
 
 

Penyes i Roques per Setmana Santa 2017 
 
Dates: 14-17 abril 2017 
 
Participants: Maria Alías, Montse León, Joan Gassol i Joan Marquès. 
 
Entre les comarques de la Terra Alta (Tarragona) i Matarranya (Teruel) existeixen una sèrie de 
muntanyes molt característiques per la seva forma com ara la muntanya de Santa Bàrbara (738 
m) a Horta de Sant Joan, el Penyagalera (1033 m) a Beseit , La Picosa (1114 m) a 
Fuentespalda, les Roques de Masmut (1047 m) a Pena-roja de Tastavins, les Roques d’en 
Benet (1000 m) a Arnes o La Peña de Aznar la Gaia “La Caixa” (968 m) a Vall-de-Roures; pero 
n’existeixen d’altres conegudes per la seva estratègica localització com el Tossal dels Tres 
Reis (1350 m) a Fredes, el Tossal d’Encanader (1394 m) i Cingle de Sant Jaume (1279 m) a 
Pena-roja de Tastavins o el Periganyol (1033 m) a Beseit. Ja volíem fer-los tots, però els temps 
era el que teníem, així que vam decidir de fer els tres que més ens atreien, i per un ordre de 
proximitat, doncs el primer dia, divendres 14, ens vam decidir per anar a les Roques de 
Masmut, el dissabte 15 aniríem a les Roques d’en Benet i el darrer dia, diumenge 16, a la Peña 
coneguda popularment com “La Caixa”. 
 

El temps no va poder ser millor, tots els dies assolellats i una lleugera brisa que feia que la 
calor no molestés gaire. La pujada a les roques de Masmut té una curta però arriscada 
grimpada que a tots ens va sorprendre un xic ja que ningú de nosaltres hi havia pujat mai. 
Potser el que ens va animar una mica va ser el trobar-nos de cara amb una parella que  
 

  

  
 



baixava, amb un gos!. L’animal també s’ho va pensar dues vegades al veure el pati que tenia a 
l’esquerra i de cara avall, però ho va superar. Nosaltres de cara amunt i amb l’empenta de tots, 
de seguida vàrem ser a dalt - ja veurem com baixem- pensàvem tots sense dir res. Foto de 
record, passeig pel damunt i avall!. Vam superar la baixada amb seny, sense ensurts, i de cara 
a fer tota la volta al massís seguint el Tastavins i tornant al lloc inicial. Per la tarda, professó de 
compres, el poble abarrotat, a casa foc a la llar, carn i botifarres a la brasa, un rajolí de bon vi i 
a jeure que demà s’ha de seguir trescant. 
 

Dissabte un altre dia de ple sol, si fa o no fa similar al divendres, amb el vehicle ens dirigim cap 
a Horta de Sant Joan i poc abans d’arribar-hi girem cap el Parc Natural dels Ports, un pal i una 
pista a l’esquerra ens indiquen el camí a seguir per anar a les Roques d’en Benet. Dúiem casi 
mitja hora de pujada quan en una roca llegim “BENET”, val, sender a l’esquerra i sempre pujant 
amunt fins trobar-nos amb una canal, havíem llegit que era delicada, d’entrada no ho semblava 
pas, jo ja no recordava com era allò o potser de més jove no l’hi donés tanta importància. 
 

  
 

La canal s’adreçava, les pedres soltes ens feien patir, gent que baixava i algun sobtadament de 
cul al terra – T’has fet mal? – no ha sigut res -. Per fi dalt, anem al punt més alt, foto, admirem 
el paisatge i ens dirigim a la roca més gran. El Castell li diuen. Novament foto; fem un mos de 
baixada, contemplem les cabres i tot seguit avall amb molta mes cura que el dia anterior.   
 

  
 

A mitja baixada una cova, amb una gran sala i varis espais a l’interior, ens sorprèn una bonica 
basseta d’aigua cristal·lina al seu interior. Un espai encantador, ens hi estem una bona estona. 
Tot seguint seguim baixant entre boix i romaní i sense cap més entrebanc. 
 

I avui que sopem?, sortim a veure que trobem. Tapes, cervesa i retorn a casa. Hem passat un 
dia encantador, pensem.  
 



Diumenge, dia de marxa pel que cal llevar-nos aviat i anar a prop, per sort la distància fins el 
peu de La Caixa no te més de una dotzena de quilòmetres. El camí de pujada, progressiu però 
de pendent moderada. Fem una visita al punt més elevat, el Periganyol de 1.033 metres, foto; 
després desfem una part del camí per anar per un sender en sentit contrari. 
 

  
 

Aviat sens presenta al nostre davant la colossal paret est de La Caixa, uns vint metres de roca 
vertical, el sender l’envolta per la part obaga fins fer cap a una grimpada amb cadenes d’uns 
dotze metres, suficientment impressionant  per haver de pensar-nos-ho dos cops de pujar-hi. 
Ens decidim i cap dalt, clar, la pujada sempre és menys impressionant que la baixada, ens 
trobem una família baixant, nens pel mig, fent la cadena, una bona estona esperant i muntant 
una cua per baixar i una altra per pujar, semblava el metro en hores de vaga. 
 

  
 

Bé, el retorn casi sense ensurts, una relliscada i alguna rascada, tornem a casa, dutxa, fem les 
maletes, les claus que no surten, sort dels recanvis, preguntem, l’hotel diu que les tenen al 
cuartelillo, el cuartelillo que és festa i és tancat, “tornin demà, no demà no que és Pasqua i 
també tanquem” sembla una obra de teatre entre dramàtica i sainet. Val, doncs tornarem demà 
passat o la setmana que bé. 
 
 
 


