


Hi ha llargs que costen d’oblidar, no per difícils, sinó perquè mentre els fem 
senzillament ens sentim genials. El tercer llarg de la Pornostar és d’aquesta 
categoria, on només hi cal el violinista per posar-hi música o les cheerleaders per 
seguir animant. Franges horitzontals de franques preses, continuïtat i grau 
amable. Si a això li sumem 3 llargs més realment bons el resultat és una via del 
tot recomanable, sobre-equipada menys els deu primers metres i on de ben segur 
gaudirem de la tranquilitat d’aquest extrem oriental de la Roca Alta, una mica 
lluny de tot arreu.

• Via: Pornostar 
• Zona: Vilanova de Meià – Roca Alta 
• Dificultat: 6b (MD) 
• Dificultat obligada: V+ 
• Llargària: 105 metres 
• Grau d’exposició: Baix menys els 10 primers metres on és alt 
• Grau de compromís: Baix 
• Equipament: Via equipada amb parabolts 
• Material: 14 cintes exprés i una baga savinera 
• Orientació: Sud 
• Valoració: ***** 

Aproximació:
Des de Vilanova de Meià prenem la carretera cap el Pas Nou. A uns 3 quilòmetres 
trobarem una pista que es desvia a mà esquerra direcció a Rúbies. La seguim i deixem 
enrere el desviament cap a l’Ermita. Seguim una mica més fins que arribem a un nou 
desviament a mà dreta, el prenem. Aquesta nova pista, no en tant bon estat com la 
principal ens deixarà a una esplanada davant de la Roca alta. Des d’allí continuem a peu 
per la pista primer, i de seguida per un corriol que va guanyant la pendent fins arribar al 
peu de la Roca Alta. Seguim el corriol cap a l’est fins situar-nos al peu de via (sostres 
característics).

Aproximació a la via amb Google-Maps

L1(V+)

Per xapar la primera expansió ens hem d’enfilar a un arbre i en equilibri precari encintar 
la xapa, per de seguida passar a la paret. Seguim per terreny dret en tendència a 
l’esquerra per encintar una savina. A partir d’aquest punt la paret s’ajeu lleugerament i 
ens permet arribar a la segona expansió. Ara la via esdevé sobre-equipada fins al final. El 
llarg segueix descrivint una diagonal per anar a atènyer un esperó que ens mena a reunió. 
30 metres.

L2(6a+)

Sortim de la reunió i ens situem sota d’uns desploms. La presa hi és molt generosa, 
sempre per la dreta de les assegurances. Un cop superat un primer desplom, encarem 
una altre que ens deixa sobre una placa fàcil. Anem aleshores en diagonal a l’esquerra 
per arribar a la segona reunió. 20 metres.

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=ca&msa=0&ll=42.014962,1.014004&spn=0.022224,0.036907&t=k&z=15&msid=216398579045264687339.00049e4694b678f1c2f61


L3(V+)

Tirada d’antologia. Encarem una fantàstica placa vertical farcida de franges horitzontals. 
L’escalada és molt agraïda amb molt cantell i bon ambient. Haurem d’anar fent ziga-
zagues cercant la millor opció (que sempre trobarem). Poc abans d’arribar a la reunió 
haurem de superar un desplom, de nou amb preses generoses. 40 metres.

L4(6b)

Anem a buscar un mur a l’esquerra de la reunió. El  tram de 6b són uns cinc metres 
verticals amb preses justes però molt bones. Un cop superat marxem una mica cap a 
l’esquerra per després tornar cap a la dreta fins arribar a la reunió cimera. 15 metres.

Descens:
La via és rapelable; no obstant nosaltres vam baixar caminant cap a l’est (fites) fins 
arribar a un corriol que prenem en direcció oest fins arribar al peu de via (15 minuts).

El que més m’ha agradat:

• Extraordinari tercer llarg, recorda a la segona tirada de la Bàlsam de Tigre o del 
tercer de la Necro. 

• Via rodona, tots els llargs són bons. 
• Roca molt compacta a un entorn tranquil. 

El que no m’ha agradat tant:

• Equipament estrany: es passa d’uns primers metres realment exposats al sobre-
equipament més exagerat. 

http://escalatroncs.wordpress.com/2010/09/07/necronomicon-roca-dels-arcs-vilanova-meia/
http://escalatroncs.wordpress.com/2010/03/04/balsam-tigre-paret-bucolica-oliana/
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