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Itinerari circular número 1 (La Morera) dels editats pel
Parc Natural de la Serra del Montsant, que transcorre
per les cingleres de migdia, les que s’alcen sobre el
poble de la Morera. Sens dubte un dels paratges més
visitats
i
atractius
que
deixen
bocabadat
a
l’excursionista.
Per la seva peculiar orografia, els camins del Montsant
han De travessar nombrosos graus. Un dels atractius
d’aquest recorregut és que cal pujar a la serra i
davallar-ne per un parell que, per salvar la cinglera,
han de superar desnivells verticals considerables on ha
calgut equipar-los amb barrots, escales, claus i cordes.
No és un recorregut difícil per a l’excursionista habitual
malgrat el que s’adverteix al tríptic del Parc Natural
(probablement perquè està destinat al públic en
general i als excursionistes ocasionals) però el pas dels
graus pot resultar impracticable a la mainada i
persones amb vertigen o fòbia a l’alçada. Una
recomanació: o aneu amb grup per fer un “passamà” o
porteu una motxilla petita dons al Carrasclet hi ha
algun pas veritablement estret on amb una motxilla de 30 litres, havia de desistir
de passar-hi, si no fos perquè vaig coincidir-hi amb un grup que em va donar un
cop de mà. Com és obvi, en aquesta excursió no portava el meu habitual company
de quatre potes.
L’itinerari proposat pel Parc és en sentit antihorari, però jo vaig fer-lo al revés,
pujant el grau del Carrasclet i baixant pel de Carabassal. Admet alternatives com
pot ésser pujar pel dels Barrots o pel de l’Agnet (sembla que aquest darrer és més
fàcil, malgrat que allarga el camí anant pel GR).
Per accedir a la Morera de Montsant podem fer-ho des de Cornudella o des
d’Escaladei per la TV-7021. Just a l’entrada del poble venint de Cornudella i
passada una rotonda, a mà dreta surt en pujada una pista enquitranada i, poc
abans, hi ha els rètols que anuncien al inici de l’itinerari nº 1. Per aquest punt
retornarem dons nosaltres el seguirem en sentit horari, contràriament al que
proposen els cartells. Podrem deixar el vehicle poc més enllà a l’esquerra de la
carretera on hi ha espai per fer-ho o enfilar-nos per la pista enquitranada on,
desprès d’un gir a mà dreta, trobarem un altre aparcament, proper als dipòsits
d’aigua a la part alta del poble i més rètols indicadors de rutes. Proposem començar
allí l’excursió.
La Morera de Montsant (754 m). Prenem una pista pavimentada que, quan
acaba, continua com a corriol, seguint les indicacions cap al Grau dels Barrots i els
senyals blancs i grocs del PR C-183. El camí, ben fressat, s’enfila sense llaçades:
per guanyar alçada marxa a l’esbiaix en direcció a una bretxa evident a la cinglera,
vers el nord-est. Planerament primer, en suau pujada desprès.

Cruïlla (862 m). Indicada amb rètols. Deixem a l’esquerra el corriol que s’enfila cap
al grau dels Barrots. Per allà va també el PR que recuperarem més endavant.
Nosaltres marxarem per la dreta vers el del Carrasclet seguint ara senyals verds i
blancs de sender local. El pendent augmenta a mesura que ens anem acostant a la
paret i sobretot quan comencem a progressar per la bretxa. Deixarem a l’esquerra,
sobre els nostres caps, la Roca de les Onze i el Balcó. En algun punt ens caldrà
ajudar-nos de les mans per superar les graonades i el rocam desprès del cingle.
L’indret és força ombrívol i ple de vegetació (pi i boix sobretot) i s’anomena Racó
dels Boixets. Grans blocs de pedra de verticals parets ens envolten. El corriol força
fressat i els senyals ens deixaran al peu d’una fissura on hom hi ha instal·lat barrots
metàl·lics a banda i banda i una corda. És el primer tram del grau que acaba en un
replà. El punt més estret és la sortida de la fissura de forma que, si portem la
motxilla massa gran, podem tenir problemes per passar-la a l’esquena.
Desprès del replà comença un segon tram molt més ampli i amb ganxos del que cal
sortir-ne girant a l’esquerra, per un altre fissura entre dues roques equipada amb
barrots. Sobre el grau (1.043 m) nou rètol indicador. Recuperarem els senyals del
PR que ve del dels Barrots. Passarem per sota una balma molt baixa de sostre que
ens obligarà a anar a quatre grapes i desprès en un relleix, tindrem l’opció de
prendre un corriol a l’esquerra per anar el direcció al balcó, sota la Roca de les
Onze. Però per seguir el nostre camí caldrà enfilar-nos per la dreta cap a la carena
de la Serra Major.
Aquí encetarem un tram amb el camí poc definit o fressat però d’evident direcció. A
criteri ens caldrà abandonar el PR i marxar en direcció nord-est per la carena,
lleugerament separats de la cinglera que deixarem a la nostra dreta. El camí marxa
resseguint els alts i baixos del terreny però en conjunt ofereix una pujada suau.
Trobarem fites de tant en tant i indicis de corriol i fins i tot algun tram fressat, però
la natura del terreny no hi ajuda.
Cruïlla amb una variant el GR 174 (1.129 m) provinent d’Albarca. Nou rètol
indicador. Nosaltres seguirem en la mateixa direcció nord-est ara pel GR un curt
tram fins a la següent cruïlla (1.131 m) també degudament senyalitzada on
abandonarem el camí carener per davallar, amb considerable pendent vers migjorn,
cap el grau del Carabassal. Recuperarem els senyals de PR que ja no deixarem fins
a la Morera.
El grau del Carabassal és un conjunt de passos equipats amb barrots, passamans,
escales, cables, cordes o cintes. No tant espectacular com el del Carrasclet però
més llarg. De fet reben el nom de grauets del Mateva i del Carabassal. Just abans
de començar a davallar-los trobarem uns relleixos des dels que hi ha una magnífica
perspectiva de la cinglera cap un costat i l’altre.
Acabat el grau trobarem una balma (Cova dels Fareus) a la dreta i encetarem els
camí del mateix nom que, també esbiaixadament com a la pujada, va davallant ara
moderadament i vers el sud-oest, pels peus de la cinglera fins a retronar-nos a la
Morera.

