
10 musts de l'estiu 

Aquesta és el meu check list d'experiències inoblidables per compartir amb els 
nostres fills i filles que l'estiu proporciona de manera especial. És un llistat molt de 
muntanya, perquè lamentablement en altres entorns no sé fer gaires coses. Són 
vivències que cal assaborir com qui fa una degustació de cuina d'autor: 

1. Pescar capgrossos: és molt fàcil, es pot fer amb un caçapapallones o fins i tot 
amb un colador de cuina. Es posen en una ampolla i es deixen anar abans que 
es morin, si és possible i s'arriba a temps. 

2. Caçar papallones o sargantanes: ¡això ja demana un nivell! Podem continuar 
usant el caçapapallones. Exigeix paciència i la precaució de no tancar-les a la 
mateixa gàbia, ho dic per experiència...  

3. Exploració nocturna: sortir de nit a donar un tomb amb llanterneta i sense fer 
soroll, en pla CSI, a veure que veiem. 

4. Banyar-se en un riu: també serveix un llac o una bassa. ¡No té res a veure amb 
banyar-se a la piscina o al mar! 

5. Fer pasteretes amb el fang del riu i després posar-les al forn. O, com a mínim, 
fer una lluita de pinyes: prohibit apuntar a la cara! 

6. Fer-se una cabana: no s'hi val un corralet, ha de ser una cabana amb sostre i 
porta i jaç, al mig del bosc, amagada, amb password per entrar-hi. 

7. Cuinar amb el vell càmping-gas de tota la vida: ni que sigui una truiteta, una 
sopeta de sobre, una llet amb cacau. 

8. Veure sortir el sol des d'un punt elevat on es pugui fruir la fresqueta de la 
matinada. S'ha de contemplar la bellesa callat -¡silenci total!- una estona llarga. 

9. Fer una excursió com Déu mana: matinar, si és possible sortir negra nit, encara 
que no calgui; amb mapa i bruíxola, encara que tinguem GPS; arribar a un cim, 
signar en un llibre de registre, menjar de camí. 

10. Fer un bivac: pot ser a la cabaneta, o en una cova, o, si més no, dins d'una 
tenda lleugera. Que poguem fruir dels sorolls, les ombres i les estrelles de la 
nit. Si ho fem a mitjans d'agost, podrem veure caure les Plèiades. 

¿Quin és el teu llistat? 
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