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Sortim a les 6 del matí de Granollers,
direcció a Caldes de Boí, arribem a Boí a
les deu del matí. Ens trobem amb el
Vicenç
que
ja
ens
espera.
Descarreguem les bosses, saludem a la
Dolors i quan estem instal·lats ens
conviden a cafès i galetes. A quarts
d’onze anem a la Casa del Parc, els
expliquem l’excursió que volem fer
l’endemà, ens diuen que trobarem molta
neu. Encarreguem les raquetes, ens les
emprovem i quedem per recollir-les.
Sortim
a
fer
una
caminada
d’entrenament: Boí, Durro, Barruera, la
Central Elèctrica i tornem cap a Boí, 12 km fantàstics, amb sorpresa inclosa, a l’ arribar a
Durro ens creuem amb la Núria Picas, estava entrenant, ens fem fotos i xerrem uns
minuts, simpatiquíssima i atenta com sempre. Seguim, el cel amenaça pluja, fem tres

hores
llargues
però
esplèndides. A l’arribar
anem al Tossal de la
Pau,
antigament
anomenat la Part de
Gaspart,
visitem
el
mirador dels enamorats,
el dels fadrins, l’hort, la
piscineta i la barraca, tot
plegat un racó únic i màgic.
Quan arribem a Boí decidim anar a dinar a Taüll, al restaurant El Fai, cuina catalana de
muntanya, molt correcta, hi trobem la Pepa de Cardedeu, i quedem que anirem a veure-la.
Després de dinar fem una passejada per Taüll i visitem l’església de Santa Maria i

l’església de Sant Climent.
Baixem a Boí i ens trobem amb el Rafel per planejar la
sortida de demà. Encarreguem entrepans a l’Elisabet
de la botiga de baix de casa Sopem a casa del Vicens i
la Dolors, estem molt tranquils, xerradeta al costat de
l’estufa de llenya esperant que demà faci bon dia.
El dia és esplèndid, esmorzem, recollim els entrepans
unes quantes pomes, les raquetes i anem a buscar el
primer taxi que surt a les nou del matí.
Anem pujant cap al parc: estany de Llebreta, salt
d’aigua Sant Esperit, Planell d’Aigüestortes, ja estem a
1.800 m d’alçada, i aquí ens deixa el taxi.
Comencem a caminar a quarts de deu al Planell
d’Aigüestortes, ja trobem neu i gel al mig del camí,
passem per la font del Pas, els Prats d’Aiguadassi,
deixem enrere el refugi lliure, de la Centraleta, a
1.910m alçada i iniciem la pujada cap el refugi d’Estany
Llong, a 1.990m, seguim cap al propi Estany Llong, està
tot glaçat, preciós, avancem amb dificultat. Són les onze i parem a esmorzar, com que ja
hi ha molta neu ens posem les polaines i les raquetes és molt difícil caminar ja ens
ensorrem a la neu.
Iniciem la pujada que ja és forta, seguim les marques d’ esquis de muntanya, passem per
Estany Redó, està més gelat que l’Estany Llong, la neu és verge, ningú l’havia trepitjat,
anem pujant i trobem els rètols indicadors amb dos metres de neu, el grup ja va molt
estirat, ens ensorrem a la neu. Molta pendent, és fa feixuga per alguns, però no defallim i
seguim fent marrades per guanyar alçada. Arribem al Portarró d’Espot 2.424m, excel·lent
mirador i punt d’unió entre la vall de Sant Nicolau i Sant Maurici. Estem a l’alçada dels
Encantats, al fons veiem les Agulles d’Amitges i el seu refugi, a baix l’Estany de Sant
Maurici.
Quasi tots hem fet el cim i decidim iniciar la baixada, fa molt vent i fred, ens sorprèn veure,
arribar un dels dos companys que no havien pujat, i desprès ja arriba l’últim de la colla, és
molt emocionant, al final tots hem fet el cim; ja portem més de cinc hores de sortida,
l’emoció és tan forta que cauen algunes llàgrimes, abraçades i petons. Realment ha estat
un repte pujar-hi, ja que els propis empleats del Parc ens ho treien del cap.
Comencem a baixar molt de pressa pel fred, la baixada amb les raquetes és més ràpida i
agraïda, tirem pel dret, són més de les tres de la tarda, quedem que dinarem ja a la
parada del taxi, ja que l’ últim en baixar és a les cinc i anem ajustats d’hora.
La baixada pel dret és espectacular i molt ràpida fins arribar a l’Estany llong. El pla es fa

molt llarg i feixuc, a l’alçada del refugi es
decideix parar a menjar i fer estiraments, ja
portem set hores llargues de camí, encara
falta més d’una hora, ja són les quatre i deu
minuts, calculem que amb cinquanta minuts
no arribem a l’últim taxi, un de la colla
segueix per intentar arribar abans que el taxi
ens deixi. A l‘arribar al planell d’Aigüestortes,
ens traiem les raquetes i les polaines,
portem set hores de camí, d’aquestes sis
amb raquetes i una amb botes, i encara falta
una hora més per arribar a la parada del
taxi, anem de pressa i arribem al taxi,
retrobant al company que ens entretén al
taxista. Ja són quarts de sis.
Vuit hores de sortida, Memorable, Magnífica,
Irrepetible, Fantàstica, Espectacular, en fi
Màgica.
Tots dalt del taxi decidim anar a sopar a
Taüll, al restaurant el Caliu. La Margarita, la
mestressa ens tracta molt bé. Durant el
sopar l’amic Rafel ens fa l’anàlisi i les
conclusions de la sortida i molt sorprès, diu:
“Avui cap dels Ginesters s’ha rendit, tots han
demostrat molt amor propi per fer el cim”.
Retirem, a dormir i demà ja decidirem que
fem.
Ens aixequem a quarts de nou, esmorzem i
no sortim a caminar, estem cruixits. Decidim
fer una passejada cultural: Erill la Vall,
església de Santa Eulàlia, balneari de
Caldes de Boí, embassament de Cavallers, i
tornem cap a Boí.
Tal com vàrem prometre a la Pepa anem a
dinar a casa seva, som ben rebuts. La carta
ens sorprèn, cuina vegetariana, especialitats
d’hamburgueses de carn ecològica de la
Vall, tan de vedella com de poltre. També
podem menjar tot tipus de creps.
Aquí acaba la sortida, ens ho hem passat
molt bé. Els amfitrions, La Dolors i en
Vicens, extraordinaris , ja tenim ganes de
tornar i moltes sortides per fer.
La tornada cap a Granollers perfecte, cap
incidència, una sortida per recordar. La
propera setmana anirem al Costa Pubilla,
des de Campelles.
Sortirem a les 7h de Llerona.
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