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Alpinisme a l'alta vall del freser

La joventut robada

Cares joves i pletòriques. Rostres reescalfats en sortir del cremallera per rebre l’alè
glaçat a Queralbs. Destinació: l’alta vall del Freser. Objectiu: el Torreneules i el
Balandrau, escenaris de les nostres primeres aventures muntanyenques; i de
postres, alguna cascada de gel. Passat el temps, en plena maduresa vital, repassem
i donem a conèixer al lector diferents possibilitats alpinístiques en aquest sector del
Pirineu oriental, tan proper a la bulliciosa vall de Núria que potser per això
esdevindrà un recer de pau per als nostres sentits.

q Superat el vessant
nord-oest del Balandrau,
l’alpinista celebra
l’ascensió sota la mirada
del Torreneules.

Els que ja comencem a acumular a les nostres esquenes més primaveres de les que desitjaríem, no
és el record del tren cremallera l’únic que ens queda. També el tenim de les traïdores plaques de gel
camí de la central de Daió, on acaba la part més
encaixonada de la vall, que amb prou feines emmirallaven els nostres llums frontals. També recordarem el llunyà xiulet del tren cremallera, pocs instants després d’abandonar el confort del seu interior, just quan el cuc de ferro encarrilava els rails cap
al santuari de Núria i nosaltres ens encaràvem davant la gegantina i muda silueta del Torreneules.
Què dir del Torreneules... Tan gran, tan altívol que
es mostrava als nostres ulls joves! Vigilant de la vall,
custodiant la seva entrada i sortida. A l’hivern, de
nit, les seves formes mig invisibles per la foscor presenten una mena d’aura quasi imperceptible per
l’ànima humana. Les muntanyes amb personalitat
desprenen així el senyorial perfum de la fredor ambiental. L’hivern, el fred i el vent, sempre presents. I
com a teló de fons els udols pretèrits del llop, l’embolcall perfecte d’aquest escenari.
En la nostra joventut aquesta contrada era l’inici
de la gran muntanya hivernal per al cap de setmana. El bitllet fins a Núria era gairebé un luxe impensable. I quan es visitava la vall del Freser, a la tornada sovint calia triar entre agafar el cremallera cap
a Ribes i menjar les engrunes de la carmanyola, o
caminar els 9 km d’asfalt i premiar l’esforç amb un
bon entrepà de truita acabat de fer.
La pobresa econòmica, però, es veia compensada amb escreix per la riquesa emocional. A
mesura que es guanyava altitud, la neu deixava
de presentar-se en taques disperses, brutes i
humides per ser un mantell coherent i granulat
sota la medieval presència dels arbres. Quan
aquests donaven pas a pales de neu i a illes de
pedres, els joves muntanyencs ja ens havíem
transformat en un esbós de les caravanes
d’Scott a la recerca del pol Sud; o crèiem somniar, amb els ulls oberts, en les increïbles gestes
dels mítics escaladors de l’Himàlaia.
La realitat era una altra, però amb la distància, a
vista d’ocell, totes -absolutament totes- les muntanyes són immenses i els muntanyencs, uns
punts petits i insignificants que de tan lentament
que progressen, podríem creure que són completament estàtics.
Després de l’estiu ve l’hivern. La muntanya és una
altra. I després d’anar a caminar, es va a escalar. La
lògica de l’evolució. Transitar per la muntanya va
deixar d’acontentar-nos. Volíem entrar en els seus
racons més insòlits. Fou així com a principis dels
noranta vaig fer la meva primera línia d’escalada al
puig de Balandrau. Es tractava d’un corredor llarg
i bastant fàcil, la “meva primera via nova”. Però la
il·lusió per aquella gran notícia -la portada del meu
diari personal- va ser la mofa d’un alpinista expert.
Segons l’entranyable personatge, abans que jo
“escalés” aquella muntanya per aquell indret ja hi

havien passat 10 excursionistes, 20 caçadors i 30
boletaires. La decepció fou gran, però si el que pretenia era trencar la meva il·lusió, val a dir que no ho
aconseguí. Tot i marxar “amb el moc penjant”, la
flama que s’havia encès dins meu no l’apagarien
uns comentaris d’aquest tipus. Això sí, no podia
deixar de preguntar-me què hi faria la gent buscant
rovellons en ple hivern per les arestes del vessant
NW del gegantí Balandrau.
Amb el temps hi he tornat diversos cops, gairebé
sempre acompanyat, però a vegades guardant
gelosament el solemne monòleg solitari amb les
muntanyes. De tant en tant he anat a veure si la
flauta sonava en forma de rierols glaçats i efímeres cascades de gel, aprenent que la paciència i la
constància són imprescindibles per enfilar-se per
les mediterrànies i femenines cascades de la vall
del Freser.
Un dia vaig ser jo qui va trobar un parell de joves -un
dels quals coneixia d’una escalada hivernal i mixta
feta un any abans als Alps- que pujaven pletòrics
cap a la zona de les cascades. Dos dies abans havien
escalat el salt del Grill, una primera llargament desitjada pels habituals de la zona. La cascada, extremadament fràgil, es va començar a trencar a mesura que hi pujava el primer de corda. Durant la
marxa de retorn van observar com s’havia transformat en una pila de trossos de gel caiguts al peu del
salt. La cascada tornava a mostrar el vel transparent de l’aigua. També havien escalat, amb unes
condicions més que precàries, la gran cua de gel de
la cascada principal de Daió, l’altra nineta dels ulls
per als assidus a la vall. Aquesta preciositat també
havia esperat, durant anys i anys, que algú la tragués a ballar. Davant els agosarats triomfs dels dos
escaladors novells, tan sols vaig sentir una immensa enveja, però una enveja sana. En aquell moment
vaig recordar la lapidària frase de l’expert alpinista
i em vaig sentir doblement content: per poder celebrar l’èxit del meu amic i perquè -malgrat tots els
anys i els desenganys inherents al pas del tempsencara era capaç de contagiar-me de l’immens
tresor que és la il·lusió del jovent.

EL BALANDRAU (2.585 m)
Vessant nord-oest
El vessant NW del puig de Balandrau és, sens dubte, una de les millors opcions alpinístiques de tota
la vall del Freser. El cim, arrodonit i amable des de
Tregurà o des del refugi de Coma de Vaca, es mostra diferent des d’aquest vessant. Quan el rigor
hivernal s’hi instal·la, la muntanya mostra a l’alpinista un seguit de línies d’ascens força interessants. Línies que seduiran el muntanyenc i l’incitaran a fer el cim per la via ràpida.
Accés i aproximació: situats a la carretera de
Ribes de Freser a Queralbs, passat un alberg i
en un pronunciat revolt a mà esquerra, prenem
una carretereta a la dreta que ens durà fins a la
central de Daió. Allà caminarem vall amunt pel
camí de les gorges del Freser vers el refugi Manelic (o Coma de Vaca). Després d’1 h de marxa
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el camí travessa el riu i puja en ziga-zagues per
la part inferior del vessant NW del Balandrau.
Abandonarem el camí abans o després, depenent de la canal que escollim. La més propera
es la canal de les Roques Blanques, a 1.30 h de
marxa. La cascada-canal de les Guillateres és la
més allunyada (2.30 h).
Descens: baixarem al coll dels Tres Pics direcció
NE i des d’aquí al refugi Manelic, situat a la part
baixa de la coma de Vaca. Des del refugi desfarem
el camí de pujada (3 h). Caldrà informar-nos bé ja
que en cas de sobrecàrrega de neu, aquest camí
és molt propens a la caiguda d’allaus de grans
proporcions.
Època aconsellable: de gener a març (segons
condicions).
Cascada-canal de les Guillateres
1a ascensió: sense dades
Descripció: canal de 250 m de recorregut i un
pendent mitjà de 35º-45º. Al principi presenta
una petita cascada de 30 m (curt tram de 90º).
S’acostuma a formar cada hivern.
Material: 4 cargols de gel i cinta per instal·lar una
reunió en un pi.
Canal Orion
1a ascensió: Kush Máñez (febrer de 1989)
Descripció: de difícil formació, aquesta línia de
500 m consta de 2 parts diferenciades: una 1a de
200 m de recorregut, on la canal presenta un parell de ressalts que poden arribar als 70º, i una 2a
de 300 m de vessant obert amb una inclinació
sostinguda de 40º-50º.
Material: opcionalment algun ancoratge per a la
neu. Ressalts curts, fàcils de superar sense assegurar-se.

qLa vall del Freser

ens regala una
simfonia del migdia
al solstici d’hivern.
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Canal de la Musa de l’Antàrtida
1a ascensió (divulgada): Bruno Tomás i Pako
Sánchez (febrer de 2006)
Descripció: estreta canal de 200 m que tan sols
es dibuixa en anys de grans nevades. Inclinació
màxima de 55º amb possibilitat de trobar-hi terreny mixt.
Material: alguns friends petits o tascons.
Via Nani
1a ascensió: Neus Domènech, Lluís Subirana i
Pako Sánchez (març de 1992)
Descripció: via de 700 m de recorregut amb un
pendent mitjà de 45º (màx. 60º). Possibilitat d’un
tram mixt fàcil en l’inici del recorregut.
Material: opcionalment algun ancoratge per a la
neu i tascons per als trams mixtos fàcils.

1

2

1 Cascada-canal de les Guillateres 2 Canal Orion

Canal Oriental del glaç
1a ascensió: sense dades
Descripció: corredor de 675 m que sol presentar
bones condicions i comença uns metres més avall
que l’anterior via. En el moment de la seva unió es
desvia a l’esquerra per afrontar el tram més encaixonat. Mitjana de 45º (màx. 60º). Possible
tram mixt de IVº-Vº en roca poc després de passar per l’inici de la via Nani.
Material: opcionalment algun ancoratge per a la
neu i material d’assegurança en roca per si el bloc
encastat queda al descobert.
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Canal Occidental del glaç
1a ascensió: sense dades
Descripció: amb 650 m de recorregut i una mitjana de 35º-40º, la canal presenta un tram màxim
de 45º. Si la part inferior té poca neu i els ressalts
de la torrentera estan glaçats (atenció a la consistència del gel!), hi trobarem breus trams –opcionals, però divertits- de 70º i M3+.

de 1994)
Descripció: començarem l’ascens per la canal
Occidental del glaç i poc després ens desviarem a
la dreta. El recorregut estricte del corredor és de
150 m (mitjana de 40º). Tram de IVº i Ao a la part
final. Superat aquest, virarem a la dreta per enllaçar amb el corredor Pleyades.
Material: friends variats i alguna cinta llarga.

Corredor No limits al sombrero de cuernos
1a ascensió: Kush Máñez i Jordi Vilamajor (gener

Corredor Pleyades
1a ascensió: Kush Máñez i Josep Emili Ferrer (fe-

qDarrers metres de la canal
Orion. Sota els nostres peus, dos
mons: la neu immaculada i els
camps de pedra i herba assecada
per tant de fred.
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Cascada Efímera a les roques Blanques
1a ascensió: Kush Máñez en solitari el febrer de
1992
Descripció: cascada que es forma a la part final
de la canal de les Roques Blanques, a la seva esquerra. Té 40 m de longitud i un grau de III/3 (màxim M3 i 75º). Situada a una altitud de 2.250 m.
Només per a col·leccionistes romàntics.
Material: 3 cargols de gel, algun pitó curt i extraplà.
Canal del Roc del Barret
1a ascensió: sense dades
Descripció: llarg corredor de 500 m de desnivell que segueix una línia directa i lògica per un
passadís de coníferes. 40º de mitjana.

1

TORRENEULES (2.711 m)
VESSANT SUD-EST

3

El puig de Torreneules és un dels cims clàssics de
la vall de Núria. Amb una altitud modesta, esdevé
un mirador privilegiat i objectiu de multitud d’excursionistes a l’estiu. A l’hivern, però, pot resultar
factible el seu ascens utilitzant la tècnica alpina.

2

4
1 Canal de la Musa de l’Antàrtida 2 Canal Oriental del glaç 3 Via Nani 4 Canal Occidental del glaç

brer de 1996).
Descripció: el corredor en si té 300 m i una inclinació mitjana de 45º. L’accés es realitza pels corredors No limits o Roques Blanques.
Variant directa de la canal occidental del glaç
1a ascensió: Jordi Vilamajor, Jordi Beneito i Pako
Sánchez (desembre de 2003)
Descripció: si comptem l’aproximació prèvia per
la canal Occidental del glaç, haurem de superar
650 m de desnivell. La variant per si mateixa són

poc més de 150 m de desnivell amb una inclinació
de 40º-45º de mitjana.
Canal de les Roques Blanques
1a ascensió: sense dades
Descripció: 800 m de recorregut amb 2 parts ben
diferenciades: una 1a entre arbres i una 2a més
oberta. Amb un pendent mitjà de 40º-45º, superararem un pas de III+ a la meitat del 1r tram.
Material: alguns friends o tascons per als trams
mixtos i bagues per als arbres.

Accés i aproximació: sortirem altra vegada de la
central de Daió de Baix en direcció al refugi Manelic.
Quan arribem a la passarel·la, no creuarem el riu.
Abandonem el camí principal per ascendir en diagonal vers l’esquerra fins a la canal de les Aigües.
Prop de la cabana de les Marrades, a uns 100 m a
l’esquerra seguint la passarel·la de ciment i llistons
de fusta, trobarem un forat entre les parets de sobre
nostre. És l’inici de la canal que ens ha de menar al
cim. En realitat és una torrentera (clot de la Balma)
que acostuma a presentar moviment d’aigua en ple
hivern. Haurem de calcular 1.30 h de marxa.
Descens: tenim diverses opcions, però dues d’elles
són les més aconsellables:
1. Baixar per l’aresta SE (opció que no obliga a pujar
al cim) vers el refugi de Coma de Vaca. El descens
per l’aresta és fàcil i molt elegant. Una vegada al
refugi prendrem el camí que descendeix la vall
(alerta amb el perill d’allaus).
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qEl perillós salt del
Grill durant la primera
–i segurament únicaescalada que s’hi ha
completat. Foto: Ivan
Blasco

la neu no hi és abundant. La part central creua el
camí dels Enginyers.
Material: opcionalment, cintes per als arbres a la
part baixa i una àncora de neu en cas que la cornisa de la part superior resulti problemàtica.

ROQUES DE TOTLOMÓN
AGULLA SENSE NOM (VESSANT SE)
Punt de partida: cabana de les Marrades (1.650
m). Refugi lliure i en estat de conservació regular.
Curiosament està construïda sobre la canal de les
Aigües i una llosa tapa el conducte esmentat. Gràcies a això tindrem “aigua corrent” dins la cabana.
Aquesta construcció se situa al S de la passarel·la
que creua les aigües del riu Freser quan ascendim
pel camí de Coma de Vaca des de Daió. Ascens
evident per camí fressat.
Aproximació: seguint el camí de la canal de les
Aigües a ponent, per una passarel·la quasi horitzontal. Als 30 min de camí tindrem la canal sobre
nostre. De la canal a l’inici de la via només hi ha
20 m de desnivell.
Descens: és possible baixar per la canal situada
a l’esquerra de la que haurem pujat. Aquesta és
una alternativa més fàcil (30º-40º). Flanquejarem vers la dreta darrere les parets i agulles que
delimiten la canal, traspassarem un rosari de 5
collets i arribarem a una torrentera que ens permet baixar sense complicació a la canal, on coincidirem amb el trajecte d’aproximació (descens
d’1 h).
Època aconsellable: de gener a març després de
períodes de nevades importants.

el balandrau. vessant nord-oest

Corredor Fluido vital
1a ascensió: Jordi Vilamajor i Kush Máñez (gener
de 1994)
Descripció: corredor de 250 m de recorregut
(sortida a 1.920 m d’altitud), amb una inclinació
mitjana de 40º-45º i un curt ressalt de 80º a l’inici de la canal.
Material: una baga en un arbre i, opcionalment,
algun friend petit per al 1r ressalt.

5

LES CASCADES DE GEL
Tot i no ser la millor zona pirinenca per gaudir
d’aquesta apassionant disciplina alpinística, no podríem acabar aquest reportatge sense ressenyar
alguna proposta per als fanàtics del gel vertical.

2

CENTRAL DE DAIÓ

3
1
4
1 Variant directa de la canal occidental del glaç 2 Corredor No limits 3 Corredor Pleyades 4 Canal de

Situada en plena solella, és ben visible i la seva
aproximació resulta evident per l’ample camí de
terra que ens duu a la central de Daió de Dalt. La
cascada resta a l’esquerra de la construcció.

les Roques Blanques 5 Cascada Efímera

2. Arribats al cim baixarem al coll situat entre els
dos Torreneules per dirigir les nostres passes vers
l’ample llom que descendeix cap al SW (serrat de
les Pedrisses). Quan l’aresta es desdibuixa, creuarem el camí dels Enginyers, que comunica Núria
amb Coma de Vaca. Des d’aquí divisem la coma
dels Fossos, situada als nostres peus en direcció S,
per on baixarem cap a la vall del Freser. Abans haurem creuat una mena de collet on el camí abandona el torrent per baixar en diagonal pel vessant
situat a l’esquerra del curs de les aigües. Haurem
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de calcular 3-3.30 h per a ambdós descensos.
Època aconsellable: hivern estricte, i principalment al gener.
Torrent d’en Joan de Déu
1a ascensió: Kush Máñez i companys l’hivern de
1986
Descripció: llarg corredor amb un desnivell acumulat de 850 m. Inclinació mitjana de 35º a la part
baixa i 40º-45º a la part alta (sortida de 50º).
Possibles ressalts mixtos fàcils a la part inferior si

Cascada de la Central
1a ascensió: Ivan Blasco i Pau Barrios (gener de
2005)
Descripció: cascada de molt difícil formació, però
per contra una de les més interessants i exòtiques
de la zona. Calculeu uns 40 min de marxa per
accedir-hi.

TORRENT DELS FOSSOS
Sector situat a la part superior del torrent dels Fossos. Aquest encaixonat torrent ens depararà més
d’una sorpresa agradable. Hi accedirem pujant per

Cascada Prudents
1a ascensió: febrer de 2005 per Albert Soler i
Pujol. Van intervenir en l’obertura en una 1a jornada en X. Laporta, Fajula, Àvila i Sucarrats.
Descripció: cascada de 100 m de llargada. Formació excepcional i orientació est. Grau de dificultat
de III/4+ (80º-85º mantinguts). R1: 60 m, long-life
a l’esquerra per marcar la R1. 2n llarg: 40 m. Espit
a la R2.

CANAL DE LES AIGÜES
Es tracta de la part baixa de la coma d’en Gispert, la que queda al S del camí dels Enginyers.
Per arribar-hi cal prendre la canal de les Aigües
que neix a la cabana de les Marrades, situada al
sud del pont que travessa el riu Freser, a poc
més d’1 h de l’aparcament de la central inferior
de Daió. Se segueix la canal, amb imperceptible
baixada, a ponent, tot passant per trams aeris
on el camí ha estat excavat a la pedra i hi ha
cables de seguretat. Les cascades neixen a la
pròpia canal per degoteig o pèrdua d’aigua de
la conducció. Caldrà rapelar per arribar al peu
de cascada (o escalar-les en top rope). Tot el
conjunt de salts glaçats es troben en el mateix
sector, a una altitud de 1.700 m.

qEl fred hivern del 2005 va aconseguir congelar cascades de difícil formació com la Prudents (100 m,
III/4+). Foto: Albert Soler

torreneules. vessant sud

Cascada Highlander
1a ascensió: Kush Máñez i Josep Emili (febrer
de 1989).
Descripció: cascada de difícil formació. Té 40
m i un grau de II/3 (màx. 80º). Potser sigui la
més assequible de la trilogia d’aquest sector.
Cascada Pastanaga
1a ascensió: Kush Máñez i Francesc Subirana
(febrer de 1991)
Descripció: via de difícil formació malgrat que
resta enclotada i no li toca gaire el sol. Molt recomanable. Longitud de 65 m i dificultat de II/3,
màxim 80º.
Cascada Sabía que volverías, Fergus
1a ascensió: Josep Emili, Toni S. i Kush Máñez (febrer de 1991)
Descripció: 45 m de llargada. II/3+ amb ressalts de
80º-85º. És la més difícil de les 3 cascades d’aquest
sector. Tot i això, resulta molt recomanable. La part
baixa acostuma a presentar les típiques formacions de gel conegudes com a coliflors.

CLOT DE MALINFERN
qTorrent d’en Joan de Déu
les gorges del Freser. Una estona abans de la
passarel·la de fusta que creua el riu, tombarem a
l’esquerra per remuntar decididament per un caminet que ens duria al camí dels Enginyers.

el gèlid hivern de 2005. Cal anar-hi amb molt de
compte perquè just després que l’Ivan Blasco i en
Felip Linares fessin aquella agosarada escalada,
tota l’estructura es va esfondrar.

Salt del Grill
1a ascensió: Ivan Blasco i Felip Linares (gener de
2005)
Descripció: cascada d’estranyíssima formació.
Perillosa i tal vegada molt estètica i coneguda, ja
que el transitat camí de Coma de Vaca passa pel
mateix peu de la cascada. Segurament només
compta amb una ascensió, aconseguida durant

Ressalts inferiors del salt del Grill
1a ascensió: sense dades
Descripció: 30 m. 70º d’inclinació màxima. Es
tracta dels ressalts situats entre el camí i el riu.
Malgrat no ser gaire interessants per a l’escalada,
sí que ens mostren un marc paisatgístic força
curiós, amb la presència de les aigües del Freser
sota els grampons de l’escalador.
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Pujant pel camí de les gorges del Freser, quan
trobem la passarel·la que creua el riu, en el
punt on el torrent de Malinfern s’uneix amb el
riu Freser, se’ns apareix aquesta cascada, a
1.800 m i prop de la cabana de les Marrades. A
destacar que el seu final pràcticament enllaça
amb el començament de la via Torrent d’en
Joan de Déu.
Torrentera de la Balma
1a ascensió: Lluís Subirana, Jordi Vilamajor,
Neus Domènech i Pako Sánchez (gener de
1995)
Descripció: cascada de 55 m que es forma a la
part baixa del torrent de Malinfern (2 llargs: 25
+ 30 m). II/2+. Inclinació màx. de 75º. Es forma

qLa lluna solitària penja sobre el puig de
Mantinell, germà petit del Balandrau.

molt rarament. Torrent orientat al sol del migdia i de la tarda.

VESSANT NW DEL BALANDRAU

el balandrau. vessant nord-oest

En aquest sector hi ha un conjunt de 4 cascades
força interessants. Estan situades a la dreta del
camí que puja al refugi Manelic, davant de la
cabana de les Marrades, sota les roques Blanques. Per accedir-hi pugem una mena de canal
que ratlla el bosc i que culmina en els ressalts
rocallosos que sustenten les cascades.
Cascada El abuelo Eduardo
1a ascensió: Kush Máñez, Toni, Josep Emili i Mariano (març de 1989)
Descripció: situada a 1.800 m. Llargada de 40 m.
II/3 (màx. 80º). Orientació N-NW. Interès alt, malgrat que acostuma a ser una formació precària.
Gel prim sobre mur de granit. Hi ha espits per
assegurar-se. A la mateixa canal d’accés hi ha
dues cascades curtes, d’uns 10 m, que reben el
nom d’Àrgon i Krípton.
Cascada Alquímia
1a ascensió: Kush Máñez i Josep Emili (febrer de
1989)
Descripció: 40 m (20 + 20 m). II/3+ (màx. 80º90º). Dificultats de 4 en gel si s’escala la part
final (un ullal de 90º). És una cascada de difícil
formació, però de recomanable execució. Caldrà parar atenció a la fragilitat de les seves
estructures penjants.
Cascada Efímera
Vegeu l’apartat de les canals del Balandrau (el
penúltim itinerari).
Cascada de les Guillateres
Consulteu-ne la descripció en l’apartat del Balandrau (el primer itinerari).

qCanal del Roc del Barret

roques de totlomón. vessant sud-est

PART ALTA DE LA COMA DEL FRESER
La darrera proposta d’aquest monogràfic és la
situada més a llevant, després del refugi Manelic
i de camí cap al coll de la Marrana (GR-11.7). La
millor opció és anar-hi des d’Ull de Ter, travessar
el coll de la Marrana i davallar cap a la coma de
Vaca. Aquesta formació glaçada s’ubica en un
contrafort aïllat al mig del vessant W del Gra de
Fajol. Calculeu-hi 1.30 h de marxa.
Cascada de Coma de Vaca
1a ascensió: sense dades
Descripció: situada a 2.350 m, és una cascada de
formació força regular i de 55 m de llargada. Grau
de dificultat de II/3+ (màx. 80º-85º). Es tracta de
la cascada més alta de les muntanyes de Núria.
Resta exposada al sol. V
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