
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Nerín, un petit poble prop de la Vall d’Ordesa, va ser aquesta vegada el campament base per a 
l’excursió que teníem planejada. Vam passar la tarda passejant per la vila tot contemplant els 
bonics –i no barats– estris de cuina artesanals exposats al carrer i les curioses xemeneies 
d’aquell poblet. Després d’un sopar estranyament silenciós per tractar-se d’un menjador ocupat 
per catalans i espanyols, vam anar a dormir conscienciant-nos que el que ens esperava demà 
no era cap tonteria: enfilar-nos pels 3.355 metres del Mont Perdut, el tercer cim més alt dels 
Pirineus.  
 
A les sis del matí d’un dia més clar que la calba del Duran i Lleida sonaven els despertadors. 
Havent esmorzat, ens dirigirem a agafar l’autobús que a les 7h ens portaria a Cuello Arenas. 
Amb puntualitat espanyola, a les 7.20h, l’autobús engegava motors. 45 minuts després, ens 
posàrem les motxilles indiciàvem una ruta amb ben poca dificultat que ens duria al refugi de 
Goriz. Després que els primers rajos de sol il·luminessin el Cilindro, el Mont Perdut i l’Añisclo 
deixàvem el refugi de Goriz per afrontar el que sabíem que tard o d’hora ens tocaria: pujada, 
pujada i pujada.  
 
Gràcies a la total absència de neu i gel, l’ascensió fins el laberint de pedres conegut com la 
Ciutat de Pedra va ser costeruda però amable. Després de franquejar el laberint gràcies a la 
guia de les fites, ascendirem fins arribar al llac que descansa, a 2.900 metres d’alçada, sota 
l’esguard del Cilindro i el Mont Perdut. Decidirem fer una parada per agafar forces pel tram més 
exigent i dur de la sortida: la famosa escupidera del Mont Perdut. Antigament ocupada per una 
glacera, l’escupidera feia honor al seu nom: uns 300 metres d’una forta pendent plena de 
petites pedres que feien lliscar les nostres botes un pas enrere per cada dos que en fèiem.  Un 
tram molt poc recomanable de fer a l’hivern, ja que queda cobert pel gel i la neu i en lloc 
d’escopir els excursionistes, si no tenen prou precaució i experiència, directament els 
esternuda. 
 

Al cap d’una hora, tots tres excursionistes vam superar l’escupidera i vam fer cim amb tota la 
satisfacció del món. Un cim amb unes precioses vistes sobre la Vall d’Ordesa i multitud de pics 
dels Pirineus. A 3.355 metres d’alçada s’hi estava la mar de bé tot dinant i conversant amb 
catalans, navarresos, excursionistes d’altres indrets d’Espanya i, fins i tot, amb russos que 
s’estrenaven en els tresmils dels Pirineus.  
 
Després d’haver assaborit el cim, ens tocava formar part de la saliva de l’escupidera i tirar avall 
amb un descens de vint minuts clavant els talons per les pedres. Seguirem refent el camí de 
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tornada sota un sol de justícia, la mirada tímida d’algun isard i sentint els esgarips de les 
marmotes. Un camí que, després de reomplir cantimplores al refugi de Goriz, ens va semblar 
més llarg que d’anada; més que res per petits desviaments de la ruta que ens marcava el GPS. 
 
Acompanyats de la imponent presència de la tercera muntanya més alta dels Pirineus i la 
satisfacció d’haver-la coronat –en el cas de la Mercè, per segona vegada– ens dirigíem a tornar 
a l’autobús que ens tornaria a Nerín. No sense aquesta vegada fer una petita ruta turística per  
la zona amb un grup de turistes que agafaren el mateix bus que nosaltres. A l’arribada, 
l’expresident Miquel i l’Àngels ens esperaven per tornar de camí cap a Reus. Vam parar a 
sopar a Buerba, en un acollidor alberg amb un cambrer molt simpaticot. Amb l’estomac ple i les 
cames fetes caldo, vam reprendre el camí cap a casa.      

      

 

 

 

 


