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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19591205_FP00205W_04
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1959

Mes:

12

Dia:

05

Títol del reportatge:
Travessada Setcases-Núria, amb esquís. Dissabte 5, 6 ,7 i 8 de desembre de 1959.
Descripció de l’activitat
Els companys de l’AE Talaia, en Antoni Penna, Argimir Granell, Josep Blanes i Antoni
Ordovàs en principi volien fer la travessada Setcases-Núria-La Molina, però el temps i altres
termes ho van restringir i només es va arribar fins a Núria... Dissabte dia 5, nit a Setcases
amb sopar lleuger a la taverna de “Can Tiranda” i dormir a la pallissa. El dia 6 marxàrem cap
a les 8 del matí. Aquí a Setcases es van afegir 4 excursionistes de Barcelona, dos germans
que es deien Rodríguez i dos nois escoltes molt joves de 17 o 18 anys, en Borrell...? Anaven
molt mal equipats, plàstics per protegir les cames...Els 4 membres de la Talaia duien piolets,
grampons, un “cordino”, una tenda (per un possible bivac) i els esquís... Tot plegat força
pes... En arribar al pla dels Hospitalets (1.900 m alt), comença a bufar el vent i el temps
s’ennuvola. Era al migdia quan es va arribar al refugi d’Ull de Ter i ens vam albergar a la part
lliure... El Xalet-Refugi s’havia inaugurat 5 mesos abans.
Dia 7. Durant la nit ha parat el vent i ha nevat. Abans d’abandonar el refugi mengem un plat
calent a base de “copos d’avena” i uns fruits secs. Cap a les 9 h. marxem i quan ascendim
per la final del coll de la Marrana (2.500 m alt.) es va molt lentament... Hem d’ajudar els
companys ocasionals de Barcelona amb el “cordino” que portem. Els que calcen grampons
fan un bon servei. Quan som a dalt de la Marrana el paisatge hivernal és meravellós. Hi ha
molta neu i impressiona aquell ambient soliu on només cal refiar amb les teves pròpies
forces...Tot seguit davallàrem una mica i es començà a remuntar la vall del naixent Freser
passant-hi a frec de la cabana de Tirapits (2.700 m alt.) mig colgada per la neu.
Quan assolim el coll de Tirapits (2.770 m alt.) es fa una aturada per tal de pujar al proper pic
de l’Infern (2.869 m alt.) i comprovar l’estat del “Llibre Registre” col·locat el 28 de juny
passat... Deixem la motxilla i esquís i, en Granell, Blanes i Ordovàs fan una gambada entre
la boira que comença a pujar...El Llibre es conserva bé i es torna a regressar, ràpids, per la
cresta, mitja hora? Tres quarts d’hora...? Els companys que ens esperen estan inquiets i
morts de fred... la boira... Ens increpen en el bon sentit, l’espera s’ha fet llarga i la boira
desorienta... Abordem el coll Noucreus (2.800 m alt.). Al fons, lluny, unes llumetes, Núria!. A
quarts de 7 o les 7 de la tarda quan ja es fosca nit arribem al Santuari de Núria (1.964 m alt)
amb l’esma justa per avançar les darreres passes... El rostre glaçat, les celles.... La Guardia
Civil pregunta “de donde vienen ustedes?” Ens retenen el DNI. Perquè l’endemà no puguem
continuar cap a La Molina...?
En aquells anys, a Vilanova, només hi havia aquesta gent de la Talaia que practicava esquí
de pista i de muntanya sobretot. Una sortida on s’adquirí experiència, vital per evitar si és
possible fregar la “ratlla vermella”... El mes de març de 1960, en Granell, Banes i Ordovàs
fent equip participant en el II Rally d’esquí de C.E.C. L’any següent ho farien Antoni Penna,
Cassimr Massana i Antoni Ordovàs en el III Rally a Andorra... Però això és una altra història.
Els companys de Barcelona que es van agregar a Setcases de ben segur que, ells sols, no
haguessin arribat ni al Refugi d’Ulldeter... per desconèixer la muntanya hivernal i que en
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aquesta zona del Pirineu Oriental d’ençà cap aquí hi ha hagut tràgiques conseqüències a
causa del “torb” i el desconeixement del territori.
En quant a la nostra experiència la Travessada s’havia d’iniciar a Núria-Setcases (pels
desnivells a favor). Uns anys cap aquí un club de Barcelona organitzaria una prova d’esquí
de muntanya Núria-Setcases.
Quantitat de fotografies del reportatge:
04
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

02

03

04

Pla dels Hospitalets. Per l’esquerra: Antoni Ordovàs, Argimir Granell
(entremig hi ha un pal metàl·lic indicador posat per la Mancomunitat de
Catalunya cap els anys 1915 ?), Antoni Penna, dos d’aquells nois
escoltes i a la dreta els germans Rodríguez, fent un descans abans
d’arribar al refugi d’Ull de Ter.
Dia 7. Antoni Ordovàs a un parell de metres sota la carena del coll de la
Marrana que gairebé es confon amb la blancor de l’ambient...
Panoràmica des del coll de la Marrana (2.500 m alt). Per l’esquerra: el
puig de Fontlletera (2.575 m alt), el coll dels Tres Pics (2.400 m alt.), a la
dreta el Balandrau (2.585 m alt.) amb l’esquerpa vessant que conforma
les Gorges del Freser i la boira pujant pel congost. A tocar l’aiguabarreig
del Coma de Vaca, està situat el refugi homònim, el “Manelic” a 2.200 m
alt.). Aquesta foto va sortir a la portada de la Circular per als socis el
desembre de 1968. La Nº 97.
Paisatge vist des del Coll de la Marrana 2.500 m alt.). A l’esquerra
Fontlletera, coll de Tres Pics i el Balandrau, amb la boira que ja va pujant
per les Gorges del Freser.

J.B.

J.B.

J.B.

J.B.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00205W_04
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:
Esquí

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

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
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Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 20/11/2017

Registre general i signatura: 04/12/2017
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