El perfil nord de la Boleta Foradada es presenta intimidant, com el mascaró
d’una nau de pedra preparada per salpar en qualsevol moment. La fissura que li
dóna aquesta silueta característica s’intueix excepcional i és per on transcorre la
fabulosa Anglada-Cerdà. Compendi d’escalada, amb una primera part en lliure
atlètic de gran bellesa i un final acrobàtic sobre la timba d’aquest racó tant
especial del Serrat; escalada de sensacions inesborrables 100% recomanable
sempre que no siguem addictes a les expansions.
Via: Anglada-Cerdà
Zona: Montserrat – Frares Encantats
Dificultat: 6a/A2 (MD)
Dificultat obligada V+/A2
Llargària: 150 metres
Grau d’exposició: Alt
Grau de compromís: Alt
Equipament: Via semi-equipada amb tacs, burins, claus i parabolts
Material: Joc de friends fins al #3 de Camalot, semàfor d’aliens, joc de fissurers (excèntrics
útils) i els estreps
• Orientació: Nord
• Valoració: *****
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aproximació:
Deixem el vehicle a l’aparcament de Can Masana i prenem el GR-172 direcció al Monestir. Un cop
passada la Cadireta trobarem un desviament a mà dreta que puja cap al Coll de Porc, el prenem i
continuem fins una mica abans d’arribar al Bisbe, on surt un corriol a mà dreta que puja cap a la
paret i després d’un flanqueig per una vira ens mena directes al peu de via. Des de la base haurem
de fer una grimpada delicada (III) per abastar la R-0.
L1(V+)

La primera tirada discorre íntegrament per una xemeneia ampla. Els passos més delicats els trobem
per entrar a la xemeneia i a meitat del llarg, aquest segon tram protegit per un clau i un tac. La tirada
es pot assegurar al gust. S’ha d’anar al tanto als darrers metres, amb roca trencada que cau
directament sobre la R0. 40 metres.
L2(V+)

La tònica de la segona tirada canvia radicalment i ara toca escalar un diedre fissurat. L’escalada és
mantinguda en V amb un tram puntual més finet (V+) a protegir amb alguna peça mitjana/petita.
Aquesta tirada roman pràcticament des-equipada, amb un parell de claus junts a l’inici de les
dificultats i una expansió poc abans d’entrar a la reunió. 30 metres.
L3(6a)

Tirada boníssima! Es tracta d’una vintena de metres que s’escalen pràcticament tots en bavaresa
amb molt bona ganda. El pas clau el trobem al final del llarg, on tenim uns passets més tècnics. La
tirada està assegurada a base de molts tacs de fusta, algun clau i un burí, tot i que si no ens refiem
podem amanir la fissura al gust. 20 metres.
L4(A2)

Llarg d’artificial. Superem la proa de la Boleta en escalada acrobàtica i amb un ambient de primera.

El llarg comença balmat i a poc a poc es torna vertical. L’equipament és a base de peces velles
intercalades amb parabolts. Atenció a no marxar cap a la dreta per la via Sant Josep Fuster. 20
metres.
L5(Ae)

Aquesta tirada també es pot fer tota pràcticament en artificial, però mercès a la restauració de la via,
on s’han intercalat parabolts entre els vells burins, es pot provar força trams en lliure. 30 metres.

Descens:
Creuem cap al nord per la base de la Boleta i desgrimpem per la canal de la banda est, que de
seguida ens deixa al camí de Frares (marques blaves).
El que més m’ha agradat:

• Traçat d’una lògica aclaparadora, amb una primera part atlètica i una segona d’acrobàtica,
per gaudir de l’ambient de la Nord de Frares.
• Sensacional tercer llarg, sense paraules!!

