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Entrevista a Miquel Riera 
febrer 18, 2013 per Lliga de Bloc Interclubs 

 

I no podíem obrir aquest cicle d’entrevistes d’una altre manera!!! 

El bloc però en la seva vesant més psicològica… el psicobloc i de la mà del nostre amic en 

Miquel Riera, l’azafato per excel·lència de Ses Illes. 

Entre tots els seus milers de projectes va tenir l’amabilitat de dedicar-nos part del seu temps 

per poder compartir amb vosaltres una mica de història… de la seva historia. 

 

LBI (Lliga de Bloc Interclubs) – Com va sortir el Psicobloc??? 

Miquel R.: 

Des de que van aparèixer els primers escaladors mallorquins, a principis dels anys setanta, 

sempre es va escalar sobre la mar durant els mesos d’estiu, aquesta era una activitat que es 

practicava de forma esporàdica. No va ser fins a 1978 quan es van començar a obrir vies de 

manera contínua i sistemàtica a Mallorca, donant lloc a la formació d’aquesta nova modalitat 

esportiva. El psicobloc no va néixer com una extensió de l’escalada clàssica que llavors 

practicàvem. Tampoc es tractava d’una extensió de l’escalada esportiva, perquè encara no 

existia a Mallorca!!! 

És l’extensió de l’escalada en bloc que sí practicàvem al dic de Porto Pi. Per això se li va 

posar aquest nom, Psicobloc. Més tard, als noranta, va tenir lloc l’origen del psicobloc 

britànic. L’esmento, ja que és sense cap dubte el territori on en major quantitat i fanatisme 
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es va desenvolupar aquest esport durant aquesta època. Ja al número 40 de la revista 

DESNIVELL, els psicobloquers anglesos van publicar un article explicant, que el primer 

practicant britànic d’aquest esport va ser Nick Buckley, que a finals dels anys vuitanta, va 

escalar la via The Conger, en Swanage a Conner Cove. Es va tractar només d’un cas aïllat, 

però a l’inici dels noranta, ja van començar a practicar el Psicobloc a Anglaterra un reduït 

grup d’escaladors. 

 

LBI: - Present del Psicobloc 

Miquel R.: 

Avui vénen escaladors d’arreu del món atrets pel Psicobloc, pels penya-segats mallorquins, 

per l’estil de vida que representa, escalar, la mar, el sol … Avui, si li dius a un escalador de 

qualsevol part del món, Psicobloc, ell et contestarà MALLORCA!!! Per què? Perquè va ser 

aquí, a Mallorca, on va néixer aquesta espectacular modalitat de l’escalada. Perquè hem 

desenvolupat desenes de zones on practicar-lo, a tota l’illa, de gran qualitat… “Les millors del 

món”!!! 

Perquè hem divulgat aquesta nova tendència de l’escalada des de Mallorca, a través de 

revistes especialitzades i de revistes de life style, tan conegudes com l’alemanya MAX o 

l’americana MEN’S JOURNAL, Perquè hem emès reportatges per moltíssimes cadenes de 

televisió nacionals, LA SEXTA, ANTENA 3, CANAL 4, TELE 5, LA QUATRE, IB3, TVE “Al filo de 

lo Impossible”, TV3 “Temps d’Aventura” … I per televisions internacionals tan importants 

com l’americana NBC, l’alemanya PROSIBEN, National Geografic … 

Perquè hem fet una sèrie de documentals, que han estat premiats en molts festivals de 

cinema en què han participat. 
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http://vimeo.com/7699740 

 

LBI: - Futur del Psicobloc 

Miquel R.: 

Què passarà amb el Psicobloc??? Ésta clar!!!! El mateix que passa amb tots els tipus 

d’escalada, s’obriran més vies, es prohibirà escalar en algunes zones, arriben les 

competicions en piscines (no és broma, potser acabin les competicions amb corda que són 

més cares i més lentes) i com ja no es pot arribar més lluny eliminant material per a la 

dificultat (ja escalàvem en els 70s sense corda, sense gats, sense magnesi i en pilota 

picada), i només es pot anar “més alt”. 

Potser es combini amb el salt base en penya-segats de molta alçada o algun notari, se li 

acudeixi fer Psicobloc amb guants de boxa i aletes de bussejar en els peus i li posi de nom 

“Tontooling”!!! 

 

www.mallorcatopadventure.com 
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LBI: – Què és i d’on va sortir la idea de MTA???? 

Miquel R.: 

Mallorca Top Adventure, era al principi un grup d’amics, (Joan i Marc Pericàs, Jeremy 

Jhanssen, Chris Sharma i jo mateix), fanàtics del psicobloc i de Mallorca, que es dedicaven a 

promocionar les dues coses, amb els seus vídeos, les seves conferències i sobretot les seves 

escalades. Hem hagut de crear una empresa per canalitzar tot això cap al turisme, el que 

mana a Mallorca i més encara en temps de crisi, perquè la cosa ha crescut molt, i els 

turistes, els propis hotelers i les institucions de les illes s’estan interessant molt per les 

nostres activitats. Centenars de psicobloquers de tots els països passejant per l’illa, no 

passen desapercebuts i tenen necessitats també. 

Per això hem creat l’empresa, per donar serveis turístics, d’aventura, assessorament i 

promoció. Sense que ens costi diners com fins ara. 

 

Ahhhh i si veieu a Miquel per Ses Illes pregunteu-li on està la muralla més llarga del món… 

realitzada per la mà de l’home!!! Ell té la resposta correcta… la resta visquem en la 

ignorància!!!! Ja ja ja ja ja ja ja…. 

Gràcies Miquel!!!! 
 


