La via dels Quatre és tota una lliçó d’estil en els temps que corren. 200 metres de via
entorn el V+ sense fer ús d’expansions, ni tan sols a les reunions. Hom podria pensar
que ens trobem davant una via exposada, res més lluny de la realitat. Les tirades es
troben mig protegides a base de ponts de roca i quan no és possible algun clau fa el fet.
A més podrem fer ús de tot el nostre arsenal per rematar la protecció sobre la marxa,
mercès a un terreny fissurat agraït en emplaçaments.
Sens dubte pot esdevenir en una clàssica en el seu estil i grau… L’única pega és el poc
ambient, lamentablement inalienable de la paret.
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Via: Dels Quatre
Zona: Àger – Serrat Alt
Dificultat: 6a+ (MD)
Dificultat obligada: V+
Exposició: Mitjà
Compromís: Mitjà
Llargària: 200 metres
Equipament: Via semi equipada amb pots de roca i claus
Material: 14 cintes, joc de Camalots del #0.4 al #3, joc de tascons i bagues
savineres. En un futur preveure cordinos per substituir ponts de roca
Orientació: Sud
Valoració: ****

Aproximació:
Entrant a Àger prenem una carretera a mà esquerra que passa pel costat del cementiri
(Direcció Colobor). La seguim uns quilometres fins que trobem una pista de terra a mà
dreta que va al refugi de Colobor. La prenem i al cap de poc trobem un trencall; hem de
prendre el que NO va al refugi. Seguim la pista fins a trobar-nos a l’alçada de la via, on
podrem aparcar a un prat a ma dreta. Des del cotxe l’aproximació és evident (25
minuts).

La via:
La via discorre quasi tota sobre fissures a excepció feta de la primera tirada, que navega
per una bonica placa de roca de qualitat.
Totes les tirades són bones, però destaca el gran diedre de la quarta, amb la marrada a
esquerres que dóna nom a la via.
La part més compromesa la trobarem a l’inici cel cinquè llarg de corda, on la protecció
es fa difícil abans de caçar l’únic clau de la tirada que protegeix el pas de 6a+.

Descens:
Des del final de la via marxem vers l’oest seguint un corriol que en 25 minuts ens mena
al prat on hem deixat el vehicle.

