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Escalada clàssica a les Muntanyes de Prades

Quan parlem de l’escalada a les Muntanyes de Prades, actualment conegudes
en l’àmbit internacional, hom pot sentir parlar d’escalada esportiva, totxos, com-
peticions, ja siguin d’escalada, de curses de muntanya, d’orientació, de bicicleta de
muntanya... També ens vindran al cap moltes altres activitats relacionades amb la
natura, la fauna i la flora. I sobretot destacarem aquesta climatologia mediterrània
que fa d’aquest indret geogràfic un dels punts més escollits pel forà que busca un
encontre entre la suavitat de les estacions, el contacte amb la roca (calcàries, gra-
nits i conglomerats) i la naturalesa salvatge de la zona.

L’autor de l’obra, el Pep Jané, afeccionat des de molt jove a l’escalada i format
a Valls, la capital de l’Alt Camp, un dels bressols que ha produït més escaladors i
de més qualitat de Catalunya, ens transporta un pas enrere, en el temps dels inicis.
I quins inicis!... Sempre es tendeix a dir que les coses d’abans eren millors que les
d’ara. Aquells temps en què els excursionistes es convertien en escaladors mentre
albiraven en la llunyania les formacions rogenques de la Penya Roja i s’hi atansa-
ven per veure per on es podia escalar aquella roca, ja fos per un sistema de repises
o per una profunda xemeneia. I així, successivament, quan els de Reus anaven
d’excursió cap a la fortalesa de Siurana les llegendes del Salt de la Reina Mora
despertaven el repte en aquelles parets inexpugnables.

A poc a poc han anat creixent les escoles d’escalada, el nombre de vies i sobre-
tot els practicants, que han acabat arribant en massa en les darreres èpoques. Això
es deu en part a la mateixa evolució de l’escalada i, en gran mesura, als escaladors
que ens hem format en aquestes escoles, d’on han sortit les primeres expedicions
extraeuropees al Marroc, Kenya, Andes i Himàlaia. Aquests són els veritables camps

Pròleg
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de batalla, però l’assaig i la formació provenen de les agulles amagades de la vall del
Brugent, les arestes de la vall del Silenci, la humitat de les parets de Farena, els
desploms del mas d’en Llort, els diedres de la paret Taronja o els líquens groguencs
de les fissures granítiques de Castellfollit. Tot això forma part de la nostra vida
d’escaladors.

El Pep ens marca les transicions amb encert i testimoni, arran de converses
mantingudes amb els d’abans i els d’ara. La diferència és que els d’abans eren pocs
i els d’ara són uns quants més, amb tot el que això comporta sobre criteris dife-
rents i opinions contradictòries. Però a la fi tot va encaminat al mateix: gaudir
d’una excel·lent jornada d’escalada a les Muntanyes de Prades.

Benvinguts, i gaudiu-ne!
Enhorabona, Pep, per la teva recerca i labor. Merci.

Òscar Cadiach
Un iniciat a la muntanya i a l’escalada a les Muntanyes de Prades,

un dels meus terrenys de joc preferits
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El primer cop que vaig sentir parlar amb devoció de l’escalada a les Muntanyes
de Prades durant la recerca d’informació d’aquest llibre va ser a casa del Sebastià
Figuerola. Les velles fotografies de muntanya en blanc i negre que omplien totes
les habitacions semblaven cobrar vida quan aquell home octogenari em revivia,
amb veu tremolosa i entusiasme adolescent, les primeres i apassionades escalades
dels anys trenta. Poc després, Pitu Insa m’explicava les seves peripècies per la vall
del Brugent i pels volts de Rojals, guarnides amb llegendes impertorbables. Al
mateix temps, Ignasi Ribalta recordava les excuses que havia d’imaginar per poder
sortir a escalar d’amagat dels seus pares i assetjar les agulles de Siurana.

Més tard, vaig anar a trobar el Pep Toset, l’Àlex Ossó, el Pere Bayona, el Quim
Miralles o el Jordi Giné, exponents tots d’una dècada que, sense proposar-s’ho,
convertirien en l’època daurada de l’escalada a les nostres muntanyes. A partir
d’aquí, vindrien temps de canvis, alguns dilucidats pel Jordi Besora o el Jaume
Grau, d’altres eren motiu de secrets inconfessables. Arribat el moment, hauria
estat estrany no ensopegar amb l’omnipresència de l’Armand Ballart, i no haver de
recórrer als seus coneixements i al seu arxiu de documents guardats i ordenats amb
una pulcritud sacramental. Per últim, quedava encara escoltar les darreres trifulques
per boca del Jordi Artigas, un dels darrers i més fervents aperturistes locals, o
inclinar-se davant l’estoicisme d’alguns nouarribats amb qualitats innates i ten-
dències extremes, com el Joan Olivé o l’Endika.

Quan em va venir al cap la idea de confeccionar aquesta història d’escalades no
tenia una idea clara de com fer-ho. Em faltava substància per analitzar i treure’n
suc, i em preguntava si valia la pena buscar-la. Després d’haver sentit parlar tota

Justificació
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aquesta gent, d’haver trobat aquell escrit únic enmig de centenars d’articles des-
venturats i d’haver tingut l’ocasió de signar primeres repeticions en llibres de regis-
tre mil·lenaris desterrats en agulles oblidades en la memòria dels temps, em sobraven
motius per posar-me a la feina.
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Seria poc recomanable citar una per una totes les persones que m’han ajudat en
la confecció d’aquest treball. En resultaria una llista extremadament llarga i, precisa-
ment per això, em sabria greu oblidar-me algú. Ho he intentat, i sempre he hagut
d’afegir algun nom quan ja em pensava que el llistat estava complet. Em sorprenc
a mi mateix al comprovar la quantitat de persones que han aportat informació per
elaborar aquesta història d’escalades, des d’una simple dada fins a tota una decla-
ració de principis. Un cop acabada la tasca, sento l’alleujament i la satisfacció de la
feina feta, i entenc l’esforç que han fet molts col·laboradors per trobar una resse-
nya, una fotografia o una dada perduda en la memòria. Aquest llibre és fruit
de tots, això és el que els he intentat transmetre cada cop que hi he parlat, a més de
donar-los les gràcies. Estic convençut que, tot i no citar-los, es donaran per al·lu-
dits. Una vegada més, doncs, els dono el més sincer agraïment.

Un elogi especial vull dedicar-lo a la Maira Ros, responsable que els meus
impresentables manuscrits en bolígraf passessin a ser textos impresos amb caràc-
ters d’ordinador. Moltes gràcies per això i per molts altres favors informàtics rela-
cionats amb l’elaboració d’aquest llibre.

D’altra banda, sóc conscient dels errors que es poden haver desprès entremig
de tan vasta informació, ja sigui el nom d’un primer ascensionista, d’una via, una
data equivocada... Demano, en aquest cas, disculpes. Voldria aclarir, si més no,
que les dades s’han presentat sempre tenint en compte la paraula dels protagonis-
tes, i després d’haver-la contrastat amb altres persones i amb tota la documentació
possible (ressenyes, publicacions, dibuixos, fotografies...). Hi ha hagut casos en
què la informació que s’ha obtingut no era del tot fiable o completa, però feia

Agraïments i disculpes
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referència a un fet important en el context de la història que calia mencionar. En
aquestes ocasions s’ha utilitzat un temps condicional per a l’explicació, o s’ha avi-
sat directament de la dubtabilitat del cas. Si malgrat tot, algú descobreix i pot
evidenciar alguna equivocació, o donar fe d’alguna dada que hagi quedat a l’aire,
estaré encantat de rectificar-ho de cara a una futura edició del llibre.
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Introducció

Finals de la dècada dels anys setanta. Neix en el món de l’alpinisme el concepte
d’escalada esportiva, acompanyada d’un canvi de mentalitat en els escaladors. L’ob-
jectiu és aconseguir la màxima dificultat possible en escalada lliure. Per tal d’acon-
seguir-ho, es creen nous ancoratges que augmenten la seguretat de l’escalador a un
nivell en què la caiguda no representa cap problema. Aquests ancoratges es col·lo-
quen a una distància prudencial entre si, i en els punts estratègics de la via on hi ha
més probabilitat de caure. Es passa, doncs, d’obrir les vies des de la base a equipar
els itineraris despenjant-se des de dalt, a gust del consumidor. La finalitat justifica
els mitjans; aquesta és la premisa de la nova mentalitat que arribarà a Europa
provinent dels Estats Units al començament dels anys vuitanta.

Moltes grans plaques que fins aleshores havien esquivat les primeres ascensions
perquè resultaven massa exigents per als aperturistes, són recorregudes per primer
cop de manera inversa al procediment convencional: de dalt cap baix i amb les
dues mans lliures per burinar. Així es creen vies com “Smoking” (Terradets, 1981),
“Rampes invertides” (Vilanova de Meià, 1981), “Star McHara” (Pedraforca, 1981)
o “Reencuentros” (Montserrat, 1983). L’escalada esportiva es converteix en un
autèntic boom i evoluciona fins a proporcionar la màxima comoditat, amb l’objectiu
que l’escalador assoleixi nivells encara més alts. Arriba un moment en què la fina-
litat ja ni tan sols és escalar una gran paret en lliure, sinó concentrar-se en la
dificultat més intrínseca. Es comencen a equipar cingles de poca alçada en què
s’efectuen escalades de gran dificultat i es retorna a terra de manera immediata. El
doble encordament dóna pas a les cordes simples una mica més gruixudes i llar-
gues. Mosquetons i bagues són tot el que es necessita per escalar.
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Amb aquesta modalitat neixen les escoles d’escalada esportiva arreu del món.
Moltes són subsidiàries de massissos importants, en els quals es continua practi-
cant l’escalada clàssica paral·lelament a l’esportiva de nova aparició. D’altres són
zones completament noves, on s’imposa de manera exclusiva l’escalada d’aquestes
curtes parets que es començaran a anomenar totxos.

Amb gran abundància de cingleres calcàries d’excel·lent qualitat i acompanya-
des d’un paisatge natural d’exquisida bellesa, les Muntanyes de Prades es conver-
teixen en una important escola d’escalada d’àmbit europeu, al costat del Verdon,
Buoux o Frankenjura, per citar alguns noms. Seran molts els escaladors que s’hau-
ran passejat amb les quatre extremitats per les parets de Siurana, la Mussara o la
Riba. Molts altres coneixeran l’existència d’aquests indrets a través de revistes o
guies, encara que no els hagin visitat mai. Fins i tot algú que no estigui relacionat
directament amb el món de l’escalada pot haver sentit parlar de les competicions
internacionals de la Riba. Les Muntanyes de Prades són un nom associat a molts
escaladors, no només en l’àmbit peninsular sinó també més enllà dels Pirineus.

El que ben pocs d’aquests escaladors deuen saber és que ja feia molt de temps
que s’escalava en aquestes muntanyes quan hi va arribar la mentalitat esportiva. I
encara els costarà més d’imaginar-se que potser algunes de les vies que estan esca-
lant, assegurats en unes flamants argolles daurades, havien estat ja escalades molts
anys enrere sense ni ombra de tot aquest equipament. I és que l’origen de l’escala-
da a les Muntanyes de Prades es remunta a moltes dècades abans de l’arribada dels
espits i dels parabolts. Pot afirmar-se, sense cap mena de reserva, que la història de
les escalades d’aquestes contrades transcorre paral·lelament i amb el mateix caire
que en massissos com ara Montserrat o el Pedraforca (per bé que amb ascensions
molt més modestes).

Des de finals dels anys trenta fins al nou mil·lenni, diverses generacions d’esca-
ladors han obert vies des de baix en diversitat de roques. Uns amb cordes de cà-
nem i espardenyes, assaborint la indescriptible sensació de ser el primer en trepitjar
el cim d’una agulla. Els altres traçant l’itinerari més audaç en una paret en què les
línies més assequibles ja han estat recorregudes. I encara uns darrers, intentant
trobar les últimes possibilitats de realitzar una primera mitjançant la pacient ex-
ploració d’algun racó amagat, i veient com no gaire lluny algú es despenja d’algun
lloc amb una màquina de foradar a les mans.

Bona part d’aquestes vies han restat en l’oblit des de l’aparició de l’escalada
esportiva. Per contra, en altres casos (ja sigui de manera involuntària o amb la
malaurada intenció d’imposar les noves influències a qualsevol preu), han sofert
un indegut sobreequipament, se n’ha modificat el recorregut i, fins i tot, se’ls ha
canviat el nom. Llevat d’aquests casos, la gran majoria han estat omeses per les
guies publicades. Valdria la pena reconèixer que les primeres ascensions d’aquests
itineraris d’escalada clàssica, des dels més antics fins als més recents, guarden se-
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crets, proeses i gestes no menys importants que els encadenaments dels actuals
vuitens de Siurana. En aquestes s’hi han format, al mateix temps, escaladors que
en el decurs de la seva carrera han portat a terme importants escalades, ascensions
alpines o altres obertures en grans muntanyes d’arreu del món.

A totes aquestes vies ignorades o desplaçades pels esdeveniments, vol fer refe-
rència aquest treball, i la intenció no només és compilar-les, mencionar-les i di-
buixar-les. Si és això el que busquem haurem de recórrer a la guia de ressenyes que
acompanya aquest llibre, la Guia d’escalada clàssica a les Muntanyes de Prades. La
finalitat d’aquesta obra serà aportar matisos, dades i valoracions que ajudaran a
constituir els 70 anys d’història d’unes escalades eclipsades per les últimes tendèn-
cies, i que mereixen sortir a la llum. Durant tots aquests anys, molts escaladors,
amb mentalitats diferents, s’han passejat per aquestes muntanyes. Així doncs, serà
inevitable, en el transcurs del relat, emetre judicis de valors, manifestar opinions
contraposades sobre l’evolució de l’escalada i discrepar sobre criteris d’ètica. La
voluntat, però, no serà altra que reflectir la realitat de la història; el que s’explicarà
és fruit de tota la veritat que ha estat possible constatar.

Disposem-nos a conèixer alguna cosa més que un traç en un paper, amb un
fred símbol de graduació.
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La Penya Roja, bressol de l’escalada de les Muntanyes de Prades. (Foto: Josep Jané)
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CAPÍTOL 1

Anys trenta: exploracions,
descobertes i primeres incursions

Una de les moltes facetes del muntanyisme, i probablement una de les més
practicades, és l’excursionisme. A Valls, vila propera als estreps orientals de les
Muntanyes de Prades, hi havia, en aquells anys, un col·lectiu de joves amants
d’aquesta activitat. Des del mateix poble, es practicaven caminades i excursions al
llarg i ample de la comarca per gaudir dels paisatges naturals més propers i conèi-
xer-los cada dia més. Era freqüent quedar els diumenges al matí en sortir de missa,
per recórrer algun dels molts camins i arribar a Miramar, al Remei o a qualsevol
altre paratge on poder-se aplegar i recrear-se amb un bon àpat, promotor principal
de qualsevol sortida. Camins i senders eren resseguits a tort i dret, amb la qual cosa
al cap del dia es feien veritables quilometrades. Les valls del Brugent i el Glorieta
eren només les primeres parades de recorreguts que arribaven fins a Siurana, la
Febró o Castellfollit. Els excursionistes gaudien de la tranquil·litat i l’atractiu de
boscos, rius, vistes i raconades molt més íntegres i inalterades que en l’actualitat.

Al mateix temps, la visió paisatgística d’aquests entorns inspirava, entre molts
altres estímuls, el de contemplar les nombroses parets rocalloses repartides de manera
pintoresca per la geografia de les Muntanyes de Prades. Des de les desordenades
tarteres de Castellfollit, passant per les cingleres més extenses (l’últim esgraó d’al-
gun altiplà), i fins a arribar a les esveltes agulles emergides del bosc més frondós; el
granit, la calcària i el gres cridaven l’atenció del caminant. Els Motllats o la Pena,
per exemple, eren l’objectiu de moltes excursions perquè eren punts elevats gene-
ralment dominats per àmplies carenes de pedra.

Uns quants d’aquests excursionistes es començaren a sentir especialment atrets
per les formes capricioses de les penyes. Per aquest motiu, les sortides començaren
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a tenir un caire de recerca i localització de tota mena d’espadats i agulles. Les
formacions rocoses eren tan seductores que inspiraven la imaginació a batejar-les
amb noms peculiars, que més endavant coneixerem. Un d’aquests joves en espe-
cial se sentia tan captivat per la muntanya que extrapolava el seu interès més enllà
de les excursions. En el seu temps de lleure, li agradava indagar i escorcollar qual-
sevol llibre amb informació sobre muntanya i alpinisme. I no li havien passat per
alt, al llegir les publicacions periòdiques del temps, les minses notícies sobre algu-
na efemèride alpinística, com podia ser la primera escalada al Cavall Bernat (1935).
Així fou com a aquell jove vallenc anomenat Sebastià Figuerola, apassionat dels
espais naturals i embriagat per la literatura de muntanya, se li acudí de pujar a la
Penya Roja, la roca més visionada de la vall més concorreguda, d’alguna manera
que no fos caminant.

L’excursió d’aquell dia, iniciada com sempre de bon matí a Valls, s’estava pre-
nent un petit descans per esmozar a la font Gran de la vall del Brugent. Encara que
el punt més alt de la Penya Roja no suposa cap cim orogràfic, s’hi havia accedit en
ocasions anteriors vorejant-la a peu pel darrere, probablement per donar crèdit a
aquella dita muntanyenca que diu que la vall resulta més bonica vista des de dalt.
Però alguna flaire especial es devia respirar aquell dia per induir a deixar de banda
la manera de pujar de sempre. Potser es podria trobar alguna mena de “camí ver-
tical” en algun lloc de la paret; alguna manera d’escalar per la pedra igual com es
veia a les fotos dels llibres i que permetés no només admirar, sinó palpar i assaborir
aquells tons grisos, blancs i rogencs que tant fascinaven des de terra.

Després d’una observació minuciosa des de la font Gran, Sebastià Figuerola,
acompanyat de Roger Sanromà, decidí que podria ser factible pujar per aquell
cantó esquerre de la paret, menys vertiginós que la resta, i sense més dilacions s’hi
encaminaren. Van començar per una canal d’arbusts que els menà al peu d’una
placa grisenca i arrampada. La travessaren recte amunt fins a arribar a una alzina
que sobresortia al peu d’un passadís encaixonat entre grans blocs de pedra. Resse-
guiren serpentejant aquesta xemeneia natural fins a arribar a un emplaçament on
ja no era necessari ajudar-se de les mans per continuar pujant.

En un principi, per a la resta d’acompanyants de l’excursió, l’únic que havien
fet aquells dos companys era donar un toc inusual a la sortida. S’havien emparrat
per un indret una mica escarpat per arribar a un lloc; això era tot. Però per als dos
personatges en qüestió, aquell toc inusual segurament va significar que el concep-
te d’escalar entrés a formar part dels seus paràmetres com a muntanyencs. No hi
havia cap indici que algú altre hagués fet alguna cosa semblant abans per aquells
paratges. Més que una casualitat, van ser les ganes de fer una activitat diferent de
la que es tenia notícies que en altres llocs es practicava. El cas és que el dia 12 de
juliol de 1936 dos homes amants de la muntanya realitzaren, sense ser-ne gaire
conscients, i sense res més que el que portaven posat, la primera escalada de les
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Dues imatges d’una excursió i
acampada a Siurana, els dies 2

i 3 de maig de 1937. (Fotos:
Col·lecció Sebastià Figuerola)
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Muntanyes de Prades. Sebastià Figuerola (octogenari en el moment d’escriure aques-
tes línies) atresora en els primers compartiments de la seva memòria aquesta data
amb una clarividència implacable, i sempre afegeix en el seu relat una frase termi-
nant: “La setmana següent va esclatar la guerra.” Molts anys més tard s’assabenta-
rien que en aquella escalada havien afectuat passos de quart grau, i que el lloc per
on havien passat ara rebia el nom de “Via cursetista”.

Però, tanmateix, alguna cosa es devia començar a gestar en la ment d’aquells
aventurers a partir dels relats literaris i arran d’aquell fet extraordinari. Alguna cosa
que donaria lloc a un esdeveniment nou. I això passaria menys d’un any després.

Les excursions es continuaven desenvolupant amb regularitat pels paratges pre-
dilectes de sempre o per viaranys novedosos. En una d’aquestes, encaminada cap
al Pla de Santa Maria, la mirada atenta del Sebastià es fixà, encarant-se a la vall del
Brugent, en la silueta retallada en l’horitzó del Castell Dalmau des d’algun punt
no gaire llunyà del que avui és el polígon industrial de Valls. També en alguna altra
passejada per la mencionada vall s’havia pogut observar des d’una altra perspectiva
que aquell promontori, que els mapes ja anomenaven Castell Dalmau, no era un
cingle com la veïna Penya Roja, al qual es podia pujar caminant. Però va ser la
visió d’aquell dia, potser instigada pel record recent de l’escalada a la Penya Roja,
la que va suggerir l’organització d’una sortida per explorar de més a prop aquell
roc que s’alçava als quatre vents. A banda de la pròpia iniciativa, el més rellevant
d’aquesta sortida era el fet que els seus components s’encaminaren a l’objectiu
amb una corda a la motxilla. Això significava que en aquella jornada ja hi havia la
intenció de portar a terme una escalada planificada i preconcebuda com a tal.

Una ràpida passejada pels contorns d’aquell gegant de pedra va confirmar el
que ja es presuposava. El Castell Dalmau era un monòlit de formes força geomè-
triques i altives, al qual no s’hi podia pujar caminant. I entre les seves muralles
inexpugnables va ser on l’intel·lecte d’aquells joves emprenedors desenvoluparia el
concepte d’entendre l’escalada com una activitat en si. No calia considerar només
la dificultat d’haver de pujar, sinó també que després s’havia de baixar. Per poc que
haguessin après a partir dels llibres, sabien que la corda és l’element més elemental
de l’escalador, i en aquest cas els podria ajudar a resoldre aquests problemes.

L’estudi de les quatre vessants decidí que el punt més vulnerable per on atacar
era una canal que tallava tota la cara nord-oest des de terra fins al cim. S’endinsa-
ren en l’ampla xemeneia i anaren ascendint ajudant-se de braços, cames i esquena.
El segon i el tercer comptarien amb l’ajut suplementari de la corda per ascendir.
Amb tota aquesta planificació d’idees s’aconseguí coronar el cim del Castell Dalmau,
fent ús de tècniques d’escalada, i davallar-ne després. Això succeí el dia 4 d’abril de
1937, i els protagonistes foren J. Aubareda, Pere Berguedà i Sebastià Figuerola.

Podria considerar-se aquest esdeveniment com el punt de partida de les escala-
des contemplades com a tals a les Muntanyes de Prades. Aquesta ascensió, com
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Els refrigeris no faltaven mai per recuperar forces. (Foto: Col·lecció Sebastià Figuerola)

Parada de descans anant d’excursió a Prades. (Foto: Col·lecció Sebastià Figuerola)
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moltes altres d’aquells temps, era eminentment senzilla, però no era l’envergadura
de l’escalada el més important. Allò més primordial era que, paral·lelament a la
fal·lera que hi havia a Montserrrat per aconseguir les primeres ascensions d’in-
comptables agulles, i molt poc temps després que Lluís Estasen hagués escalat la
Nord del Pedraforca, en aquestes contrades s’havia portat a terme una empresa de
la qual se’n tenien molt pocs precedents o referències de primera mà. Aquelles
eren, doncs, unes peripècies que comportaven tot un repte. Cal destacar, final-
ment, la capacitat de decisió i empenta d’aquelles persones, i en particular de
Sebastià Figuerola, no tan sols per l’incansable afany descobridor, sinó també per
la seva continuïtat en el món de l’alpinisme al llarg de la seva vida.

A partir d’aquí, les Muntanyes de Prades començarien a conèixer els seus pri-
mers escaladors.

Sebastià Figuerola i Pere Benaiges (1r i 2n per l’esquerra, respectivament) i altres companys
amb el Castell Dalmau al fons (1937). (Foto: Col·lecció Sebastià Figuerola)
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CAPÍTOL 4

1970-1978: increment excepcional d’escaladors.
Colossal expansió de vies a la vall del Brugent

i al barranc de Castellfollit

Coincidint casualment amb el canvi de decenni, es produeix un relleu generacio-
nal que comportarà un reciclatge total dels escaladors en escena. Alhora, se’n diver-
sificarà més la procedència, i s’originaran cinc nuclis ben constatables: Reus,
Tarragona, Valls, Montblanc i les Borges Blanques, amb alguna esporàdica incursió
de nous escaladors barcelonins. De tots els citats, els reusencs ocuparan el primer
lloc amb diferència quant a quantitat de noves aportacions. La contribució dels
tarragonins se centrarà a la vall del Brugent, així com els de Montblanc ho faran a la
seva propera i més inexplorada zona de Rojals. Per contra, els escaladors que compten
amb millor herència mantindran un discret paper si es compara amb l’indiscutible
protagonisme vallenc prolongat fins ara. Resten encara les cordades lleidatanes, que
silenciosament arribaran a inaugurar noves parets amb itineraris de gran qualitat.

Podem continuar parlant de les entitats excursionistes com a centres neuràlgics
per introduir-se en l’esport de l’escalada. Tot interessat que s’hi adreci hi trobarà
material, companys, organització de sortides, cursets i tota mena de mitjans difí-
cils d’aconseguir per compte propi. Sentirem a parlar a partir d’ara del GER (Grup
d’Escalada en Roca, de l’Agrupació Excursionista de Catalunya, amb delegació a
Reus) i del CEM (Centre Excursionista de Montblanc), en detriment de l’AAEET.
Menció a banda mereixen els escaladors de les Borges, la formació dels quals prové
amb secretisme de Jordi Bardina, veterà escalador del poble a qui la seva dona ha
prohibit sortir a escalar des del casament, però que en l’època d’estudiant a Barcelona
va tenir la sort de conèixer els professors Anglada i Pons.

L’escalada ja no està tan lluny de ser un esport entès com a tal, amb una míni-
ma concurrència. La constant mobilització de les minories que l’han practicat fins
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ara fa que se’n difongui l’interès entre molta gent a qui simplement els agradava la
muntanya. Si a tot això li sumem el suport de les entitats, el resultat es traduirà en
un espectacular augment d’escaladors que recorreran les Muntanyes de Prades.

D’altra banda, l’estació ferroviària de la Riba justificarà en gran mesura la con-
currència de visites a la vall del Brugent per sobre de les altres zones. El tren serà el
mitjà de transport més comú per a tots els grups d’escaladors descrits. Des de
l’andana de l’estació ribetana hi ha menys d’una hora de camí fins a la font Gran,
lloc de trobada per esmorzar, conversar i divulgar notícies sobre escalada al peu de
la Penya Roja. Una inquietud febril dominarà les ànsies dels nous escaladors que
gaudiran d’una sort irrepetible, ja que gairebé ho trobaran tot per fer. Tant és així
que no seria recomanable mencionar una per una (com hem fet fins ara) totes les
primeres ascensions que es duran a terme a partir d’aquest moment. Millor i més
acurat serà destriar-ne una selecció de les més representatives i que reservaran aven-
tures èpiques.

Encetem els primers setanta parlant de Toni Macià, Joan Solé i Jordi Giné com
a representants fidedignes de les cordades lleidatanes. Aquest últim en especial no
faltarà en cap de les vies “Borges”, que destacaran sempre per ser primeres a parets
inescalades. A tocar del marge esquerre del Brugent s’obren les vies “Normal” de la
Terrall i la Llosa Negra, una petita joia a destacar entre les parets de segona. També
s’aproven com a propòsits dos cingles veïns de l’esperó de la Torre d’en Pedrol, a
l’estret de la Riba. Al sector més occidental hi ha la geomètrica paret del Triangle,
i ben a prop de la carretera sobresurt un prominent Nas de pedra, del qual en
sortirà una via que permetrà tastar gairebé totes les tècniques, però amb una difi-
cultat assequible. Una entrada de placa acabada en diedre dóna pas a un flanqueig
totalment horitzontal per eludir la gegantina prominència nasal. Seguidament se
supera un desplom en artificial de burí (úniques expansions emplaçades), per sor-
tir en lliure per uns diedres modèlics fins al cim. Una de les vies “Normal” més
aconsellables del conjunt de la vall del Brugent i l’estret de la Riba.

Entre 1970 i 1971 es concentrava aquesta primera tongada de vies lleidatanes
que culminaria amb la preliminar “Borges” del roc Ponent de Castellfollit. Vint-i-
sis anys després que la llegendària cordada vallenca fes la primera ascensió de tota
la vall, dos joves de les Borges es passegen per la tartera de la cara sud intentant
endevinar un itinerari que la pugui recórrer. No tenen molt clar si s’hi ha escalat
amb anterioritat o no i observen l’aresta que separa les dues vessants amb incredu-
litat. Finalment, per no errar la jugada, decideixen entrar a la paret sud pel bell
mig, escalant les rectes fissures granítiques que els deixen al final de l’aresta, molt
a prop del cim. Serà la primera via de la cara sud.

Castellfollit esdevindrà durant tota aquesta dècada, i la següent, un enorme
escenari aparentment verge amb moltes possibilitats per als afamats buscadors de
primeres. No obstant això, el desconeixement encara força palès entre diferents
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Josep M. Toset a la bavaresa característica de
la via “Normal” de la llosa Negra, a la vall
del Brugent. (Foto: Pere Bayona)

La cara sud del roc Ponent, a Castellfollit,
amb tots els itineraris més significatius assolits
en aquest període. (Foto: Josep Jané)

Joan Solé a la via “Borges” del roc Ponent. (Foto: Jordi Giné)
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escaladors i la nul·la divulgació de l’activitat més enllà de l’entitat a què un pertany
(trets característics d’aquests anys), comportaran primeres ascensions que en reali-
tat no ho eren. Amb el temps, aquest fenomen abraçà molts sectors de les Munta-
nyes de Prades, però a Castellfollit es veurà especialment manifest. La roca granítica
permet, amb molta més facilitat que la calcària, l’assegurament amb material recupe-
rable i prescindir del burinador. Per aquest motiu, moltes vies es van deixar total-
ment desequipades en el seu dia després de ser obertes. Amb aquestes condicions
resultarà fàcil per a un futur escalador adjudicar-se involuntàriament un itinerari.

En aquest escenari, on de moment anar a escalar és gairebé sinònim d’obrir,
l’any 1971 van començar a actuar els reusencs, i es convertiren en el grup més
assidu, constant i nombrós. En sobresortiran com a més dinàmics Josep Maria
Toset, Jordi Branchat, Jordi Coll, Ramon Bruno, Quim Miralles i Pere Bayona. Ja
sigui entre ells o acompanyats per altres escaladors, formant de vegades cordades
multitudinàries, faran ressonar repetidament els seus noms i el de l’agrupació GER
al llarg d’aquest període.

En principi focalitzen l’atenció a la Torre del Moro, i s’introdueixen a les xeme-
neies més marcades de la part baixa: vies “Toset-Toset” i “Brabame”. Poc després,
es veuen irremeiablement atrets per la inqüestionable aresta que perfila el roc Po-
nent i que, pels designis de l’atzar, resta verge. Aliens a qualsevol precedent, Ramon
Bruno i Quim Miralles la van escalar el dia 6 d’agost de 1972; van crear la via més
maca de la vall i la més llarga del conjunt de les Muntanyes de Prades (180 m).
Malgrat que és obligat recordar l’ascensió de 1945, on es descriu ja la part superior
d’aquesta aresta, no es pot restar valor a aquesta escalada integral que situarem a la
part alta del podi, juntament amb la “Canal” de la Penya Roja, la “Fernández-
Molero” de Farena i l’“Adserà-Jansà” del Salt de la Reina Mora.

La vall del Brugent rebrà també aquest col·lectiu amb moltes vies “GER” re-
partides entre el barranc dels Tres Pilons, Castell Dalmau i la Xina, i dos itineraris
més especialment innovadors. Una cordada formada per Paco Boqué, Jaume Rofes
i Cisco Boqué inaugurarà el Piló Suïcida, elevat contrafort que s’ha mantingut fins
ara a l’ombra de la Penya Roja, amb la via “Ploms”. Aquest nom, no obstant això,
fa referència a la segona de les tres entitats reusenques que comentarem en aquest
capítol, la secció de muntanya del Club Natació Reus Ploms. Poc temps després,
novament la parella Miralles-Bruno revelarà els enigmes del bastió central del puig
d’en Marc amb el traçat de la via “Falcó”, després d’invertir dos caps de setmana
obrint camí fins a peu de paret. La cordada va gaudir d’un premeditat bivac al
replà de la tercera reunió, com a entrenament per afrontar posteriorment el Tozal
del Mallo (Ordesa).

Les ascensions al Pirineu seran el màxim objectiu per a molts d’aquests escala-
dors. L’ímpetu aperturista arribarà a portar una via “GER” a la serralada pirinen-
ca. Els mateixos Quim Miralles i Ramon Bruno batejaven així un recorregut de
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600 m a la cara nord del Tuc del Mig de la Tallada (2.774 m), l’any 1974. Explica-
da l’aventura als companys de l’agrupació, no es tardaria a fer una segona visita a la
zona per part de Joan Toset, Jordi Branchat i M. González, els quals protagonitza-
ven l’any següent la primera ascensió del Corredor Nord (450 m) del Tuc Feixant
(2.970 m). Aparentment, la vall del Molleres adquiria així les seves primeres vies
alpines per part d’escaladors reusencs.

Continuant la tradició, els vallencs Jordi Magriñà i Sebastià Figuerola (fill del
pioner dels anys quaranta) obren la vuitena via de la Penya i la “JAS” del Castell
Dalmau, aquesta darrera juntament amb Alfons Vives. Si bé la primera esdevindrà
una de les clàssiques més repetides, la segona quedarà una mica a l’ombra, mai
millor dit, a causa de l’aspecte sever de la cara nord del Castell i el seu compromís
en comparació amb les vies ja existents al monòlit.

Com hem dit al principi, la nova generació d’escaladors vallencs es decantarà
més per les facetes alpines desenvolupades en massissos d’arreu del món que no
pas per les primeres ascensions d’escalada en roca, i d’aquesta manera seran molt
escasses les seves contribucions en aquestes properes muntanyes. De tota manera,
es beneficiaran del llegat amb què compten per realitzar alguna primera de catego-
ria en sectors aïllats que es mantenen, per ara, al marge de la proliferació. La vall

Escalada del piló Alt o l’Esprimatxada, a la
zona dels Tres Pilons, per la via “Poch”.
(Foto: Col·lecció Àlex Ossó)

Superant en tècnica artificial el característic
sostre de la “Falcó” del bastió central del puig
d’en Marc. (Foto: Col·lecció Quim Miralles)
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del Glorieta en especial veurà créixer, encara que amb comptagotes, les vies ober-
tes per baix des dels inicis fins als nostres dies. Un exemple clar d’aquestes vies
selectes és la “Figuerola-Magriñà” de les Bessones (1973), un excel·lent diedre
rogenc d’allò més cridaner al costat llarg de les agulles.

Les cartes de presentació dels escaladors tarragonins es poden desxifrar en tres
vies de justa menció. La primera a arribar és la “Tarragona”, a la paret dels Lloros,
via de curset ideal per a la iniciació, a càrrec de Joan Canals i Àlex Ossó. Les dues
següents adquireixen claríssimament una dificultat més elevada. Tan sols un any
després de la “Falcó”, Àlex Ossó, Pep Bofarull i Cinto Romero s’interessaran per
aquell mateix bastió tan atraient al centre del puig d’en Marc. Una discontinuïtat
de fissures pocs metres a la dreta de la “Falcó” els marca l’inici. Instal·len la prime-
ra reunió en un replà propici sota un diedre desplomat. Emprenen el segon llarg
escalant aquest diedre fins que troben un niu d’orenetes al mig del pas. Fora de
tota lògica, i per tal de salvaguardar els inquilins del niu, abandonen la fissura del
diedre per abocar-se a l’aparatós desplom, el qual és superat amb una refinada
tècnica artificial de puntes de clau, aprofitant les comptades comissures que ofe-
reix aquesta secció. Amb un sol burí de progressió, deixen enrere el desplom (A

2
)

i tornen al diedre, que ara es converteix en una gran llastra per on continuen
l’escalada fins a ajuntar-se amb la “Falcó”. Aquesta via es dirà “Oreneta” i mereixe-
rà tres aplaudiments: un per la seva bellesa, un altre per la tècnica amb què es va

Joan Canals i Àlex Ossó en una de les primeres
repeticions de la via “JAS” del Castell
Dalmau. (Foto: Col·lecció Joan Canals)

Àlex Ossó i Joan Canals ascendint per la
via “Tarragona”, a la paret dels Lloros.
(Foto: Col·lecció Joan Canals)
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realitzar i un darrer per la consciència ecologista manifestada per uns escaladors
l’any 1973, i tan criticada anys després. La “Falcó” i l’“Oreneta” són dues vies
faunístiques figuratives de l’escalada a la pena del Puig.

El nivell dels tarragonins anirà en augment fins a glossar-se en la tercera via
amb què saludaran la part alta de la vall del Brugent. Prenen un primer contacte
amb la roca Monera amb la repetició de la “Fernández-Molero” (possiblement la
primera repetició), des d’on gestaren la idea d’un nou itinerari més al centre de la
paret. Un cop presa la decisió, els diversos atacs i períodes d’abandonament s’allarga-
ren durant gairebé un any per poder configurar una via sinuosa amb moltes tira-
des curtes que eviten els més grans sostres i travessen el més curt directament. És la
segona via que solca la roca Monera i que, com totes les que vindran, es graduarà
MD. Martí Royo i Jordi Giner (no l’hem de confondre amb Jordi Giné de les Bor-
ges) van col·laborar en aquesta empresa al costat de tots els citats en les dues ante-
riors. Tots coincidiren a dedicar la via a la memòria de Leandre Lerín, que havia
estat president del Grup Excursionista i de Muntanya de Tarragona i col·laborador
incondicional en la tasca de fabricar pitons per a aquesta escalada en particular.

Deixem ara els contextos del Brugent i Castellfollit per traslladar-nos a Siurana,
on anotarem dues vies datades en aquests primers anys setanta, que pertanyen a
uns dels pocs escaladors barcelonins que visitaran el territori. Curiosament, se-

Joan Canals i Àlex Ossó en dos moments de la primera ascensió de la via “Leandre Lerín” de
Farena, en el primer llarg i superant el petit sostret del segon. (Fotos: Col·lecció Joan Canals)
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Ricard Castellví en una reunió durant la
primera ascensió de la “Venus loveland”, del

roc Ponent. (Foto: Col·lecció Ricard Castellví)

Joan Boronat en l’obertura de la difícil fissura
del segon llarg de la “Bayona-Boronat” de la
Torre del Moro. (Foto: Pere Bayona)

El Pilar del Cargolet, gairebé adossat
a la paret de Cornudella, una agulla

d’allò més geomètrica. (Foto: Jordi Giné)
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Superant els primers llargs de la via “Falcó” del puig d’en Marc. (Foto: Col·lecció Quim Miralles)
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