


La Porra és una altra d’aquelles Agulles singular, part fonamental de 
l’imaginari montserratí. Aparentment inexpugnable, la seva via Normal esdevé 
una petita joia de delicadesa primaria. Malgrat que han passat més de 70 anys 
des de la seva obertura, les ànimes enfiladisses encara poden gaudir d’una 
escalada essencial i audaç, exponent d’una època de descoberta i de petites grans
conquestes.

• Via: Normal 
• Zona: Montserrat – Flautats 
• Dificultat: V/A1 (MD-) 
• Dificultat obligada: V/A1 
• Llargària: 125 metres 
• Grau d’exposició: Mitjà 
• Grau de compromís: Mitjà 
• Equipament: Poc equipada amb claus i 3 espits. 
• Material: 10 cintes, joc de tascons, Camalots de #0.4 a #1 i C3 #1. Tricams, una V, 

un universal i falques. Bagues per savines. 
• Orientació: Est 
• Valoració: **** 

Aproximació:

Estacionem el vehicle a l’aparcament que hi ha al revolt just després de l’entrada al 
Monestir. Anem a buscar la canal del Pou del Gat, que remuntem fins anar a petar al 
Camí de l’Arrel i el prenem en direcció al Monestir. Continuem fins trobar un corriol que 
es desvia cap a l’ermita de Trinitat. Un cop a l’alçada de l’edifici prenem un corriol que 
marxa cap a l’oest i ens mena amb certa intuïció fins el peu de via.

La Via:

El primer llarg és el menys interessant; evoluciona per una mena de canal diedre entre la 
Porra i la Punxa. Són 60 metres i una mica més o bé podem fraccionar el llarg al gust.

El segon llarg és curt i demana que emplacem alguna peça per superar un petit mur. 
Nosaltres hem posat un C3 del 1, un tricam vermell i una V falcada. La tercera tirada no 
presenta gaires dificultats i es troba completament equipada. El darrer llarg ressegueix 
una fissura que haurem d’anar amanint al gust (bons tascons); un cop acaba escalem 
una preciosa placa, primer vertical i que de seguida perd empenta fins arribar al preciós 
cim de la Porra.

Descens:

Un primer ràpel pel vessant nord-est fins al coll amb la Punxa i des d’aquest un un altre 
de 60 metres justos fins a peu de via.
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