
de Ia Mamila, la Cimorsa, Sima del 
1961: ESCALADA Altís, Cueva del Moro, Cueva de la 

AL PENYAGOLOSA Guerra i les Coves del Carbo. La 

mama 6s dura per Ea gtan quantitat 

L'any 1951 dos escaladors del d'equip, entre esdada i espelea, que 
CEC, Ferran Guallart Ramos i Josep transportem. ElIa i E'exploraci6 sub- 
Lluis Viciano Agramunt, ens pre- t h a  són un entrmment fort, que 

parem per a fer reaIitat un ve11 pro- fa que el dia de la nostra escalada el 

jecte: obrir una via en la paret SE del prenguem com una jornada de 
Penyagolosa. Mentre el primer e pre- descans. E1 dia 11 d'agost el passem 

para físicament aIlh on fa la «mili», en pujar des de les Coves del Carbo 

a I'altre la normal activitat mun- 

tanyera, mama i espeleo sobretot, eI 
manté en condicicrns. Reunits, 

finalment, i com a prova de prepa- 

raci6, deddim obrir alguna via pels 

voltants de Castell6. El 25 de julio1 en 

fern una a la BotalAria. Pensem fer- 
la en artificial, perb la fern tota en 
lliure pet zones pobres en preses i de 

dificultat extrema. El 30 del rnateix 

mes aprofitern la vesprada per a fer- 
ne una al Castellet, la nostra escola 
d'escalada, i obrim la del Rac6 de la 

Roca Llisa, on superem un pas llarg 

sense presa, rnitjanpnt escalada arti- 

ficial. La preparació és excel.lent. 

Fmo: MIQUEL TOMAS 

a la Caveta del Portelliis, on bivaque- 

jarem. Per Marzen, les C d e s  i la 
Cambreta ascendirn lentament i entre 

la boira arribem al Portellk, an con- 

vergim amb l'altre de la partida, el 

m w  germii Toni, que prendrh notes 

de l'escalada i, en a s  de necessitat, 

busca& ajuda. A la Coveta del Por- 
telfL preparem els materiais per a 
I'endemh. Els ternps sdn de gran 

pobresa d'equip E d s  claw e clavilles 
són desesperadament iguals. Hi ha 

poca varietat, encara que hem reunit 

un conjunt de 20 claus i 23 mos- 
quetons, que després resulta excesiu. 

Els estreps s6n de fusta i corda, mdi- 

mentaris i pats, i alguns no m& d k -  
m de coda veUa, molt poc de fiar. 

1 arriba el dissabte, 12 d'agost. 

Després d'un desdejuni fort, a bona 
hora descendim a la carrera peI sar- 

gallar cercant el peu de la paret. 

Al peu de I'espei6, on comenqa la 
dificultat, ens encordern amb la corda 

de h e m  de 40 metres. Seguirern la 

nostra thctica habitual d'altemar-nos 

al cap de la corda. A les 7'55 co- 
men@ el primer. La roca Q tren- 

d o s a  i salten presa, perb lentament 

supera el tram. Posa un estrep a la 

part superior del llarg i fern reunid a 
l'estreta cingia que pasa la paret de 
part a part i que aci te m& de 2 metres 
d'ample. 

Seguim en un lIarg de corda curt, 

en travegsar a I'esquerra, i nova 

reunid. D'aci novament iniciem 

I'ascmsi6, pel badail que fa la via 
escollida per a superar totaiment Ia 
impressionant paret. Primer per el1 i 



P r w m  a la dreta, i te bones pr¢ses. Segueixa decantant 
& allo no millora i a l'esquerra, cada vegada m6s aeri, i 
liawrs ho intentem per sense dificultat es supera en lliure un 
l'esquerra. Els claw pas extraplomat. Fem reunid a la 
entren poc i no s6n mateixa vora de la vertical, assegurats 
segurs. & WÍ on en per un clau que no «canta» al clavar- 
perdem dos, un al lo, perb que & bo per la direcci6 d'on 
clavar i I'altre a! l i  vindd el cop en cas de caiguda. 
recuperar-lo. Les 
preses s6n poques, La seguida b fhcil, tirada i mitja 

. !  " . . ,,, soltes i herboses, i de corda per un gorgonxo o regata " v .  

4 .  posern un parell inclinada, on no cal clavar ni prendie 
, - '  . > d'estreps. Lentament cap preeaunó especial. Per ella 
. * M < .  - -  

, , L.:,.: es supera el pas. LB arribem al cfm, al m0116 amb la creu 
mhxirnes dificuItats refet pe! CEC I'any 1959 sobre el 
estan entre els plans vertex geodksic. S6n les 4 de la ves- 
d'mtificaci6 visibles prada i tot esta ernboirat. 
en la part arnuntera de 
la paret. En les presses Acabem d dia buscant eis dos claus 
per Iniciar el pas el cap caiguts, que no tiobern, i de nit, per 
no ha pres material la Banyadera, Benages, les Xiquetes 
suficient i aquest ve i la Font del Grkol, fem cap a 1'Ave- 
just pw arribar a la llanar, on estan les tendes de 
reunib, on clavem el l'acampada del CEC, arnb els com- 
que resta: un clau curt panys i amics. 
i I'mxpa. La reunid 
la fem repartits entre En total vam clavar 22 cfaus, dels 
dos replanellets sepa- quals 14 eren de s e g u r a  d'esdada, 
rats per uns 4 mares d'ells alguns més per a donar rnorai 
en vertid. E3 superior que d'alguna efeaivitat, 3 pr a posar 
te no m& 30 cm., els estreps i 5 per assegurar les reu- 
forrnat per @res que nions. L'horari, 8 hores 1 5 minuts, 

Foro JOSEP LLU~S VICIAN0 
es menegen. C m  que s'hagub pogut reduir entre 2 1 3 hores 
la via es decanta a pm si no s%agub dedicat exetsiu ternps; 
a m a l'm ten, a recuperacid de material, ja que en 

derp& per fom, pmb utüitzant-lo com als peus tota una caiguda di-, sense la paret na va quedar ningun clau, ni 
a presa lateral per al brac esquerre, el tocar roa, fm la gran terrassa propera fet I'esmorzaret a mitja via. Tmbk 
qud pmet un avaw relativament al peu de la paret. porthvem excesiu material per al que 
rtipit, fem e1 Ilarg de corda. La «faha després vam utilitzar i el frec de la 
roja» és bona i es pasa M. Un pas De la red6 en amunt segueix una corda de chnem frenava prou, 
delicat a supera grhcies a una lioseta roca lisa, que m preguntem com la mal@ que clavhem pm en g e n d .  
empotrada en el badall, que uti- su- quan ambe i'hora, perd des- Pels llargs de corda ii wlculem a la 
liitzada com a presa pw a mantenir prk es pasa prou fhcilment aprofi- via una altura d'uns 180 metres. 
I'eqdibri i aprofitar unes preses de tant un c l a d  vertial Com a presa late- 
peu. inclinades prO de bona adhe- ral i una maiwks, de &, que té la 
rkncia. Fer a que el primer de corda Despk la roca millora molt, b segura J m p  Lluk WCIANO AGltAMUW 
arribe ai punt de reunió Ikialtre ha 
d'ascendir uns 5 metres. Finalment, ec 
fa la d 6  en un replaneliet on c a h  
els dos molts justs. Com que anern M 
d'hora, les 11'26, i no tenim ninguna 
pressa, ja que no es tracta de competir - '- h 

amb ningú, esmorzem alli, encarats al 1 , 
buia i assegurats v r  una bona acarpa, 
que després mstarh uns 20 minuts 
recuperar-la, per haver-se reblat la 
punta. 

Nou lIarg de corda, curt, d'uns 10 
metres, amb m guartejada i p m  
que salten i has d"aproftar-la me- 
gant e1 pes sobre elles, sense estVar i no 
m& pw a mantenir I'equflibri. Fem 
reunid, ja que el que segueix & preo- 
cupant, extmwdment dificil, i ddr i t  
estudiar-ho un poc abans de decidir-se 
a passar. El badal ací és inaprofitable 
i cal intentar el pas per un pany llis. foto IOSEP LLUIS VICIANO 
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