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INTRODUCCIÓ

El massís de Sant Salvador de les Espases és un entranyable indret muntanyós
atapeït de turons i petites serres esmolades ubicat molt a prop i a llevant del massís de
Montserrat i del riu Llobregat. És la modèstia personificada, la muntanya empetitida pel
gegant colós montserratí. Sense fer soroll, passant desapercebuda als ulls dels muntanyencs
que busquen la llarga paret vertical i el cim més alt de tots, aquesta raconada amaga bonics
paratges de personalitat humil que ensenyen els excursionistes a ser més casolans, a tenir
els peus més posats sobre la terra i a gaudir del pot petit amb la bona confitura. Moltes són
les persones que així ho senten i que sovint tresquen pels camins del massís tot visitant
l’ermita de Sant Salvador de les Espases, estratègicament ubicada dalt d’un escarpat turó
rocós, o bé la gegantina creu de Saba, ben a prop del Puig Ventós, que és un mirador fantàstic
de la vall del Llobregat, o també la bufona ermita de Sant Pere Sacama, paradigma d’un
excursionisme clàssic que estima les seves contrades per humils que siguin.
Llastimosament, també es tracta d’un paratge on es reflecteixen molts dels mals que
l’home propaga des de fa temps per moltes de les nostres muntanyes: incendis que l’han
arrasat de dalt a baix diverses vegades, una xarxa exagerada d’amples pistes que el
travessen amb els conseqüents vehicles motoritzats i una impactant línia elèctrica que s’estén
temeràriament pel bell mig de la regió.
Sorprenentment, el massís ressorgeix sempre amb vitalitat davant de totes aquestes
adversitats. És més, surt reforçat i exhibeix més profundament encara la seva essència, la
seva original personalitat que mai no ha perdut ni perdrà. Només cal fixar-s’hi, captar el seu
senzill missatge i integrar-se en el paisatge.
Els autors d’aquest llibre vam conèixer aquest massís gràcies al llibre Sant Llorenç pam a
pam, del santcugatenc Josep Barberà Suqué (el qual anomenà el Cairat), però no ens vam
quedar només amb les poques escalades que s’hi descriuen. Durant un parell de dècades
hem anat més enllà i ens hem endinsat en les seves àrides i allargades valls, hem recorregut
les seves estretes carenes rodejades d’amplis espais, hem gaudit dels seus esvelts cims
mentre ens sorpreníem de poder contemplar paisatges mai imaginats i hem trobat roques
amagades en racons escarpats. Val la pena perdre’s pels camins d’aquest castigat oasi de
senzillesa i integrar-se en la seva història i el seu entorn. Si ho feu amb respecte, comprensió
i humilitat, voldreu tornar-hi!
El present treball no és una guia d’escalada ni d’excursions, sinó un catàleg acurat i rigorós
de les 105 roques i agulles monolítiques del massís de Sant Salvador de les Espases

confeccionat mitjançant un treball de recerca històric i de camp. De cada una d’aquestes
entitats rocoses se’n dona compte del nom, la ubicació en coordenades GPS, els seus
primers escaladors (sempre que ha estat possible saber-ho), la via normal d’ascensió amb
graduació i metres, altres possibles vies de caire clàssic que les solquin, la descripció del cim
i el seu descens. Es descarten les roques que no són monolítiques encara que puguin ser
molt grosses (és a dir, les que es pugen completament o pràcticament caminant), aquelles
que són massa petites o fàcils d’ascendir i les vies d’escalada de bloc. Com a annex,
s’esmenten les principals zones d’escalada clàssica i esportiva del massís i s’inclou la
ressenya de les rutes d’escalada de caire clàssic més definides o recomanables.
Amb aquest treball donem per ampliada i aprofundida la informació apareguda fa gairebé
40 anys en el llibre abans esmentat Sant Llorenç pam a pam, en el qual ens hem inspirat
quant a filosofia i concepció del format del llibre. Sabem per descomptat que algun monòlit
es deu haver quedat al tinter i que poden haver-hi errades fruit de la manca d’informació.
Animem les noves generacions a seguir estudiant i explorant aquesta agresta muntanya amb
el respecte i la consideració que es mereixen els antecessors però amb ànim, també, de viure
la seva aventura i enriquir encara més el coneixement d’aquest valuós patrimoni natural.
Per acabar, volem agrair a totes les persones que ens han ajudat en la recopilació de
dades i en altres aspectes diversos de la confecció d’aquesta obra, destacant d’entre tots ells
Àngel Manuel Hernández Cardona (pel seu inestimable suport i ànims, pel pròleg i per la
revisió de l’apartat de geologia), Eleuteri Navarro Herrerías (per les experiències viscudes,
tots els seus consells i les dades aportades), Josep Grau Fabregat (per les dades aportades),
Genís Hernández Garcia i Marcel Millet (per la seva cordial acollida i aportació de dades
valuoses) i Montserrat Barberà Cortès (per la seva amable col·laboració amb l’aportació de
dades del seu pare Josep Barberà Suqué). Finalment, volem expressar la nostra gratitud al
jurat del Premi de Recerca Vila d’Esparreguera per considerar el present treball mereixedor
d’aquest guardó que permet que la nostra tasca, feta amb molta il·lusió i estimació pel massís
de Sant Salvador, vegi esplendorosament la llum en el present llibre. Moltes gràcies a tots!

Òscar i Albert Masó Garcia

GEOLOGIA DEL MASSÍS DE
SANT SALVADOR DE LES ESPASES

Un viatge a través del temps
Un dels atractius que ofereixen els relleus muntanyosos de Sant Salvador de les
Espases és l’extraordinària diversitat geològica que presenten. En aquest sentit, la regió té
tanta fama entre els geòlegs que el seu interès fins i tot ha traspassat fronteres. Tot això ve
donat perquè tres eres geològiques de la Terra són presents en la petita àrea que ens ocupa,
anant des de la més antiga, l’era del paleozoic (primària), fins a les que vingueren després:
el mesozoic (secundària) i finalment el cenozoic (terciària). Aquest fet provoca que les parets,
agulles i blocs tinguin diverses composicions segons la regió on ens situem, atorgant un
al·licient afegit al massís si ho comparem amb Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
els quals, per contra, només presenten, en la majoria dels seus monòlits, el mateix

conglomerat eocènic del cenozoic.
Viatjant de sud a nord a través de les regions delimitades en aquest llibre anirem trobant
els tres períodes geològics esmentats, del més antic al més recent. Prenem com a punt de
partida la gran falla del Vallès-Penedès, la qual emergeix en el paratge de Ribes Blaves, situat
entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. En aquest enigmàtic indret es poden contemplar
les formacions blavoses fetes de farina triturada (milonita o tectonita) que componen la falla.
L’atractiu del paratge és majúscul, però l’estat de degradació que presenta, amb una carretera
construïda just a sobre, és més que lamentable.

L’era primària
Al nord d’aquesta falla s’inicia la Serralada Prelitoral, de la qual formen part els massissos
de Sant Salvador de les Espases, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Pujant cap al
nord, el primer que ens trobem són les pissarres (o llicorelles) de l’ordovicià, el segon període
del paleozoic (era primària), les quals s’estenen fins a tocar mateix de l’ermita de Sant Pere
Sacama, un material del qual estan formats els turons de la Gronya, la Plana d’en Bou i el
Puig de Tiumar. Aquests cims foren deformats i aixecats en aquesta mateixa era per
l’anomenada orogènia herciniana, un esdeveniment geològic de gran magnitud que per
llavors va provocar la formació de noves serralades. Les pissarres esmentades són les
roques més antigues del massís, originades per sediments marins dipositats fa més de 440
milions d’anys i que no inclouen cap agulla, bloc o paret remarcable a causa de la seva fràgil
i argilosa consistència.

L’era secundària
Seguint cap al nord, topem amb l’era del mesozoic o secundària, iniciada fa 252 milions
d’anys, la qual està formada per diversos estrats geològics encadenats i ben diferenciats
entre ells si els observem a simple vista. En primer lloc, trobem una magnífica veta de
conglomerat quarsós de l’època del buntsandstein (període triàsic), format per un ciment
blanquinós amb còdols majoritàriament de quars, anomenat també pinyolenc o pedra foguera
perquè la roca genera espurnes per fricció. L’estrat es va originar per sedimentació en el
període triàsic i fa pocs metres d’amplada, però suficients per formar les estètiques i
esmolades agulles anomenades espases (o hogbacks en anglès) que donen nom a tot el
massís i que s’han creat a causa de l’erosió diferencial, un fenomen que es detalla més
endavant.

Mapa geològic del massís de Sant Salvador de les Espases amb les regions especificades en aquesta obra (vegeu
l’apartat de la situació general del massís), incloent algunes agulles d’exemple. Base cartogràfica: Mapa geològic del
Baix Llobregat; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Aquest estrat apareix en diversos indrets com el turó de la Burrumina, el Samuntà, Sant
Pere Sacama, les Espases de Dalt o les Espases de Baix, formant habitualment unes
atrevides punxes que, tot i no ser molt grans, suposen un repte per als escaladors a causa
de la seva verticalitat i la fragilitat dels còdols de quars, que fa que sovint es trenquin. Aquest
darrer inconvenient s’ha agreujat a causa dels incendis, els quals van afectar tot el massís i
van crear escames, butllofes i fragilització de la superfície de les roques després d’estar
sotmeses a les elevades temperatures del foc.
Prosseguint l’avanç vers el nord, la veta de quars deixa pas als gresos i sorres (argil·lites)
de to vermellós que també pertanyen al buntsandstein (primera part del triàsic), però en
aquest cas no formen pas ni agulles ni parets destacables. Els trobem, per exemple, al coll
de les Espases i al coll que separa Sant Pere Sacama del Puig Ventós.
Anant més al nord, emergeixen de sobte les calcàries i dolomies de l’època següent, la del
muschelkalk, formades també per sedimentació en un antic fons marí. En primer lloc se’ns
presenta el muschelkalk inferior, de calcàries mitrítiques i dolomies, el qual es troba als

vessants meridionals del Cap del Ros i del Puig Ventós. Aquestes roques han estat
modelades a través del fenomen càrstic, formant algunes agulles com la de l’Adrià Daura i
cingleres com la de les Puces, de roca ben compacta i atractiva per als escaladors. Acte
seguit sorgeix el muschelkalk mitjà, de gresos i argiles, i finalment el muschelkalk superior
(segona part del triàsic), ben visible a la creu de Saba. Aquesta darrera època presenta un
calcari blanc molt dur on s’hi poden trobar fòssils. El modelat càrstic li ha produït nombroses
cavitats com les del coll del Cassot, en forma de nombrosos i petitons avencs i coves
explorats assíduament pels espeleòlegs des dels anys 1960 fins a l’actualitat. A més, també
s’hi han format parets aptes per a l’escalada com la de les Paparres, i roques i agulles com
la Monja i la Punta Palomar.
L’era terciària
Després del keuper, últim període de l’era secundària, durant el qual la zona estigué
emergida, tot el massís es va enfonsar i va començar un nou procés de sedimentació damunt
dels materials antics. Això es va produir durant l’era terciària o del cenozoic, la més recent de
totes i que es va iniciar fa uns 66 milions d’anys. Tot plegat va començar durant l’època de
l’eocè (període paleogen) amb l’inici de la deposició de sediments d’un riu cabalós, el qual
amb el pas del temps va formar un gran delta de conglomerats. Aquest con deltaic va emergir
del mar en aixecar-se de nou tot el terreny, i va acabar formant el massís de Montserrat i, al
seu costat sud-oriental, el de Sant Salvador de les Espases. Els sediments es van convertir
en compactes masses de roca conglomerada farcida de còdols de riu (al·luvials), ben
arrodonits en haver-se descantellat durant l’arrossegament produït per les aigües de l’antic
riu. Com que el ciment d’unió dels còdols és més resistent com menys argilós és, podem
trobar moltes variants del mateix conglomerat eocènic, des de trams amb còdols petitons a
d’altres amb còdols molt grossos, fins a llocs on el ciment és molt dur i llocs on és molt tou.
Quan el ciment és tan tou (argilós), cal extremar les precaucions en escalar-lo, ja que es pot
disgregar amb facilitat. En tot aquest rocam també s’hi alternen capes d’argiles, gresos i
limolites. Gairebé un 50% de les regions d’aquest llibre presenten aquest conglomerat, que
comprèn a grans trets la carena de Torrella, el turó del Duc, les roques de l’Afrau, l’ermita de
Sant Salvador de les Espases, el turó de la Socarrada, el Serrat Rodó i el Cul de la Portadora.
Cal ressaltar que aquesta roca ofereix una major quantitat d’agulles i sobretot de blocs, tot
plegat a causa de la seva morfologia i dels efectes de l’erosió diferencial, una de les principals
causants de la formació i posterior destrucció d’aquestes singularitats geològiques. D’altra
banda, entre els conglomerats eocènics el caos tectònic es fa evident quan observem els
estrats de les roques de l’Afrau, ja que estan en disposició vertical, a diferència del Serrat
Rodó, que presenta estrats tendint a l’horitzontalitat, igual com succeeix a Montserrat amb
major significació. Afegint-se a la diversitat geològica, diverses falles i fractures s’endevinen
en diversos punts del massís, i en destaca la falla a través de la qual el riu Llobregat va poder
penetrar la muralla de conglomerat i separar, d’aquesta forma, Montserrat de Sant Salvador
de les Espases.
Fora de les àrees analitzades, trobem una preponderància de materials encara més
recents, originats en l’època del miocè de l’era terciària, i en concret dins del període del
neogen. Els trobem per exemple al sud de la falla del Vallès-Penedès. Més sediments recents
(del pliocè fins a dia d’avui) els trobem a la plana d’Olesa de Montserrat i altres indrets.

Tres èpoques geològiques diferents vistes des de la Punta Palomar.

L’erosió diferencial i el modelat càrstic
Dos elements bàsics caracteritzen l’inventari de la present obra: les agulles i els blocs, i
cal destacar que les roques més dures i consistents són les que produeixen en major grau
aquestes entitats geològiques. Agulles i blocs s’assemblen molt en el sentit que tots dos
presenten dificultats per ser ascendits, que estan formats per la mateixa roca original i que
han patit uns mecanismes d’erosió similars, basats en l’erosió diferencial i el modelat càrstic.
L’erosió diferencial es produeix a través dels agents atmosfèrics (aigua, gel, temperatura,
vent, etc.), els quals han anat modelant les agulles i els blocs amb el pas del temps,
intensificant la seva acció a les clivelles o fractures que s’han produït sobre el terreny a causa
dels moviments tectònics. La irregular consistència dels estrats del terreny fa que les capes
més toves s’erosionin més ràpidament que les parts més dures. Si les parts toves estan al
descobert, desapareixen i deixen pas a les més dures. Alhora, les capes resistents
protegeixen les més toves, fent-los de paraigua o barret. Aquest tipus d’erosió actua sempre
i per igual damunt de totes les roques que hi pugui haver, i en especial les de conglomerat.
El modelat càrstic és present sobretot a les roques calcàries, propiciant els agrupaments
de blocs o torres que conformen les agulles i serralades fetes d’aquest material. El fenomen
de la carstificació es produeix mitjançant la disgregació de la roca en contacte amb l’aigua de
la pluja, la qual penetra a través de les fractures o diàclasi del terreny tot esmicolant els blocs
calcaris i formant avencs i coves. La roca conglomerada també pateix aquest tipus de
modelat, encara que en menor grau i depenent de la composició del ciment aglutinador dels
seus còdols.

Textures geològiques

Agulles

Blocs

Formació de les agulles
Els fenòmens erosius que hem descrit formen les agulles, que venen a ser monòlits difícils
d’ascendir i que estan isolats i diferenciats dels cingles d’on s’han generat. Les agulles estan
formades per la matriu original de l’estrat geològic en el qual es troben, i la seva creació és
molt lenta. D’aquesta manera, el pas inexorable del temps i dels agents erosius les acaba
fent desaparèixer, encara que també poden ser destruïdes de cop, en col·lapsar-se la base
que les sustenta o bé en patir un terratrèmol. També succeeix que poden patir esllavissades
parcials que fan variar-ne la fesomia, en un procés continu de modelat i erosió.
En els terrenys de conglomerat les agulles acostumen a tenir un aspecte arrodonit i
cilíndric, i en els calcaris esdevenen estructures cantelludes en forma d’amuntegament de
blocs.

El cicle vital d’una agulla de roca conglomerada

El cicle vital d’una agulla de roca conglomerada.

Formació dels blocs
Els blocs són també fruit de l’erosió diferencial i del modelat càrstic dels cingles de roca, i
en funció de molts factors poden convertir-se en indrets de difícil accés, factibles només
mitjançant escalada. A diferència de les agulles, els blocs són originats de sobte a causa de
l’esllavissada d’un tros de cinglera o d’una pròpia agulla que s’ha esfondrat. Geològicament
parlant, no tenen tant d’interès com les agulles, perquè han viscut un procés de formació
extremadament curt. Els blocs poden tenir cares planes i cantelludes o ser molt arrodonits,
depenent del seu lloc d’origen. Per tot plegat, els blocs són un terreny de joc variable i sempre
inesperat, ja que podem trobar un bloc de roca duríssima al costat d’un altre de roca realment
fràgil, tot depenent del cantó de cinglera d’on hagin caigut. Altrament succeeix que l’atzar fa
que un bloc sigui inaccessible o no, depenent de com ha quedat en caure. En general, quan
el terreny fa molt de pendent els blocs sempre tenen un punt fàcil i més curt al costat més
elevat i perden interès, i en canvi en els terrenys plans és més fàcil que els blocs presentin
més alçada en tots els seus costats i siguin més difícils d’ascendir.

Els estrats de conglomerat eocènic són els principals productors de blocs, com es pot
observar als peus del Serrat Rodó, però podem trobar excepcions en el terreny calcari, com
és el cas del Ronyó i, per sobre de tot, del curiós i magnífic càlcul del torrent de l’Afrau.

Formació d’un bloc

1 CAN TOVELLA

Can Tovella, als peus de la façana sud del Serrat Rodó.

Aquesta regió té com a punt neuràlgic el conjunt d’edificis de la històrica masia de
can Tovella (habitualment escrit amb be alta), la qual apareix esmentada per primer cop en
un document del segle X. Els límits d’aquesta regió els marquen la peculiar serra del Cairat
al sud, el riu Llobregat a l’oest, l’Era de les Bruixes i els vessant meridionals del Cul de la
Portadora al nord i el torrent de can Tovella a l’est.
Parlar de can Tovella és parlar del Serrat o Puig Rodó, tot i que popularment és conegut
amb el nom de Tossal Rodó. L’ampla i destacada paret sud d’aquest allargat altiplà és un
dels perfils més característics i atractius del massís. Tant aquesta muralla com el vessant
oest del serrat presenten múltiples vies d’escalada de caire clàssic i esportiu sobre roca
conglomerada i equipaments variats.
Desenes de blocs de roca conglomerada es troben disseminats al basament d’aquestes
parets. N’hi ha de molt grossos i destacats on hi ha traçades vies de bloc, però pocs són
monolítics. D’entre tots aquests elements rocosos destaca la bufona agulla anomenada el
Peó de can Tovella o Cigronet d’en Barberà.

1.1 Bloc de la Chiara
31T 405950 UTM 4603544

Curiosa i allargada formació de roca calcària situada al costat de la pista que del coll de
can Tovella du al coll o Era de les Bruixes. La seva paret sud-est és curta i balmada però molt
apta per a fer-hi boulder gràcies a la seva roca extraordinària. S’hi pot pujar fàcilment pels
vessants est i oest (uns 8 metres, IIº). El seu cim és allargat i ofereix una bonica panoràmica
de la imponent façana sud del Serrat Rodó. Els seus voltants compten també amb parets
curtes on també es practica el boulder.
Descens: desgrimpant amb compte qualsevol de les vies normals d’ascensió.
1.2 Bloc dels Pinets
31T 405750 UTM 4603574

Bloc punxegut, blanquinós i de roca conglomerada situat sota la vertical del cantó oriental
de la paret sud del Serrat Rodó i envoltat de pins blancs rebrotats. S’hi accedeix des del corriol

que enllaça can Benet amb la pista que remunta el torrent de can Tovella. Des de l’esmentat
corriol, cal pujar cap al nord sense camí i amb intuïció entre marges i vegetació baixa que
dificulta la progressió fins a trobar el bloc. Per pujar-lo, cal situar-se al cantó est i a prop del
seu coll nord i fer una remuntada curta però dreta (2 metres, II+). Bona roca.
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
1.3 Bloc Roig del Xim-Xim
31T 405643 UTM 4603491

Bloc gros compost de roca conglomerada de tonalitats vermelloses. Per arribar al seu peu
cal partir del cantó nord-est de can Benet i enfilar el corriol que es dirigeix vers el cantó
occidental de la paret sud del Serrat Rodó. Superat un primer tram de pujada, cal deixar el
corriol i seguir a la dreta un traç ample però força embrossat i perdut franquejat per carreus.
Al cap de poca estona, apareix destacat el bloc a mà dreta.
Vies d’ascensió:
1. Normal: des del coll nord, cal pujar pel damunt d’una gran llastra adossada amb progressió
fàcil però roca delicada (4 metres, IIº).
2. Oest: recorre una evident successió de replanets amb roca prou sòlida (4 metres, IIº).
3. Sud: partint del coll meridional del bloc, al qual s’hi arriba amb un tram embrossat, es puja
fàcilment per l’aresta sud (4 metres, IIº).
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
1.4 El Triplet
31T 405673 UTM 4603525

Conjunt de tres blocs de bona roca conglomerada del qual destaca el central per grandària
i dificultat. S’hi accedeix des del bloc Roig del Xim-Xim seguint el traç embrossat de carreus
cap a l’est. Al cap de pocs metres, s’identifica el curiós conjunt rocós a mà dreta. El bloc nordoest és petit i d’ascensió molt senzilla, mentre que el que hi ha situat a un nivell inferior i al
sud-est s’assoleix mitjançant una passa. El bloc central s’ascendeix des del seu coll nord amb
roca rugosa i estriada (3 metres, IIº).
Descensos: desgrimpant amb compte les vies normals d’ascensió.
1.5 Bloc de l’arc de Sant Martí
31T 405656 UTM 4603530

Bloc angulós i amb el cim pla de dimensions reduïdes però dificultós d’assolir. S’hi arriba
ràpidament des del Triplet sense camí i avançant vers el nord entre romanins. No confondre’l
amb un altre bloc d’aspecte similar situat més amunt i a l’est però massa fàcil com per ser
considerat.
Vies d’ascensió:
1. Est: des del cantó est, cal fer un pas de finestra curt però que exigeix agilitat (2 metres,
IV inf.).
2. Oest: cal superar un tram curt però vertical i amb roca delicada (2 metres, IVº).
Descens: desgrimpant amb compte la via Est.
1.6 Bola de la Tica
31T 405487 UTM 4603371

Bloc arrodonit de roca conglomerada compacta i excel·lent que presenta un curiós
basament argilós. Per arribar al seu peu cal partir de can Tovella, seguir una pista vers el
nord i al cap de poca estona prendre un camí ample que surt cap a l’esquerra just abans de
can Benet. Després de recórrer pocs metres, es troba el bloc a mà dreta i just a tocar del
camí. Les vies més fàcils d’ascensió discorren pel cantó sud-est del bloc, tenint l’opció de
pujar tot efectuant una passa de rampell pel cantó més curt (4 metres, IVº) o bé recórrer una
elegant
placa
que
presenta
un
lleu
canaló
més
a
l’esquerra
(4 metres, IV inf.).
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió més curta (possible salt).

2 CUL DE LA PORTADORA

El Cul de la Portadora al centre de la imatge, amb el Serrat Rodó a la dreta i la Colònia Gomis a la part inferior.

El Cul de la Portadora (461 m) és un turó allargassat de sud a nord que presenta un
accidentat vessant oest que mira frontalment a la muntanya de Montserrat i que es precipita
esglaonadament vers el riu Llobregat. Tres comarques convergeixen al seu cim (el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el Bages) i el seu nom es deu al fet que vist de lluny té la
forma d’una portadora (atuell on es transportava el raïm per dur a veremar) posada del revés.
Des de la seva isolada cúspide, es gaudeix de boniques vistes cap a tot arreu. Aquest indret,
amb les marques encara latents del terrible incendi de l’any 1994, atresora una sèrie de blocs
monolítics i diverses cingleres rocoses de poca alçària.
Els blocs que es tracten en aquesta regió es troben al vessant oest del turó i estan
relativament a prop l’un de l’altre, però la majoria d’ells resten allunyats dels camins principals.
És per això que cal força dosi d’aventura i intuïció per visitar-los, essent recomanable evitar
els dies de molta calor. De tots ells, el Queixal de la Portadora és el més voluminós i destacat.
Dels cingles que conformen el turó destaca el situat a ponent i per sota dels plans
subcimals. Està compost per un conglomerat montserratí blanquinós i presenta un bell pont
de roca o foradada en el seu extrem sud. Les vies que el recorren són curtes però amb
caràcter.
Al cantó nord del turó, en plena carena i aïllat, s’alça un característic serrat rocós que
s’ascendeix amb una curta però obligada grimpada.

2.1 Bloc del PR
31T 404814 UTM 4604961

Altívol i punxegut bloc situat just al costat del camí que correspon al PR C-167 i que neix
arran de la via del tren de l’estació de l’Aeri de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya. Amb 15 minuts de bona pujada des de l’esmentada estació es passa pel costat
del bloc, situat just a mà dreta i a tocar del camí.
Vies d’ascensió:
1. Canaló Sud-Est: recorre un petit canaló ubicat al cantó est del bloc. Presenta un pas
finet a l’inici i l’arribada al cim és força descomposta (3 metres, IIIº).
2. Normal: recorre el vessant nord del bloc des del mateix camí. Al capdamunt cal fer una
passa fineta cap a l’esquerra tot agafant els còdols cimals (del mateix tipus que els de
Montserrat) per assolir l’estret, pelat i aeri cim (3 metres, II+).
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
2.2 Bloc Desfet de la Barraca
31T 404848 UTM 4605010

Bloc foradat pel bell mig i compost de roca conglomerada argilosa molt descomposta. Està
situat al nord del bloc del PR i s’hi accedeix seguint un traç que des del mateix camí surt vers
el nord i porta a una bonica barraca de pedra seca. Des de la barraca es baixa en direcció a
ponent i ràpidament s’arriba al bloc.
Vies d’ascensió:
1. Directa: des del coll nord-est del bloc, cal pujar amb l’ajut d’una crosta força precària.
Via molt descomposta (3,5 metres, IVº). Ascendida per Òscar Masó Garcia el dia 2 de maig
del 2014.
2. Normal: recorre el vessant nord del bloc tot cercant les cornises més sòlides pels peus

i amb l’ajut d’un parell de romanins. Molt descomposta i un xic aèria (3,5 metres, IIIº).
Ascendida per Albert Masó Garcia el dia 8 de febrer del 2014.
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
2.3 El Queixal de la Portadora
31T 404941 UTM 4604911

Conjunt rocós arrodonit força destacat situat a la carena que conforma el vèrtex sud-oest
del Cul de la Portadora. Per arribar-hi, cal deixar el PR C-167 i seguir amb intuïció i forta pujada
la carena esmentada, tot superant fàcilment una descomposta cinglera i anant a cercar cap
al nord el simpàtic Queixal, emplaçat en una bona esplanada i amb bones vistes de
Montserrat des del seu ampli cim.
Vies d’ascensió:
1. Integral de la Punta Sud-Oest: aquesta via consisteix a ascendir primer una punta
situada al cantó sud-oest del Queixal i llavors enganxar-s’hi des del mateix cim de la punta
mitjançant una passa on cal decisió (8 metres, III+). Ascendida per Òscar Masó Garcia el
dia 2 de maig del 2014.
2. Normal: recorre una canaleta de fàcil ascensió situada al cantó sud-est (7 metres, IIº).
3. Via del Non: puja per un esperonet d’inici descompost situat a la dreta de la via normal
(7 metres, IIIº).
4. Placa Nord-Est: solca una ampla i destacada placa situada a la dreta de la via del Non
amb passos sostinguts de finura i roca un xic trencada (7 metres, IVº). Ascendida per Òscar
Masó Garcia el dia 2 de maig del 2014.
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
2.4 El Nan
31T 404991 UTM 4605076

Com el seu nom indica, és un monòlit no gaire alt però amb una ascensió més dificultosa
del que sembla. Això i la seva peculiar silueta el fan digne d’ésser considerat. Queda al nord
del Queixal de la Portadora, des del qual s’hi arriba sense camí. A prop del petit monòlit hi ha
una barraca de pedra seca en forma de “L” força curiosa i en molt bon estat de conservació.
Al Nan s’ascendeix des del seu coll sud tot fent una passa curta però de rampell (1,8 metres,
IIIº). Roca força descomposta.
Descens: fent un saltiró per la via normal d’ascensió.
2.5 Miranda de la Colònia Gomis
31T 405042 UTM 4605205

És un bloc compacte de conglomerat montserratí. Queda al nord del Nan, des del qual s’hi
accedeix planerament sense camí i entremig de romanins. Per ascendir aquesta miranda cal
situar-se al seu coll (est), posar-se al damunt d’un roc, enganxar-se al bloc i superar un tram
vertical mitjançant una passa alta tot vigilant amb l’estat de la roca (3 metres, IIIº). Ascendida
per Albert Masó Garcia el dia 8 de febrer del 2014. Des de l’ampli cim es gaudeix d’una visió
aèria i frontal de la Colònia Gomis, situada a l’altre cantó del riu Llobregat i de la qual destaca
el bufó campanar de forma quadrada de l’església de la Mare de Déu del Roser.
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.

2.6 La Musaranya
31T 405171 UTM 4605298

És un bloc de dimensions considerables que sobresurt entremig de la vegetació. Per
arribar-hi cal partir de la Miranda de la Colònia Gomis, flanquejar vers el nord fins a un parell
de miradors rocosos de fàcil ascensió i pujar cap a l’est entremig de densa vegetació fins a
la Musaranya, ben propera i visible. Per pujar-la, cal fer un curt pas de xemeneia (ramonagge)
pel vessant est i llavors grimpar la placa ajaguda i de roca excel·lent que du al seu cim
punxegut (4 metres, IIº). Ascendida per Albert Masó Garcia el dia 8 de febrer del 2014.
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
2.7 Llosa de l’Aixopluc
31T 405190 UTM 4605283

És una enorme llosa rocosa situada altívolament dalt d’un pedestal, el qual forma un ampli
aixopluc al seu cantó nord. S’hi accedeix des de la Musaranya avançant entre la vegetació

cap a l’est i abastant el seu coll superior. Des d’aquí, una senzilla grimpada du al seu cim,
amplíssim i inclinat espectacularment cap a l’oest (2,5 metres, IIº).
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
2.8 Serradet del Cul de la Portadora
31T 405324 UTM 4605698

Es tracta d’un allargat i estret serrat no gaire alt però força curiós. Es troba isolat dalt d’un
turonet situat al nord del Cul de la Portadora, amb el qual forma una marcada collada. Es pot
ascendir per tots cantons amb passos curts i roca conglomerada força descomposta.
Vies d’ascensió:
1. Fissureta Oest: recorre una curta fissura situada a l’oest i a prop del cim sud (2 metres,
IV+).
2. Cantell Sud: ressegueix el perfil sud del serradet amb verticalitat i roca descomposta (2
metres, IVº).
3. Normal: ascendeix una canal curta i fàcil del vessant est, a prop del cim sud (2 metres,
IIº).
4. Canal Nord-Est: puja per una marcada i senzilla canal situada gairebé a l’extrem nordest (3 metres, IIº).
5. Cantell Nord: recorre l’esperó nord del serradet amb roca força descomposta (3 metres,
IV inf.).
Descens: desgrimpant amb compte la via normal d’ascensió.
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