
 



A les beceroles de l’escalada al nostre país hi destaquen per audaces les primeres dels germans 
Estorach. Malgrat que la Directíssima Estorach al Pollegó Inferior és una variant de la Cañellas-
Faus, oberta uns mesos abans, arrodoneix el traçat dotant-lo de la contundència que el fa 
avançat a la seva època, esdevenint així un bon repte encara avui en dia. Via de fissures, 
ressegueix fil per randa l’esquerda més evident d’aquest vessant, com no podia ser d’altra 
manera. 

Tot i estar al capdamunt de la reconsagrada Enforcadura paga la pena l’esforç per assaborir tan 
selecta menja. 

• Via: Directíssima Estorach 

• Zona: Pedraforca – Pollegó Inferior 

• Dificultat: 6c (MD+) 

• Dificultat obligada: 6a/A1 

• Llargària: 175 metres 

• Exposició: Alt 

• Compromís: Alt 

• Equipament: Via pràcticament semi-equipada 

• Material: 12 cintes, joc de Camalots fins al #4, joc de tascons, alguna baga i cordino 

• Orientació: Nord 

• Valoració: ***** 

Aproximació: 

Des del Refugi Lluís Estasen prenem el PR C-123 que ens duu a l’Enforcadura. Remuntem la 
tartera fins a situar-nos a l’alçada de la via, en aquest punt deixem el camí i creuem cap al peu 
de via.  

La via: 

Via de fissures, la part més difícil la trobarem a la segona tirada, una fissura de donar la talla; i 
la més obligada la cinquena, que és per on van tirar els Estorach. La via original fa una marrada 
a dretes. 

El rocam és bo en tot el recorregut excepte al darrer llarg de corda. 

Ombra assegurada fins a darrera hora de la tarda, preveure roba abrigada. 

Descens: 

Caminant vers el vessant oest on trobarem una instal·lació de ràpel. Fem un ràpel de 45 
metres fins al coll. A la banda nord trobarem una nova instal·lació, que ens permet rapelar fins 
al terra, al capdamunt de l’Enforcadura. 

 


