
Anem d’excursió: El Grau Tallat (Priorat) 

  
Data: 14 de juny de 2008 
  
A les 7:00 del matí tal com havíem previst en la convocatòria, sortírem cap a la 
Serra de la Gritella, via Cornudella i paràrem en el Coll d'Esplugues, on 
deixàrem els cotxes i férem la foto de grup. Crec que varem encertar d’aplaçar 
l’excursió que estava prevista per el passat dia 31 de maig amb l’amenaça 
aleshores d’un oratge incert. Avui tinguérem un dia esplèndid, quasi perfecte 
que ens va permetre de gaudir del recorregut.  
  

Enfilàrem cap el camí de 
les Lloses on férem una 
petita davallada per trobar 
el punt on s'albira, al 
cingle vermell del Tití, la 
silueta del Jueu, una cara 
ben dibuixada per el relleu 
de la roca. Pujarem 
passant per la font de 
Canaletes i prenguérem la 
pujada cap a la Portella 
que trobàrem força 
interessant, per les vistes 
que es poden contemplar 

del pantà, la Serra de Montsant i tota la Vall de Cornudella (la nota 
qüestionable es trobava en la llera del barranc i durant uns quants metres, on 
les canonades d'aigües residuals deixen una pudor no desitjable per el 
caminant).  
  
En la punta de l'Era del Prior, damunt d’una catifa primaveral d’herba i flors de 
prat, esmorzàrem amb total tranquil·litat i en bona harmonia. Al reemprendre la 
marxa, creuarem la vila de Siurana, sortint pel carrer del roser i seguint el camí 
pel Salt de la Reina Mora i per vora les obres de restauració del Castell. Des de 
l’aparcament públic, seguirem pel camí de la Trona, passant la Roca d’en 
Franquet i arribant a la emblemàtica Trona on férem una breu parada per 
contemplar els cingles d'Arbolí en la vessant ombrívola del riu.  
  
Tot seguit, deixant a la 
nostra dreta el camí que 
baixa al riu, seguirem el de 
la Tornera, un grauet breu i 
valent que s'enfila fort en 
pendent grimpadora. 
Superàrem la roca calcària, 
que sobtà als que no hi 
coneixien el lloc. Eixírem a 
la carretera, la qual 
resseguirem per la dreta 
uns set-cents metres fins el 



corral de l'Isidret, entrant a la pista de Prades i baixant a la llera del Barranc de 
la Savina, on es troba la font de l'Albergada i una centenària alzina a l'ombra de 
la que férem una parada, refrescant-nos i proveint-nos de l'aigua de la font. 
Reprenem el camí cap el Barranc de les Fontscaldes creuant-lo a gual i 
admirant les emergents roques calcàries en l'arbreda de les vessants, arribem 
al Coll de Vaques i en cinc minuts més al Grau Tallat on parem a contemplar el 
paisatge de la Vall, fent descoberta de les serres prelitorals i seguint la 
davallada cap el Coll d'Esplugues a trobar els cotxes, havent vist en el decurs 
de la baixada, tres senglars morts per una batuda de caçadors al Racó del 
Carletes.  
  

 
 
Per tal de celebrar la cloenda de temporada com calia, ens traslladarem a 
l'ermita de la Mare de Déu de la Riera a les Borges del Camp, on varem 
celebrar el dinar de comiat, degustant les variades aportacions gastronòmiques 
de membres del grup, brindant a la salut de tots i amb l'esperança de retrobar-
nos a la propera tardor. Bon estiu a tothom. 
  
J. Salafranca 
 


