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És la història, trista i desgraciada, d’un excursionista. Que un dia d’hivern molt cru i molt fred va sortir
de Queralbs, a la Vall de Núria, per a fer una travessia fins a Tregurà, a la Vall de Camprodon. Una
excursió llarga, amb desnivells forts i a dos mil metres d’alçada. No perillosa en condicions normals,
però difícil amb molt de fred, molta neu i boira. A més al nostre excursionista li agradava el risc i fer
travesses en solitari. I tenia molta confiança en ell mateix. Més de la que era prudent tenir. Per tant no
va fer cas dels advertiments de gent de Queralbs que li desaconsellava.

Per mor de la neu que hi havia, i de la que queia, el camí se li va fer molt llarg. I a més va sortir boira. Cosa
previsible en aquell indret i en un dia com aquell. Es va perdre. Després va voler fer drecera perquè li
començaven a flaquejar les forces i volia escurçar el camí. Es va tornar a perdre. Finalment va arribar a un replà.
Estava molt cansat i, pitjor, estava desorientat. No sabia on era. Va decidir asseure’s en una roca plana i
descansar. Va menjar uns ganyips: ametlles, avellanes, panses. I va beure una mica d’aigua. Després es va
adormir. No sabem si vençut per la fatiga o perquè li va semblar que una becaina li aniria bé i que amb forces
renovades podria reprendre el camí. Però el cas és que es va adormir. I ja no es va despertar. Va morir.
L’endemà el varen trobar assegut a la roca. Era a 200 metres de Tregurà.
No calibrar prou les pròpies forces. No triar el moment i el dia adequats. No fer cas de les previsions. Voler
forçar les coses agafant dreceres incertes. No tenir el tremp, la força de caràcter i la paciència d’esperar que
escampi la boira. I finalment, abandonar, renunciar. Endormiscar-se. Adormir-se. Un excursionista que comet
aquests errors corre un gran perill. Pot morir. Gairebé sempre mor.
Un error així també el pot cometre un poble, un pais. I també pot morir. Sobretot si al capdavall diu : “Ara
recuperaré forces descansant. Endormiscant-me. Renunciant”. Renunciant a l’ambició i a la il•lusió.

