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Els preparatius:  
 
Motxilla, botes, ganyips; farà fred o no farà fred? Guants, gorro; ja hem quedat entesos en l’hora, 
oi? Crampons, mitjons; si vingués el Gregori sí que aniríem bé!, polaines, sac, frontal, piolet; la 
propera serà l’Aneto, eh? Raspall de dents, pinta; o potser no cal, anem despentinats i ja està!, 
tiretes, càmera de fotos... tot dins de la motxilla; renoi com pesa això! 
 
 
Primera parada, el Ventosa: 
 
La tranquil·litat d’un capvespre a més de 2200m. Un dia mig emboirat però amb temperatura 
agradable. A la que surt una mica el sol, aprofitem per estirar-nos damunt l’herba. Gaudim d’uns 
raigs que ens arriben, tot esquinçant els núvols. Respirem. Sentim. Pensem. Parlem. Gaudim... Hi 
ha gent al voltant. Els uns pugen i els altres baixen. Però no massa gent, la justa per acabar 
d’omplir el paisatge. Alguns fan pràctiques escalant una petita paret del davant. D’altres descansen 
ja dins el refugi. Tot és tranquil. Pausat. Ordenat. Tot és al seu lloc. Res no hi sobra. Es comença a 
sentir l’olor del sopar. A aquestes alçades i després de la caminada tots sentim que els budells ja 
rondinen. El menjar dels refugis sol ser abundant i bo. Aquest cop no serà diferent. Compartim 
taula amb un altre grup que demà farà la Punta Alta. Nosaltres intentarem el Montardo. Uns altres 
aniran a les Agulles. Cadascú farà la seva via però el propòsit de cadascun de nosaltres no és pas 
gaire diferent; un petit esforç per a una recompensa brillant: la magnificència dels cims! 
 
 
L’ascens: 
 
- Mira que bonic aquest llac! 
- Oooo, és un paisatge realment impressionant. 
- No puc més tu, estic a punt de rebentar. 
- Tira, tira, que ja falta poc. 
- Ara! em sembla que ja veig el cim 
- Renoi, com puja aquest tram final. 
- Digues, ha valgut la pena o no? 
- Ostres sí, ho he de reconèixer. 
 
 
El cim: 
 
Silenciós, simètric, simpàtic, sinuós, bonica silueta, simple però no simplista, sincer, símbol de la 
Val d’Aran, similar a d’altres però alhora diferent, un cigarret, només cinc minuts i comencem a 
circular, ja hi signo, una síl·laba, siiii, El Cim! 
 
 
 
 
 


