La Pérez-Vergés no conta amb el pedigrí de les grans vies del vessant nord, no obstant és
un itinerari de gran bellesa, on podrem gaudir de la típica escalada montserratina on el
gest marca la diferència; només la superació de la berruga es fa en artificial (7b+ en lliure
diuen).
Totalment assegurada i encarada al sud, només haurem de menester cintes, els estreps i
assegurar-nos que no bufi gaire vent.
Via: Pérez-Vergés
Zona: Montserrat – Cavall Bernat
Dificultat: 6a+/Ae (MD)
Dificultat obligada: V+
Llargària: 140 metres
Grau d’exposició: Mitjà
Grau de compromís: Mitjà/baix
Equipament: Via totalment equipada amb parabolts, espits i “P” expansives (reequipada el 2006)
• Material: 18 cintes (per l’artificial) i els estreps
• Orientació: Sud
• Valoració:****
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Ressenya de la via

Aproximació:
Deixem el vehicle a l’aparcament del Refugi de Santa Cecília i prenem el camí de l’Arrel
direcció al Monestir. Un cop hàgim passat el Cavall trobarem la Canal del Cavall (fites i
blocs despresos). L’enfilem i anem remuntant fins pràcticament el capdamunt de la
canal. El peu de via el es troba a la vertical d’una balma a pocs metres del terra. Burí
marcant l’inici.
Veure l’aproximació amb Google-Maps

La via:
La primera assegurança està alta, a uns buit metres del terra, no s’hi val caure; després
continua la tònica d’alegria entre assegurances durant tota la tirada. El pas clau el
trobem a la darrera expansió.
La segona tirada és molt bonica i força assegurada, val la pena provar-la en lliure.
El llarg d’artificial no té cap mena de secret. Ens el podem estalviar marxant des de la
tercera reunió cap a la dreta i continuar per la GAM.

Descens:
Dos ràpels pel vessant sud, un de 20 metres fins a sobre la berruga i un altre de 30 fins
l’inici de la via Normal. Després anirem a agafar la canal del Cavall i desfarem el camí
d’aproximació.

