Zona d’escalada “l’Escudella”, l’Esquirol
Fa uns dos anys, tot passejant per la riera de les Gorgues a l’Esquirol, vaig descobrir amb ulls d’escalador un cingle preciós
on es dibuixava un díedre esplèndid. Vaig decidir llavors que, tot i no existir cap via d’escalada a la zona amb cara i ulls, a
causa de la mala qualitat de la pedra, provaria d’obrir aquella línia.
Poc després, i esperonat per una marxeta que em mou sempre, vaig fer un ràpel per inspeccionar la paret: el que vaig veure
me’ls va posar per corbata, perquè hi havia blocs inestables, crostes, sorra, heures i matolls de tot tipus. Vaig pensar llavors
que el millor era desdir-se i no complicar-se la vida. Però, com que sóc com sóc, un altre dia hi vaig tornar i, au! Neteja que
netejaràs, vaig anar obrint el díedre “Lo Desig del Cel” fins que es va poder escalar en lliure i amb molt bones proteccions.
Després, i amb molt de curro, va venir la via “Cloti”, batejada així en honor a la nostra estimada companya morta en
accident d’alpinisme als “Gourgs Blancs”??. Vaig pensar que amb dues vies ja es podia gaudir una tarda o un matí
d’escalada, però com que la penya en volia més, i jo sóc una cabreta treballadora que no para mai, vaig continuar netejant i
obrint-ne més, fins a les nou vies que hi han enguany.
Estic cansat de currar-m’ho tant, però és molt possible que a partir de la primavera n’obri més, perquè ja tinc dues línies
previstes, de moment.
Sóc un fanàtic.
Si hi aneu, us demano que sigueu molt respectuosos amb el lloc, que és esplèndid i feréstec, que no hi abandoneu deixalles
ni burilles i, en definitiva, gaudiu dels equipaments sense embrutar l’indret.
Com anar-hi:
Deixeu el cotxe a la font de l’Escudella, també hi podeu arribar a peu si el deixeu aparcat al carrer de les piscines; baixeu a
les feixes d’acampada que queden sota la font i camineu fins al final, on neix un corriol a la banda dreta que us durà
davallant fins al llit del riu; travesseu-lo per les pedres, camineu uns metres més per la banda esquerra de la riera i, quan
trobeu uns grans blocs que ocupen el bell mig del riu, travesseu novament cap a la dreta. Ja hi sou, teniu al davant la paret i
les vies.
Salut companys!
Pere Martínez

