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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19600730_FP00213W_30 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

 Any: 1960   Mes: 07   Dia: 30 

Títol del reportatge: 

Travessada del Cinca a la Garona. Primera Ascensió social col·lectiva de l’AE Talaia al Mont 
Perdut i l’Aneto. 

Descripció de l’activitat 

17 participants: Esperança Garcia, Viqui Florenciano, Aurèlia Rion, Carme Guindal, Elisa 
Carlos, Rosa Romeu (dóna de J. Claveria), Ignasi Guardià, Josep Torelló, Casimir Massana, 
Antoni Penna, Abel Andreu, Llàtzer López, Argimir Granell, Salvador Malràs, Josep Claveria, 
Josep Blanes ( 2a. ascensió),  Antoni Ordovàs (4a. ascensió). 

Fins aleshores i fins el juny de 2018, mai s’ha fet una excursió tant llarga i amb tanta gent. 

Dissabte 30 de juliol per la tarda es viatja amb el “Picamoixons”. Es fa nit a Lleida, en una 
pensió al carrer Major. El diumenge 31, tren de Lleida a Montzó. D’aquí, bus de la línia “Alto 
Aragonesa” (contractat pel grup). Arribada a Bielsa i llavors uns 11 km. a peu fins l’ermita de 
N. Senyora de Pineta, 1.300 m alt, final de la vall. Es munten les 7 tendes, que romandran 
durant 5 nits com a campament base.  

El dilluns 1 d’agost un grup de 6 companys exploren el camí fins al “balcó de Pineta i el llac 
de Marboré (2.632 m. alt), des d’on es pot gaudir la vista de la cara nord del Mont Perdut, 
amb la famosa barrera de “seracs” i que de sobte, fent l’espetec com d’un tro, se’n desprèn 
un.... Impressionant !!! (Aleshores la glacera nord encara mantenia la seva grandària i era 
com la del Vignemale, les dues escalades en gel més importants dels Pirineus.....). 

El dimarts dia 2 d’agost, a quarts de 7 del matí comencem la pujada cap al balcó de Pineta. 
Al campament roman una noia. Passat el migdia s’atansa el balcó de Pineta y el llac de 
Marboré 2.632 m alt. Aquí es queden dues noies. La resta iniciem la part més compromesa. 
Es du pes i es va amb pas lent (per algú és la primera gran ascensió). Per una pala de neu i 
una curta “xemeneia” ham vist davallar un parell d’excursionistes. S’accedeix a un pendent 
de grava lliscosa (ran la glacera nord on passa fuent un isard) i al final atenyem el “Cuello 
del Cilindro” 3.100 m alt. Baixem fins l’estany gelat (3.000 m alt). Aquí es queden dues 
companyes (la Rosa i l’Aurèlia que no s’han vist en cor de tirar més amunt). La resta del 
grup fa l’última pujada per la via normal i a un quart de set de la tarda es fa el cim del Mont 
Perdut (2.000 m des de Pineta) (3.352 m alt). Desprès de signar el llibre de registre i 
romanent una mitja hora al cim (19 h.). regressem tot recuperant les dues companyes de 
l’estany i tots plegats creuarem de llavors, de nou, el coll del Cilindre afanyant-nos abans 
que es fes de nit. Amb precaució davallàrem per la canal o grau que donava accés a aquella 
ruta i superat l’indret seguírem per la tartera i per congestes fins atènyer l’estany de Marboré 
quan ja la nit havia caigut. En aquest lloc es trobava una gran balma amb uns rocs i unes 
uralites, restes d’un primitiu abric i ho aprofitàrem com aixopluc per fer bivac. A tocar se sent 
el cruixir dels “seracs”....   

El dimecres 3 d’agost, desprès del bivac, es va pujar fins a la bretxa i refugi de Tucarroya 
(2.669 m alt). En el programa d’ascensions hi havia l’intent de davallar pel “Couloir de 
Tucarroya”, anar fins a Gavarnie i, per la vall d’Ossoue ascendir al Vignemale. En arribar a 
la bretxa i comprovar la verticalitat del “couloir” i que no tothom duia grampons es va desistir. 
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L’any següent s’hi pujaria. El refugi, al vell mig de la bretxa era meitat de l’estat francès i 
meitat de l’estat espanyol (amb diferències en el seu equipament).   

El dijous 4 d’agost es va fer descans al campament.  

El divendres 5 d’agost: marxant del campament se seguí vers Bielsa, vall de Parzan, vall 
d’Ordiceto (nit en una borda). 

Dissabte 6 d’agost: nit al capdamunt de la vall en un “xalet” de “la hidroelèctrica d’Ordiceto” 

Diumenge 7 d’agost: es creua el pas dels cavalls descendint tot seguit pel salvatge barranc 
de la Sallena. Desprès d’una intensa pedregada es fa cap a les granges de Viadòs (1.760 m 
alt). Sopar calent i dormir en un cobert. 

Dilluns 8 d’agost: Descans. 

Dimarts dia 9 d’agost: Remuntant el Cinqueta de Añes Cruces, abordem el port de Gistain. 
Des del port de Gistain es va devallant per la vall d’Estós, llarguíssima, deixant a la dreta els 
contraforts del Posets, cim que havíem d’ascendir i no fou possible. Arribats al refugi d’Estós 
no tenen pa per vendre’ns i continuem fins el Pont de Cubere o Sant Jaume. Ja som a la vall 
de Benasc. Quatre o cinc companys baixen fins a Benasc per comprar provisions i retorn 
Cubere on es fa l’acampada.  

Dimecres 10 d’agost: Es continua la travessada fins al Plan dels estanys. (1.900 m alt). Sota 
el refugi de la Renclusa on es plantaren les tendes  

Dijous 11 d’agost: Se surt del campament a quarts de 7 del matí amb l’objectiu de pujar 
l’Aneto. Es queden dues noies. Passant pel refugi de la Renclusa, desprès de dues hores de 
pujada s’arriba al Portilló Superior (2.900 m.alt) al peu de la glacera de la Maladeta. Aquí es 
formaren 3 cordades: la primera, que obriria camí, formada per Abel Andreu, Victòria 
Florenciano, Josep Claveria, Rosa Romeu i Antoni Ordovàs. La segona la formaven Josep 
Blanes, Aurèlia Rion, Ignasi Guardià, Salvador Malràs i Antoni Penna i la tercera, Argimir 
Granell, Carme Guindal, Llàtzer López, Casimir Massana i Josep Torelló. Anaven lligats amb 
3 cordinos de 30 metres de llarg i 8 mm de diàmetre. La glacera encara mostrava el seu 
esplendor.  

A quarts de 12 s’assolia el cim. Per a la majoria de components de l’expedició, era la 
primera vegada que s’assolia. Es va celebrar amb una ampolla de cava que uns joves duien 
d’amagat. Arribaren al cim: Josep Torelló, Ignasi Guardià, Casimir Massana, Salvador 
Malràs, Llàtzer López, Viqui Florenciano, Aurèlia Rión, Josep Blanes, el matrimoni Josep 
Claveria i Rosa Romeu, Argimir Granell, Antoni Penna, Antoni Ordovàs i Abel Andreu. Al Pas 
de Mahoma hi va romandre la Carme Guindal (que no es va atrevir a creuar-lo, malgrat anar 
encordats) i un company li va passar un tast de cava. Al campament romanien Esperança 
García i Elisa Carlos.  

Es va romandre al cim una hora i desprès de signar el llibre de registre i fer les fotos 
escaients (Josep Blanes va tirar en aquesta excursió i per primer vegada un rodet de 
diapositives en color i per això no surt en cap foto), vam començar a travessar el Pas de 
Mahoma on a l’altre banda retrobàrem la companya que no el va creuar. La veritat és que el 
Pas de Mahoma pot crear, si no hi ha una certa disposició, un estat aprensiu en veure a 
banda i banda la timbera. Aquesta darrera dificultat, quan ja ets quasi a dalt del cim, li dóna 
a l’Aneto un toc de categoria que el fa encara més suggestiu. Anant-hi assegurat amb una 
corda no hi ha cap mena de risc.  

El dia 12 es va fer un dia de descans i es va cuinar una paella d’arròs col·lectiva. A dalt a les 
altures va nevar. Havíem estat de sort.    

El dia 13, sense matinar, es va desmuntar el campament i tot seguit s’assolí el Port de la 
Picada 2.460 m alt. A continuació carenejant una estona (vam veure uns isards a l’esquerra) 
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fins a la collada de l’Infern 2.380 m. alt. I fent 1.000 m de descens abastem el riu Joeu a 
l’Artiga de Lin. 

Es van caminar 8 km. fins a les Bordes i 9 més fins a Vielha. En demanar permís es va 
acampar al voltant del camp de futbol.  

L’endemà dia 14, Bus Alsina Graells fins a la Pobla de Segur... Canvi de cotxe...Una altra 
història.... por d’Ager i Barcelona... Tren a Vilanova i la Geltrú i en el local Social de AE 
Talaia es fa un berenar-sopar fred...  

Aquesta ha estat l’excursió més llarga, amb tants participants fent 3.000... fins a l’estiu de 
2018.  

Quantitat de fotografies del reportatge: 

30 

Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal): 

 

01 
Les 7 tendes muntades al final de la vall, prop de l’Ermita de N. Senyora 
de Pineta, com a campament base durant 5 dies  

J.B. 

02 

Dilluns 1 d’agost. Un grup de 6 components de la colla, a mig matí, pugen 
fins al “Balcó de Pineta” en caire exploratori i arriben al llac de Marboré 
(2.632 m. alt), Al fons, el naixement del riu Cinca escolant-se per la vall de 
Pineta.  

J.B 

03 

Dilluns 1 d’agost. Des del “Balcó de Pineta” anàrem fins el proper estany 
de Marboré.Per l’esquerra: Casimir Masana, Josep Claveria, Josep 
Torelló, Antoni Ordovàs, Abel Andreu.    

J.B 

04 

Dimarts 2 d’agost. Cim del Mont Perdut. Per l’esquerra: Antoni Ordovàs, 
Casimir Massana, Josep Claveria, Antoni Penna, Viqui Florenciano, Abel 
Andreu (amb el llibre registre), Josep Torelló. 

-- 

05 

Dimarts dia 2 d’agost. Cim del Mont Perdut. Per l’esquerra: Josep Blanes, 
Casimir Massana, Antoni Ordovàs, Antoni Penna (amb barret), Abel 
Andreu i Victòria Florenciano.  

J.C. 

06 

Dimarts dia 2 d’agost. Des del cim del Mont Perdut, el proper cim del 
cilindre de Marboré (l’altre 3.000). A sota, ja fosc, “l’estanyet gelat” on ens 
esperen les companyes Rosa i Aurèlia. A dalt a l’esquerra, el massís del 
Vignemale amb la glacera d’Ossone. L’any següent es pujaria.  

J.B. 

07 

Dimecres dia 3 d’agost. L’estany glaçat del Marboré, amb uns 
impressionants bancs de neu tot i ser l’agost. Al centre, cap a la dreta, els 
cims de l’Astazou. El petit de 3.024 m i el gran de 3.080 m. El coll situat 
una mica a l’esquerra (cuello de Astazou) fa de capçalera vers l’altre 
costat, al circ de Garvanie.    

J.C. 

08 
Dimecres 3 d’agost. Vorejant el llac de Marboré fent camí vers el refugi de 
Tucarroya. 

J.C. 

09 
Dimecres 3 d’agost. Deixant el llac de Marboré, a l’esquerra, comencem a 
pujar cap a la bretxa de Tucarroya i refugi homònim. 

J.C. 

10 

Dimecres 3 d’agost. Fent camí cap al refugi de Tucarroya. A la dreta el 
llac de Marboré, mig glaçat), Els 15 components del grup comencen a 
pujar per una “pala” de neu i desprès tartera. Per l’esquerra: Antoni 
Ordovàs, Josep Torelló, Viqui Florenciano, Antoni Penna, A la dreta 
segueix la resta del grup. 

J.C. 

11 Dimecres 3 d’agost. Bretxa de Tucarroya. Al mig hi havia un refugi. A J.B. 
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primer terme: Josep Torelló. 

12 

Dimecres 3 d’agost. En davallar del Balcó de Pineta, a tocar del 
campament encara es mantenia una enorme balma de neu, residu d’un 
allau. Per sota s’escola el naixent Cinca. Per l’esquerra: Josep Blanes, 
Abel Andreu ,Antoni Ordovàs (gorra blanca).  

J.C. 

13 

Dimarts 9 d’agost: El Coll de Gistain. Per l’esquerra: Elisa Carlos, Abel 
Andreu, Esperança García, Victòria Florenciano, Cassimir Massana, 
Salvador Malràs, Ignasi Guardià, Rosa Romeu, Antoni Penna, Argimir 
Granell, Antoni Ordovàs, Llàtzer López. Acotats: Aurèlia Rion, Josep 
Torelló, Josep Claveria, Carme Guindal. Al fons el massís de la Maladeta. 
A darrera del grup s’inicia la vall d’Estós 

J.B. 

14 
Dimarts 9 d’agost: Davallant per la vall d’Estós, llarguíssima. A la dreta els 
contraforts del Posets.  

J.C. 

15 

Dijous 11 d’agost. Arribats al peu de la Maladeta. Per l’esquerra: Abel 
Andreu, Rosa Romeu, Josep Torelló, Antoni Ordovàs, Antoni Penna, 
Victòria Florenciano, Llàtzer López, Cassimir Massana, Salvador Malràs, 
Argimir Granell, Ignasi Guardià, Josep Blanes. A davant: Aureli Rion i 
Carme Guindal.  

J.C. 

16 

Dijous 11 d’agost. Portilló Superior (2.900 m. alt), Al fons la glacera i Pic 
d’Aneto. Per l’esquerra: Abel Andreu, Victòria Florenciano, Llàtzer López, 
Argimir Granell, Antoni Ordovàs, Antoni Penna, Ignasi Guardià, Aurèlia 
Rion, Josep Claveria, Rosa Romeu, Salvador Malràs, Josep Torelló. A 
primer terme a la dreta: Cassimir Massana Carme Guindal. 

J.B. 

17 Dijous 11 d’agost. Glacera i cim de l’Aneto des del Portilló Superior.  J.B. 

18 

Dijous 11 d’agost. Glacera de l’Aneto, fent camí per ascendir al cim 
homònim. Primera cordada, que obria camí. Per l’esquerra: Abel Andreu, 
Victòria Florenciano, Josep Claveria, Rosa Romeu i Antoni Ordovàs.  

J.C. 

19 

Dijous 11 d’agost. Ascendint per la glacera de l’Aneto. Primera cordada. A 
l’esquerra: Abel Andreu, Victòria Florenciano, (segueix Josep Claveria que 
ha sortit per fer la foto), Rosa Romeu (la seva muller) i Antoni Ordovàs. 

J.C. 

20 

Dijous 11 d’agost. Creuant el Pas de Mahoma. A dalt vora la Creu: Antoni 
Ordovàs, Josep Claveria, Rosa Romeu (anorac vermell), a tocar la 
creueta en record del guia Sayó i en Blass (1916), Abel Andreu, Victòria 
Florenciano. A la dreta: Aurèlia Rion Ignasi Guardià (barret) 

J.B. 

21 

Dijous 11 d’agost. Cim de l’Aneto. A quarts de 12 s’assoleix el cim, un jorn 
per recordar. Per l’esquerra, darrera fila: Josep Torelló, Abel Andreu, 
Aurèlia Rion, Argimir Granell (arrambat a la creu). Primera fila: Antoni 
Penna, Josep Claveria, Rosa Romeu, Llàtzer Lòpez, Antoni Ordovàs, 
Salvador Malràs, Casimir Massana. Asseguts: Victòria Florenciano, Ignasi 
Guardià. Al pas de Mahoma hi va romandre Carme Guindal (un company 
li va passar un tast de “cava”...). Al campament romanien Esperança 
García i Elisa Carlos.  

J.B. 

22 

Dijous 11 d’agost. Cim de l’Aneto. A dalt i per l’esquerra: Josep Torelló, 
Ignasi Guardià, Casimir Massana (al costat de la Mare de Deu del Pilar), 
Salvador Malràs, Llàtzer López, Viqui Florenciano, Aurèlia Rion, Josep 
Blanes. Més a davant a l’esquerra: Antoni Penna (anorak blanc), Antoni 
Ordovàs, el matrimoni Josep Claveria i Rosa Romeu, i dessota la creu, 
Argimir granell. (Foto tirada per Abel Andreu).  

J.C. 

23 

Dijous 11 d’agost. Cim de l’Aneto. Per l’esquerra a dalt: Josep Torelló, 
Ignasi Guardià, Casimir Massana. Desprès Antoni Penna (amb el llibre de 
registre), a sobre Salvador Malràs i Llàtzer López (amb Barret), Victòria 

J.C. 



AAAPlantillaResumReportatgeFotografic_Rev09 

 Signatura: FP00213W 5 de 5 

Florenciano, Aurèlia Rion, Josep Blanes, Abel Andreu (vora la creu). Al 
centre i davant: Antoni Ordovàs, Rosa Romeu i Argimir Granell  

24 Dijous 11 d’agost. Cim de l’Aneto. Antoni Penna i Viqui Florenciano. J.B. 

25 

Dijous 11 d’agost. Pas de Mahoma. Comença el descens. Al cantó de la 
dreta per l’esquerra: Aurèlia Rion, Antoni Ordovàs, Argimir Granell 
(acabant de passar el Pas de Mahoma). Al darrera les altres dues 
cordades 

J.C. 

26 

Dijous 11 d’agost. Davallant per la glacera de l’Aneto ver el campament 
del Plan d’Estanys.  A primer terme: Aurèlia Rion, Antoni Ordovàs i a la 
dreta les cordades dels altres companys.  

J.C. 

27 
Dijous 11 d’agost. Davallant per la glacera de l’Aneto.(Aleshores la 
glacera encara mantenia 30 o 40 m. de gruix. (en parlo d’aixó l’any 2018). 

J.C. 

28 Dissabte 13 d’agost. El Massís de la Maladeta des del Port de la Picada J.B. 

29 Dissabte 13 d’agost. Descens de 1.000 m. fins a l’Artiga de Lin. J.C. 

30 

Dissabte 13 d’agost. Vall de l’Artiga de Lin (al fons el Coll de Toro). Per 
l’esquerra: Antoni Ordovàs, Victòria Florenciano, Rosa Romeu, Carme 
Guindal i  Aurèlia Rion.   

J.C. 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00213W_30 

Avís legal 

Aquestes imatges, són propietat de l'Agrupació Excursionista Talaia. Tots els drets estan reservats. Únicament s'autoritza la 
reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font.  

Grup de persones: 
 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Muntanya  

Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Josep Blanes 

Josep Claveria 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 20/11/2017 

Registre general i signatura: 04/12/2017 


