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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19610801_FP00224W_08 
NOTA IMPORTANT:  

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1961   Mes: 08   Dia: 01 

Títol del reportatge: 

Des de Escalona (Vall del Cinca) Canyó d’Anyisclo – Ordesa – Vall del Ara – ascensió al 
Vignemale 3.298 m. 

Descripció de l’activitat 

Travessada pel Pirineu Aragonés, els dies del 1 al 15 d’Agost de 1961, des d’ Escalona (Vall 
del Cinca) - Canyó d’Anyisclo – Ordesa – Vall del Ara – ascensió al Vignemale 3298 m. 

Dies del 1 al 6 es van dedicar a realizar el viatge fins a Picamartillo, punt de partida per 
iniciar la travessa. 

Dia 7: Acampada a Picamartillo 1900m. mes amunt de Bujaruelo. Un mosso de Torla dalt 
d’un matxo i una somera ens pujen les motxilles i un sac de pa que ens serviría per poder 
perseverar en cas de malt temps, el servei va valer 300 pesetes, en tenir les tendes parades 
van apareixer 4 excursionistes, en Noya i en Vilaseca de Vilanova i en Crles i Marià de 
l’UEC de Barcelona, els de l’UEC es queden per intentar pujar amb nosaltres el Vignemale. 

Dia 8: Sortim del campament  seguint un tros amunt del Ara prompte vam agafar, a la dreta, 
una valleta tributaria del Ara, un barranc esquerp que es diu Labaza, que el vam confondre 
amb el del Vignemale, que es mes amunt , fent 1000 m. de pujada fem cap a un petit circ, 
una olla que el barra. 

Formem dues cordades Antoni Ordovàs, Carles Coromines  i e Marià (de l’UEC), l’altre grup 
Abel Andreu i Salvador Malràs. Pujem per una petita congesta i tot seguit un curt “couloir” 
continuant per un esperó de pedra inestable que acaba en un petit replanet a uns 3150m. 
amb un furat que des de la Vall del Ara sembla l’ull d’un Ciclop. Cau una pedra i toca la 
cama d’en Marià i a frec d’en Casimir. Per la banda de Panticosa s’acosta una negror de 
tempesta...Reculem amb lentitud, la roca no es segura . Davallem poc a poc 1000m. fins al 
riu Ara. A en Marià li fa mal la cama, ja quasi a baix esclata la tempesta d’aigua i trons . A 
quarts de deu, quasi fosc atansem les tendes que ja veiem de lluny pel resplendor dels 
llampecs, allí ens aguarden un tant impacients en Pere i l’Ignasi els nostres joves companys. 

Dia 9: Desprès de la tempesta del dia anterior el temps seguirà insegur i durant 3 dies no 
veurem el blau del cel i a tombs plovisqueja. Comprem un anyell a u pastor que tenia la 
pleta un poc mes avall (500 pesetes i es guarda la pell el cap i les vísceres) Si no plou es 
cuina a estones amb llenya o si cal amb els fogonets de gas que duem. 

Dia 10: Marxen els companys ocasionals cap a Barcelona el Carles i Marià, els 6 amics de 
la Talaia vam romandre la majoria del temps dintre de les tendes. 

Dia 12. Per fi un ventet del Nord va aclarir l’ambient i decidits a pujar el Vignemale, aquesta 
vegada pel costat francès. Es va fer seguint fins la capçalera del riu Ara i pel coll des 
Oulettes entràrem a França, amb vistes a la cara nord del Vignemale amb laPique Longue 
(2593 m) i la glacera de Gaube i el seu famós “Coloir” homònim...meravellós. per un sender 
ben traçat fent llaçades arribarem al refugi de Baysellance (2600 m). Sopàrem del que 
dúiem ... al rebost del refugi només hi havia un vi dit dels “alpinistes” i valia el seu preu però 
el vam tastar....A causa del mal temps l’helicòpter que proveïa el refugi feia 4 dies que no 
havia fet el servei ...Nit a les lliteres ...   
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Dia 13: Es diumenge i ben d’hora preparem el necessari deixant part de l’equip al refugi i 
encetem la pujada cap a la glacera d’Ossoue que és impressionant , esquerdes, tot envoltat 
per les crestes cimeres ; El Petit Vignemal - La Punta Chaussenque – Le Pitón Carrè – La 
Pique Longue (cim culminant 3.292 m.alt) – El Clot  d’era Hount – Cerbillona – Pic Central – 
el Montferrat – Pic de Tapón - . Tots ells de mes de 3.000 m. alt. 

A un costat de la glacera (sense rimaia) s’enlaira un pendent rocallós i per allí fem el cim del 
Vignemale3.298 m alt. Un dia resplendent, a l’altra vessant de la cresta el Montferrat ens fa 
recordar que fa 5 dies la reculada inquietant d’aquell intent de fer cim per aquell costat. 

Davallant per la glacera d’Ossoue (força esquerdes d’una glacera que està viva) arribem al 
refugi Bayssellance arrepleguem la resta de l’equip i fem el camí de regrés al campament. 
Avui l’helicòpter a proveït el refugi... Al campament els joves Ignasi i Pere estaven 
impacients. Ràpid desmuntem les tendes i per la llarguíssima vall del Ara (Bujaruelo) 
arribem a Torla ja quasi de nit...Sopar en una fondeta,( hem d’esperar perquè esta plena de 
turistes) i a dormir en una pallissa. 

Dia 14: pel matí fem una bugada en les aigües del riu Ara. Per la tarda cotxe a Barbastro i 
tren a Lleida. Nit en una fondeta. Pel viatge a Lleida em conegut un veterà excursionista de 
la UEC de Mataró, que ha fet una travessa en solitari.... algun dia vindria a la Talaia a fer 
unes diapositives. 

Dia 15 Dimarts arribem a Vilanova i la Geltrú. Nosaltres possiblement vam ser els primers 
vilanovins, gent de la Talaia que pujaria el Vignemale (el Camachibosa com també el 
coneixen aquí a l’Alt Aragó.        

Quantitat de fotografies del reportatge: 

08 

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

01 

Acampada a Picamartillo, per l’esquerra: Pere Molins, en Marià (UEC), 
Vilaseca, Noya, Antoni Ordovàs, Ignasi Guardià, a darrera Casimir 
Massana, Abel Andreu i Salvador Malràs. 

C.C. 

02 Antoni Ordovàs al coll entre els pics Central  de Cerbillona i el Montferrat    A.A. 

03 
Per l’esquerra: Marià (poc abans de marxar), Pere Molins i Salvador 
Malràs trossejant l’anyell en un moment de treva atmosfèrica  

C.C. 

04 El Vignemale amb el couloir de Gaube i la pared nord deLa Pique Longue A.A. 

05 

A primer terme la Punta Chaussenque i Le Pitón Carré. Per l’esquerra : 
Antoni Ordovàs, Casimir Massana i Salvador malràs i Abel Andreu que 
tirà la foto. 

A.A. 

06 
Cim del Vignemale , per l’esquerra : Antoni Ordovàs, Casimir Massana i 
Abel Andreu, foto tirada per Salvador Malràs 

A.A. 

07 
Cim del Vignemale , per l’esquerra : Salvador Malràs, Casimir Massana i 
Antoni Ordovàs foto tirada per Abel Andreu 

A.A. 

08 
Davallant per la glacera d’Ossoue  : Salvador Malràs, Casimir Massana i 
Antoni Ordovàs foto tirada per Abel Andreu 

A.A. 
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Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00224W_08 

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: 
Les que hi figuren en les fotografies. 

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 

Abel Andreu 

Carles Coromines (UEC de Mataró) 

Arxiu Antoni Ordovàs 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 02 / 09 / 2018 

Registre general i signatura: 17 / 09 / 2018 


