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TRAM 1

Aquest tram de la ruta que estem fent és l’itinerari que 
també fan servir els escaladors per aproximar-se al peu de 
la Roca de Canalda. Han obert un munt de vies que pugen 
entre 150 i 300 metres cap el Puig Sobirà, amb recorreguts 
compromesos i aventurers, passos atlètics i pocs 
equipaments on, com diu l’escalador Armand Ballart, 
descobridor i principal aperturista de Canalda entre 1989 i 
2005 “No es pot fallar. El terme caure queda fora del 
vocabulari”. I és gràcies a això que, malgrat haver-hi tantes 
vies obertes, aquesta gran muralla de conglomerats és de 
les menys freqüentades de Catalunya. 

Alguns escaladors destaquen: La millor de totes, Somni 
Pirata (200 m ED-/A1). La més perillosa, Torrente de Flujo 
(200 m ED) i la més assequible, Fills del Vent (6a+ MD).

El Ditet, és una estructura rocallosa que sobresurt de la 
paret i que rep aquest nom per la forma que té. Aquesta 
mena d’agulles que es formen pel progressiu 
desmantellament del penya-segat són molt preuades pels 
escaladors. Tant, que el Ditet, potser precisament per tenir 
forma d’agulla, va atraure als escaladors de l’època 
captivats per les agulles de Montserrat i és on es va fer la 
primera escalada a la Roca de Canalda i una de les 
primeres en tota la comarca. La via es va batejar amb el 
nom de Sant Josep i la van obrir el 19 de març de 1978 
l’Anselm Montraveta i el Josep Call.  Posteriorment s’hi han 
obert dues vies més: la d’en Ballart i la d’en Darder.

El Ditet (a 1.404 metres) es troba en el punt on la Roca  
canvia d’orientació i les vies d’escalada passen de ser 
llargues i verticals a ser més curtes i benèvoles a l’hora 
que adopten formes capricioses. 

PARADA 5. EL 
DITET
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Des d’aquest indret s’observa la morfologia típica 
de l’erosió de conglomerats i bretxes, en la que 
destaca una diàclasi que separa un bloc de 
conglomerats de la resta de la roca detrítica.  
Aquestes diàclasis tenen un clar origen tectònic, 
amb una direcció gairebé perpendicular a 
l’encavalcament que hi ha més amunt. No visible 
des de l’indret on ara som (Figura 24 i 25).

Figura 24. El Ditet, gairebé separat del conjunt dels 
conglomerats i on es veuen clarament les diàclasis que 
els han fragmentat.

Figura 25. Observen les diàclasis i les esquerdes 
obertes entre aquest monòlit i la paret de conglomerats.

Aportació: Josep Mª Mata i Laura Moreno, geòlegs.
(Fotos: J. Mª Mata).

Escalades a la Roca de 
Canalda

Si ens ho parem a pensar fredament, possiblement 
l’espeleologia sigui l’esport més antic que existeix. I 
és que la necessitat vital dels nostres ancestres per 
a trobar un aixopluc on viure el va fer imprescindible. 
L’escalada, per contra, només respon a una 
necessitat purament espiritual. Una necessitat de 
saciar les ànsies aventureres dels més valents. I en 
aquesta comarca parlar d’escalada i aventura és 
parlar de Canalda.

Recordo que quan vaig començar a escalar a la 
Roca de Canalda, pràcticament només hi havia un 
niu a la paret, i ara n’hi ha molts. Això és una bona 
senyal. Vol dir que els rapinyaires i els escaladors 
podem conviure, però sempre que no es massifiqui.

Canalda és un lloc que em transmet energia positiva. 
I suposo que això fa falta per escalar aquesta llarga 
paret. Ara hi ha aproximadament unes 70 vies 
d’escalada. Jo personalment en porto fetes cap a 60 
i m’agradaria un dia poder-les fer totes. No se si seré 
capaç. 

Canalda és un lloc 
que em transmet 
energia positiva

En la roca de Canalda els camins verticals són poc 
evidents i s’han de saber seguir. Aquí és on entra 
l’aventura. Suposo que tots quan érem petits ens 
havíem enfilat damunt d’un roc, damunt d’una 
escala, damunt de qualsevol mur i la mare ens 
havia dit ”baixa d’aquí que et faràs mal”. Doncs els 
escaladors continuem sent nens, però uns nens 
que valorem el risc i el lloc on ens fiquem.

A Canalda no hi ha allò que nosaltres, els 
escaladors, en diem vies equipades, de les que fas 
per passar-t’ho bé. Aquí has de concentrar-te, has 
d’estar atent al que passa, atent al que t’ofereix la 
roca, atent a tu mateix. 

No pots pretendre posar més i més parabols a la 
paret per poder-hi pujar. Jo no sóc espeleòleg però 
sé que a l’avenc Montserrat Ubach hi ha algun pas 
que és molt estret. I si jo peso 100 quilos i no puc 
passar, no se m’acudirà portar-hi un trepant per 
eixamplar-ho.

Apunt geològic
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A l’escalada és el mateix, ets tu qui t’has 
d’aproximar i adaptar-te a l’objectiu, no a l’inrevés.  
Jo sempre he pensat que si no ets bo i no ho saps 
fer, no t’hi fiquis.

Hi ha hagut molts escaladors que des de fa 40 
anys han anat obrint vies a la Roca de Canalda.  
El més important és l’Armand Ballart, tot un 
referent i una persona que ha marcat l’estil i l`ètica 
de l’escalada en aquesta paret. També hi ha 
escaladors locals, com el Josep Mª Cases (en 
Xuxe), que no fa gaire ens han deixat. Ell també 
ens va ensenyar aquests valors de l’ètica i 
m’agradaria saber transmetre aquest llegat perquè 
algú el continuï i vetlli perquè la Roca de Canalda 
segueixi intacta i que els escaladors puguem 
seguir convivint amb els nius i veient com ens 
sobrevolen els rapinyaires i els altres ocells.                                                     

Aportació, text i fotos: Lluís Parcerisa, escalador.

Els noms de les vies

Els espeleòlegs sovint ens admirem de 
l’originalitat dels noms d’algunes vies d’escalada. 
Nosaltres som més “avorrits”. Quan en un rascler, 
per exemple troben molts forats que ningú coneix, 
optem més aviat per numerar-los que no pas 
catalogar-los amb noms imaginatius. Després, no 
cal dir-ho, no hi ha qui recordi quin és quin, a 
menys que resulti ser molt important. Per contra, 
els escaladors, no hi ha qui els guanyi en 
originalitat, humor i fantasia a l’hora de trobar 
noms per les vies que obren : “Sobredosis de 
Pasión”, “La trampa de los cuñados”, “Canto por 
Soleares”, “Mafia baturra”, “Metal para cual”, “el 
hímen de Cuenca” i altres tan pujats de to que 
millor no reproduir.

Potser en català, o sonen millor o, en general, són 
més elegants, com ara el ”Nínxol de la paret de 
l’Os”, “La facilonga”, la “Que pum que pam” o la 
“Al·lucina carabina”. Cal dir, però, que els noms de 
les vies de la Roca de Canada els trobem tan 
bonics i ben escollits que, encara que no 
coneguéssim algun dels escaladors que els han 
escollit -com ara els amics Parcerisa i Ballart- ja 
ens podríem imaginar com són els “pares de la 
criatura” i com s’estimen aquesta roca. Citem, a 
tall d’exemple, uns quants noms d’aquestes vies:

Blau vellutat, Somni pirata, l’Isabella, Geni i figura, 
Cop de sort,  Cavernícola  (la que passa per les 
coves dels Moros), la Rita, Tabú, Atlanta,  Víctimes 
de la dimensió, Tirant pel dret, Via d’en Xuxe, Mal 
esperits, Abadie, Si tens set i no tens vuit, Pròpolis, 
La pota boja, Raspinel, Fills del vent, Dinastia, Pitó 
agraït, Dimensió aproximada, Risolda, Amanita, 
Directa estel, Terra i mar, Cor de roure.


