar e não tinha planos. Não deu outra, fui correr atrás daquele
velho projeto maluco de escalar as montanhas nos Andes”.

Segundo Kausch, a Cordilheira dos Andes possui aproximadamente 110 montanhas com mais de 6.000 metros,
sendo que ele já completou um total de 47. “Calculo que faltam 14 na Argentina e cinco no Chile. Em julho quero
terminar as sete que faltam na Bolívia e depois concentrar um pouco mais no Peru”, afirmou o escalador.

A expedição. Durante a viagem, ele escalou em etapas de quatro e cinco montanhas por vez, chegando a ficar mais
de uma semana completamente sozinho. “Metade desse tempo não via nada humano, nem pegadas ou marcas de
pneu”. Na última fase, Kausch conseguiu fazer seis dias seguidos de ascensão sem intervalos.

“Eu levava um tanque grande de combustível e conseguia rodar 650km sem reabastecer. A água vinha dos cumes
nevados e muitas vezes era a única escolha. Pegava neve e derretia nos acampamentos”, lembrou. “Quando descia
para as cidades, chegava a ficar apenas quatro dias para não perder a aclimatação, além de arrumar a moto, lavar o
necessário e descansar”, acrescentou.

Todas as montanhas visitadas já haviam sido conquistadas anteriormente. O montanhista contou que “mesmo que
não fossem ascendidas pelo homem branco, os incas subiram praticamente todas que conseguiram avistar no
passado. Encontrei muitas evidências principalmente nos cumes”. Ele afirma que apenas no Peru há dois picos sem
relatos de qualquer conquista.
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