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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1958   Mes: 06   Dia: 29 

Títol del reportatge: 

Primera escalada (primer tram) de la paret de la Talaia (Lurdes) 

Descripció: 

Paret W. de la Talaia (davant l´ermita de Lurdes), els dies 5 i 8 de Juny de 1958 es van 
efectuar unes temptatives i el dia 29 s´aconseguí escalar la paret (3/4 parts). 

En aquesta via directa s´havia de superar un sostre, un voladís d´uns 3 m, i llavors guanyar 
un replanet d´un pam que hi ha a dessobre, per fer-hi una reunió?, i per continuar per una 
canaleta en una superfície molt llisa fins a dalt de tot....Tot plegat fou un treball d´equip que 
s´anava rellevant. 

s´Emprà una corda de 40m i una de 30m, 20 mosquetons, 20 clavilles normals i 5 o 6 
clavilles «dites d´expansió», de fabricació casolana (les va fer en Josep Blanes).Un artilugi 
que aleshores es començaven a experimentar fent escalada artificial. Superar el sostre fou 
laboriós, tot pujant i baixant per tal de prendre un repòs ...... 

Al mercat encara no hi eren els «arnesos» i la llaçada dita de «doble guia» segava les 
cames si s´estava estona penjat... 

El final de la paret l´acabà en Josep Blanes i algun altre company... 

l´Agrupació encara era a les beceroles en el mon de l´escalada però, calia no perdre el 
temps... (circular de l´A.E. Talaia no 7). 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

02 

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

01 

A baix a l´esquerra, ran de la paret, en la cuneta Josep Claveria, Ramon 
Lozada (d´esquena) i Antoni Ferrer (Tonet), a d´alt superant el sostre 
Antoni Ordovàs. 

J.B. 

02 
Antoni Ordovàs superant el sostre de la paret de la Talaia (uns 22m 
d´altura). 

J.C. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00180W_02 

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: 
Antoni Ordovàs, Ramon Lozada, Josep Blanes, Hel-leni Marqués, Antoni Ferrer (Tonet), 
Josep Julià, i col-laborant Josep Claveria i Joan Serra. 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Muntanya. 
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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 Claveía 

Autorització de situacions especials per la persona responsable de la secció, grup, 
comissió de l’A.E. Talaia: 

Nom i cognoms TAG Signatura 

 Muntanya  

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________
_________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 08 / 05 / 2017 

Registre general i signatura: 15 / 05 / 2017 


