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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1960   Mes: 08   Dia:
30-7
14-8

Títol del reportatge: Travessada:   DEL CINCA AL GARONA 

Vall Pineta, Marboré , ascensió Mont Perdut, Bielsa, Parzan, barranc i llac d’Urdiceto, Bordes i 
Granges de Viadós, port de Gistain, Vall d’Estòs, Vall de Benasc, pla d’Estanys, La Renclusa,  
ascensió a l’Aneto, i retorn pel Port de la Picada, Artiga de Lin i Val d’Aran 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

33 

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

01 diu.31/ 620 -  Entrant a la vall Pineta després d’un xàfec  

02 diu.31/ 623 -  Bordes i ermita al final de vall Pineta on acamparem  

03 diu.31/ 624 -  Nostre campament al pla de les bordes de Pineta  

04 

dill.01/ 625 - Aquesta colla puja al balcó de Pineta per veure per on 
ascendir al Mont Perdut. I miren la vall des del balcó de Pineta.  Son 
l’Ordovàs, “Miru”, Torelló, Claveria, Penna, Abel , i l’autor  de la foto : 
Blanes . I tornen al campament el mateix matí. (1.250 m. de desnivell) 

 

05 dill.01/ 626 - Anem a trobar el llac de Marboré  

06 
dill.01/ 627 - Veiem per 1ª vegada la penjada glacera nord del Mont 
Perdut d’on sentim petar i caure algun serac . 

 

07 
dill.01/ 628 - El Torelló guaita des de les immediacions del llac, la paret 
nord del Cilindre de Marboré 

 

08 
dill.01/ 629 - I ara guaitant el Llac de Marboré amb icebergs de gel surant 
, amb la bretxa de Tuquerroie i el seu refugi – bivac  

 

09 

dim.02 /630 – Assolim el cim del Mont Perdut. Havíem pujat des de Pineta 
i seguir fins al coll de Cilindre i per l’altre vessant baixar fins l’estany gelat 
i amunt per tartera i gelera fins arribar als 3.355 m del cim. 

 

10 dim.02 /631 – Vista del Cilindre 3.228 m. des de dalt del Mont Perdut  

11 

dim.02 /632 – La colla que varem arribar a un quart de set del vespre al 
cim : Viqui, Ordovàs, “Miru”,Claveria, Penna, Abel, Torelló i Blanes com a 
fotògraf. Baixem esperitats, recollim l’Aurelia i prop de la cascada de 
seracs, fosc i negre, trobem una roca-bauma amb uralita on fem bivac. 
 

 

12 

Diss.06/ 636 – Després d’un període de 3 dies d’anar a Tuquerroie,baixar 
al campament,descansar, desmuntar tendes,anar a Bielsa,pujar a Parzan 
i entrar vall d’Ordiceto fem nit en una borda. L’endemà comença una forta 
pujada cap al llac d’Ordiceto i la seva central eléctrica on també farem nit. 

Foto 
J.Blanes

13 

Diu.07/ 633 – Baixant d’Ordiceto pel Pas dels Cavalls passem per les 
runes de l’Hospital de Gistain. Ben aviat una tempesta ens fa rebotar al 
cap una potent calamarsada i ens hem d’amagar en unes bordes prop de 
les granges de Viadós. L’endema decidim no pujar als Posets i reposem. 

Foto 
J.Blanes

14 
Dima.9 / 634 – Des de Viadós remuntem cap el barranc de Gistain pel 
Cinqueta de Añes Cruces 

Foto 
J.Blanes
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15 

Dima.9 / 635 – Finalment assolim el coll o port de Gistain a 2.572 m. Tota 
la colla som:  Elisa C., Abel A.,Esperança, Viqui, “Miru”,Malràs, Ig.Guardià 
R.Romeu, Penna, Granell, Ordovàs, Llàtzer, ajaguts :  Aurèlia, Torelló, 
Claveria, Carme G. i el fotògraf Josep Blanes . Com a teló de fons el 
massís de la Maladeta 

Foto 
J.Blanes

16 

Dima.9 / 638 – Baixem per la vall d’Estós i anem a comprar proveïments 
al Refugi, però no tenen gairebé res, i no tenim mes remei que continuar 
fins la vall de Benasc, al pont de Cubere sobre el riu Éssera on acampem. 

Foto 
J.Blanes

17 

Dij.11/ 637 – Seguim Éssera amunt i acampem a Pla d’Estanys. 
L’endemà 11, comença l’ascensió a l’Aneto. Pugem per davant de la 
Renclusa i ascendim per la ruta que arriba a prop de la glacera de la 
Maladeta, on es fem la foto de grup. 

Foto 
J.Blanes

18 

Dij.11/ 640 – Però derivarem a l’esquerra per creuar el Portilló Superior i 
alhora descobrir l’Aneto i la seva glacera septentrional, moment que 
immortalitzem amb una foto del grup 

Foto 
J.Blanes

19 

Dij.11/ 639 – Abans de travessar, l’Ordovàs s’enfila per guaitar la 
panoràmica de la vessant que havem pujat. Darrera seu apareixen a les 
valls de Remuñe i Lliterola, els cims del Perdiguero, Lliterola, Royo i els 
Cabrioulés. 

Foto 
J.Blanes

20 
Dij.11/ 641 – Baixant del Portilló entrarem a la glacera septentrional de 
l’Aneto on ens encordarem. 

Foto 
J.Blanes

21 
Dij.11/ 642  – L’Aneto i la seva glacera amb el pic de Corones, pic Maleït, 
i pic del Mig, tots de més de 3.000 m. 

Foto 
J.Blanes

22 
Dij.11/ 643 – Gairebé tota la colla, encordats en tres grups, pugen per la 
glacera pel senderó marcat a la neu. 

Foto 
J.Blanes

23 Dij.11/ 644 – Apropant-nos al coll de Corones. Darrera el cim de l’Aneto 
Foto 

J.Blanes

24 Dij.11/ 647 – Aturada davant la derivació (a la dreta) del coll de Corones. 
Foto 

J.Blanes

25 
Dij.11/ 645 – Les primeres cordades s’enfilen cap al cim, abans del Pas 
de Mahoma. 

Foto 
J.Blanes

26 

Dij.11/ 649 – Travessant l’aeri i delicat Pas de Mahoma ,per a molts fou 
una grimpada fàcil, per altres resultà paorós i només la Carme G. no el va 
travessar  

Foto 
J.Blanes

27 

Dij.11/ 648 – Finalment un grup nombrós de talaiencs assolia el cim de 
l’Aneto a 3.304 m. Hem arribat 14: “Miru”,Malràs, Ordovàs, Llatzer, 
R.Romeu, Aurelia, Granell, Abel, Claveria, Torelló, Penna, i a baix Viqui, i 
Guardià. I el fotògraf Blanes.  

Foto 
J.Blanes

28 

Dij.11/ 651 – Panoràmica des del cim amb la cresta dels pics de Corones, 
Mig i Maleït. Sota nostre queda la vall i els ibons de Corones. Al mig, 
enfonsat queda l’ivò de Gregüeña. Darrera de tot els núvols ens amaguen 
els cims del Perdiguero, Royo i els Cabrioulés, i altres. 

Foto 
J.Blanes

29 
Dij.11/ 654 – Baixem cap el Pas de Mahoma, on es veu la petita creu de 
ferro en memòria de guia José Sayó mort per un llamp (27-07-1916). 

Foto 
J.Blanes

30 
Dij.11/ 653 – Deixem el cim amb la creu i la imatge del Pilar. Els darrers la 
Viqui i el Penna. 

Foto 
J.Blanes

31 
Dij.11/ 655 – I ara els darrers som 4. El Torelló,La Viqui, el Guardià ( a 
terra), i el Blanes, que ja li toca sortir i que a fet de fotògraf fins el final.  

Foto 
J.Blanes

32 

Diss.13/ 656 – Hem baixat al campament de pla d’Estanys, hem 
descansat un dia, i avui toca pujar al Port de la Picada (2.470 m) des de 
on prenem aquesta panoràmica del massís Aneto-Maladeta . I seguim 
cap a l’Artiga de Lin i l’Aran. 

Foto 
J.Blanes
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33 
Diss.13/ 657 – Amb la panoràmica de l’Artiga de Lin finalitza el reportatge 
d’aquesta memorable travessada. 

Foto 
J.Blanes

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/DF00024W_33 

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.  

Per coherència documental d’una travessada d’aquesta envergadura s’ha cregut 
convenient augmentar fins a 33 les imatges d’aquest reportatge, per incloure així tots 
els aspectes d’aquesta memorable excursió social, que en el seu dia ja es van 
constituir en una projecció de diapositives al nostre local. 

Grup de persones: 

Abel Andreu, Josep Blanes,Elisa Carlos, Josep Claveria, Viqui Florenciano, Argimir Granell, 
Ignasi Guardià, Carme Guindal, Josep Julià, Llatzer López, Salvador Malràs, Cassimir 
Massana, Antoni Ordovàs, Antoni Penna, Aurelia Rión, Rosa Romeu, Josep Torelló. 

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 Signatura 

Josep Blanes Minguez  

Autorització de la persona responsable de la secció, grup, comissió de l’AE Talaia: 

Nom i cognoms TAG Signatura 

Nati Salvadó Muntanya  

Justificació de la persona responsable (si cal): __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 11 / 10 / 2012_ 

  Registre general i signatura: 19 / 10 / 2012 _ 


