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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19620804_FP00244W_33 
Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1962   Mes: 08   Dia: 04 

Títol del reportatge: 

Campament Social d’Estiu d’Alta Muntanya. Pla de l’Artiga de Lin (1.460 m.alt) Val d’Aran 

Descripció de l’activitat 

Campament Social d’Estiu d’Alta Muntanya, entre els dies 4 i 16 d’agost de 1962, amb 35 
assistents, que va suposar una bona “arrencada” en activitats de fer cims en ascensions 
col·lectives, per la quantitat de gent que hi va participar i pels cims que es van assolir. Unes 
activitats que calia promocionar en els primers anys de la novella AE Talaia.  

El viatge a la Val d’Aran el férem en un autocar des de Vilanova (passant pel túnel). Era més 
de mitja tarda quan arribàrem a Vielha. Ací s’hagué de buscar un mitjà de transport perquè 
ens dugués fins al Pla de l’Artiga. El transport el vam trobar, a través de l’hotel “Urogallo”,  
en una serradora de troncs, un camió, en el qual pujàrem els 35 participants de l’excursió.    
Passàrem per les Bordes i remuntant la pista de terra, s’arribava en hora ja tardana. Tot just 
per muntar les tendes i preparar el sopar, cansats després del llarg viatge. A l’endemà 
acabàrem de muntar les tendes.   

35 acampadors en 15 tendes (sense permisos). 

Organització de la Secció de Muntanya, de la que n’era vocal i en bona part l’organitzador 
d’aquesta sortida, Antoni Ordovàs.   

Dia 6 d’agost de 1962 

El dia anterior s’acabà d’arranjar el campament i es feu un tomb pels voltants d’aquest bell 
indret aranès. Entre els diversos participants en l’excursió n’hi havia que només estaven 
disposats per gaudir d’uns dies d’acampada en mig de la natura. I també hi hagueren dos o 
tres grups que, aprofitant l’emplaçament del campament, organitzaren sortides vers el 
muntanyam de la regió. Aquest dia però quasi tota la gent del campament ascendiren pel pla 
de l’esquerra de l’Artiga, barranc des Pois i l’estany del Malh (mall) des Pois, sota mateix de 
la Forcanada per la cara nord. L’Estanyet és a 2.080 m. alt.  

El grup va fent camí vers el coll dels aranesos. En aquest coll que, actualment fa de partió 
entre les províncies de Lleida i Osca, en la vessant aranesa i la vessant de Benasc, el gruix 
del grup va regressar altre cop al campament. El petit grup format per Xavier Alcaraz, Antoni 
Penna, Josep Blanes i Antoni Ordovàs, duien el projecte d’estar 4 o 5 dies fora del 
campament tot i que, es proposaven assolir un seguit de cims del sector i una mica més 
enllà. Al coll dels aranesos s’acomiadaren dels companys del campament i pogueren veure 
de sobte el majestuós massís de la Maladeta, amb l’Aneto presidint el conjunt de cims. 
Flanquejat per la Valleta de l’Escaleta s’atansaren al coll Alfred (2.849 m.) nom donat al jove 
conqueridor de la Forcanada, Alfred Tonnellé que, en 1858 l’assolí. El llibre “l’Aneto i els 
seus homes” en una expressió de l’època escrita en una nota i diu “Forcanada m’ha bella 
núvia per què llueixes tant serena i tant resplendent en la llum matinal. Ets més bella que 
mai. Te has reconciliat amb el teu seductor que li somrius al mirar-la?” 

En haver creuat el coll Alfred, a l’altra vessant, l’oriental, prop de la cresta, descendint un 
centenar de metres per la vessant del riu Nere (Val d’Aran) es preparà un “bivac” entre uns 
blocs de granit  per passar-hi la nit, amb un sostre de poca solidesa, per no estar al ras total, 
el més confortable possible...  A mitja nit una imprevista i furient tempesta d’aigua i trons 
obligà a buscar recer sota una inclinada foranca molt a prop d’ací estant.   
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L’endemà dia 7 es presentava esplendorós, amb uns núvols baixos que ocultaven les valls, 
el dia límpid ens obsequia amb la visió del pic de Feixant i la boira arrossegant-se als seus 
peus; i també un escamot d’isards. Aquest dia es va pujar a la Forcanada i al pic de 
Molières. Tot seguit baixant en l’aèria bretxa (2.870 m.) s’aconsegueix el segon cim (la punta 
sud 2.875 m). Per aquesta via la grimpada no ofereix dificultats tècniques, tot i que s’ha de 
mantenir l’atenció. Desprès d’ascendir a la Forcanada férem cap al coll de Molières i aviat 
vam ser al Tuc homònim (3.010 m.) des d’on es contempla l’extraordinària panoràmica del 
massís de la Maladeta. Durant la davallada des del coll vers la vall de Molières, quan es 
deixà la roca es desencordarem i llavors es presentà la pala de neu terminal que, en ser 
migdia, estava molt estovada, i ací, ara baixant l’un, ara baixant l’altre, tots 4 components    
relliscarem 80 o 100 metres fins on finia la congesta amb el risc de topar amb algun dels 
grans blocs de granit que hi havia a la base i allí anàrem a parar. Hi hagué el balanç 
d’alguna contusió: Penna, una rascada, Blanes trencà el piolet, l’Alcaraz va donar dos tombs 
de campana i sort en va tenir de “picar” en una motxilla donant-se un cop al costat que, dies 
a venir, en arribar a Vilanova, li trobarien una costella esquerdada, Ordovàs un cop i un petit 
trau al muscle. Un bon ensurt. Quan ens reférem descendirem per la vall de Molières i 
passada la mitja tarda arribàrem a l’hospital de Vielha (boca sud del túnel), es va sopar a 
l’hostal i a la nit es dormí a la pallissa de l’Hospital de Vielha.  

El dia 8, des del Refugi de la boca sud Túnel de Vielha vam seguir, Val d’Aran fins l’estany 
del Besiberris. Es va fer bivac sota una balma prop de l’estany. El dia 9 s’ascendeix al coll 
d’Avellaners i cim homònim. Tot seguit s’assoleix el Besiberri Sud (3.010 m. alt). A 
continuació vorejant sota la cresta del massís, la vessant oriental, hem fet cap a la bretxa 
Peita (2.800 m. alt.) on hi ha un petit refugi. Aquest refugi metàl·lic va ser el més antic dels 
refugis d’emergència i havia estat exposat en un local públic de Barcelona encara no feia 
dos anys. El company Xavier Alcaraz s’hi va quedar esperant el retorn dels companys. La 
costella que s’havia trencat (encara no ho sabia) li feia dolor. Aquell vespre del dia 9 vam 
haver de fondre neu per obtenir aigua. En aquest refugi d’emergència hi havia un petit 
rebost d’aliments que, si es feia algun consum, s’havia de comunicar a la Federació per a la 
seva reposició. També hi havia unes petites bombones de gas butà... Anys més tard una 
tempesta s’endugué aquest emblemàtic refugi (aquesta anotació s’ha fet l’any 2019). 

Davallant de la bretxa Peita veiem l’estany de Mar. Més avall hi trobaríem el de Restanca i 
es faria cap per la vall de Valarties a Arties. En plena Val d’Aran se seguiria fins a les Bordes 
(nit en una borda) i el dia següent, 11 d’agost es faria cap al Campament de l’Artiga de Lin 
d’on havien estat 5 nits absents, els 4 companys.  

El dia 13, des del Campament es pujà al Coth (Coll) deth Hòro per davallar tot seguit al Plan 
d’Aiguallut i fer nit al refugi lliure de la Renclusa. En aquesta segona sortida d’aquest grup 
s’hi afegí en Casimir Massana. En Xavier Alcaraz restà al Campament per les molèsties a la 
costella.   

Des de la Renclusa es pujà al Portilló Superior i ja en plena glacera de l’Aneto s’intentà fer el 
cim de la Maladeta directament per unes llenques de granit que Josep Blanes intentà 
superar sense èxit i es tornà a la glacera on des del coll Maleït (que és a tocar), tot 
crestejant vam poder assolir el cim de la Maladeta Occidental. Aquest cim és molt esvelt i 
aeri i un gran bloc el culmina. La panoràmica des d’ací és extraordinària. Aquell dia però, no 
fou així. Una terbolesa dissipava els espais propers i es feia sentir algun tro. Desprès de 
signar en el llibre, davallarem cap al coll Maleït i renunciàrem d’anar a l’Aneto. Retornàrem 
pel Portilló Superior i la Renclusa i tot remuntant el coll de la Picada descendírem al 
campament de l’Artiga de Lin. El dia 15 fou un dia de descans i el dia 16 regressàrem a 
Vilanova. En els dies d’acampada altres companys realitzaren ascensions al coll dels 
Aranesos, Coth deth Hòro, Port de la Picada, Tuc de Molières, la Forcanada, pic 
d’Avellaners, Besiberris Sud i Nord, la Maladeta, l’Aneto, ...  
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Quantitat de fotografies del reportatge: 

33 

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

                                                                                                                                                                   

01 Vista general del Campament a l’Artiga de Lin. 35 acapadors, 15 tendes.  J.B. 

02 Campament a l’Artiga de Lin. Al fons el Coth deth Hòro.  J.B. 

03 

Dia 6 d’agost. Per l’esquerra (més o menys). Antoni Ordovàs, Joan Fusté i 
la seva dona Dolors, un cosí seu – Antoni Penna – Roser Muela, Josep 
Calvet, Cassimir Masana, Mari i Pau Julià, Lluis González, Antoni Ferrer 
(Tonet), Tomàs Muela (amb el braç enguixat), la seva dona Maria Almirall i 
altres companys i companyes. 

-- 

04 
Dia 6 d’agost. Estanyet des Pois i a sobre el Malh des Pois (la Forcanada). 
El grup fent camí vers el coll dels Aranesos (2.455 m.)  

-- 

05 

Dia 6 d’agost. El Malh des Pois o, la Forcanada tot ascendint cap el coll 
dels Aranesos (2.455 m.) amb la punta Nord (2.881 m.), la bretxa (2.795 m.) 
i la punta Sud (2.875 m.) 

-- 

06 

Dia 6 d’agost. Coll dels Aranesos (2.455 m.). El petit grup format per Josep 
Blanes, Xavier Alcaraz, Antoni Penna i Antoni Ordovàs iniciant una llarga 
travessada de 5 dies (5 nits absents del campament). En la foto anant cap 
al coll Alfred. Al centre: Pau Julià i a sota, cordant la motxilla Xavier Alcaraz. 

-- 

07 
Dia 6 d’agost. Preparant el “bivac” sota mateix de la cresta en el coll Alfred i 
la Forcanada a uns 2.700 m. alt. 

J.B. 

08 

Dia 6 d’agost. Preparant el “bivac” a uns 2.800 m. sota la cresta del coll 
Alfred (a uns 2.800 m.). Per l’esquerra a dalt Xavier Alcaraz, Antoni 
Ordovàs, Antoni Penna, Josep Blanes.   

A.O. 

09 
Dia 6 d’agost. “Bivac” sota la cresta del coll Alfred. Per l’esquerra: Antoni 
Ordovàs, Xavier Alcaraz i Antoni Penna. 

A.O. 

10 
Dia 7 d’agost. Aixoplugats sota la gran penya inclinada. Per l’esquerra: 
Antoni Ordovás, Xavier Alcaraz i Antoni Penna. J. Blanes fa la foto.                

J.B. 

11 

Dia 7 d’agost. El cim Feixant o la Tallada (2.995 m.), des del bivac sota el 
coll Alfred. El cim punxegut que es veu al fons, a l’esquerra és el Bessiberri 
nord (3.020 m.) Cim que pujaríem tres dies més tard, el dia 10   

J.B. 

12 
Dia 7 d’agost . Arribant a un dels cims del Malh des Pois (la Forcanada) 
punta nord   (2.881 m.)  

A.O 

13 

Dia 7 d’agost. Antoni Ordovàs, Antoni Penna, Xavier Alcaraz i Josep Blanes 
que tanca la cordada tot grimpant per un canaló, amb algun pas de 3er. 
grau, que condueix a la bretxa del Malh des Pois (la Forcanada).  

J.B. 

14 

Dia 7 d’agost. Cim del Malh des Pois (la Forcanada) En haver superat la 
bretxa, a un pas pugem a l’agulla més alta i tot seguit l’altra. Per l’esquerra 
Antoni Penna, Josep Blanes i Xavier Alcaraz. Al fons el cim de Molières 
(3.010 m.), cim que s’assolí poques hores desprès.    

A.O. 

15 
Dia 7 d’agost. Josep Blanes a l’agulla més alta del Malh des Pois (la 
Forcanada. 

A.O. 

16 

Dia 7 d’agost. Per l’esquerra: Pic Russell, bretxa Russell, Cresta de 
Salenques i Cim del Margalida i Tempestats i bretxa homònima, espatlla i 
cim de l’Aneto. A la dreta es deixa veure el coll de Corones i part de la gran 
glacera de l’Aneto, aleshores la més extensa dels Pirineus. Espectacular. A 
l’esquerra, en l’ombra: Josep Blanes (foto tirada per algun dels companys).  

J.B. 

17 
Dia 7 d’agost. Davallant des del Coll de Molières cap a la vall homònima. 
Per l’esquerra, a dalt: Josep Blanes, Antoni Penna i darrera Xavier Alcaraz.  

A.O. 
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18 

Dia 10 d’agost. Refugi de la Bretxa Peita (2.805 m. alt.) al peu de l’aresta 
del Besiberri Nord. A punt d’encetar la grimpada amb algun pas de 3er. 
grau. Per l’esquerra: Xavier Alcaraz (es va quedar al refugi esperant el 
retorn dels altres companys), Antoni Ordovàs i Antoni Penna.      

J.B. 

19 

Dia 10 d’agost. Cim del Besiberri Nord. (3.014 mts. alt.). i al fons els 
Comaloformo (tots ells de més de 3.000 mts alt. Per l’esquerra: Antoni 
Penna i Josep Blanes (tirada per Antoni Ordovàs). 

J.B. 

20 

Dia 10 d’agost. Cim de Besiberri Nord (3.014 m. alt.). Per l’esquerra: Antoni 
Penna i Josep Blanes i a la dreta Antoni Ordovàs (en l’ombra). Foto Antoni 
Ordovàs (automàtica). 

A.O. 

21 
Dia 10 d’agost. Refugi del Besiberri Nord, al peu de l’aresta en la bretxa 
Peita. Per l’esquerra Josep Blanes, Antoni Penna i Xavier Alcaraz 

A.O. 

22 
Dia 10 d’agost. Davallant del refugi del Besiberri i arribant a l’estany de Mar 
(amb la seva illeta). 

J.B. 

23 
Dia 10 d’agost. Davallant de la bretxa Peita. Prop es veu l’estany de Mar. 
Per l’esquerra: Antoni Ordovàs, Antoni Penna. Xavier Alcaraz és darrera. 

J.B. 

24 

Dia 13 d’agost. Vistes del cim de l’Aneto, coll de Corones i glacera des del 
Plan d’Aigualluts. Per l’esquerra: Josep Blanes, Antoni Penna i Casimir 
Massana.  

J.B. 

25 

Dia 13 d’agost. Davallada al Plan d’Aiguallut. Per l’esquerra: Antoni 
Ordovàs, Josep Blanes, Casimir Massana. Al fons el cim de l’Aneto, amb la 
seva glacera i la boira pujant o baixant segons l’oreig. 

J.B. 

26 
Dia 14 d’agost. Josep Blanes en les llenques de granit, en el seu intent de 
pujar al cim de la Maladeta des del coll Maleït 

A.O. 

27 
Dia 14 d’agost. Cim de la Maladeta (3.308 m.) Per l’esquerra: Antoni Penna, 
Josep Blanes, Casimir Massana   

A.O. 

28 

Relaxament fent vida de campista en un bell indret.  Al centre, de costat, 
Ferràn  Álvarez Boquera, que en les primeres etapes de la Talaia fou 
membre de la Junta Directiva i a voltes tingué cura de la Secció de Cultura 
impulsant l’interès per anar impulsant la naixent biblioteca de l’Entitat.  

-- 

29 
Vista general del Campament. A la dreta fumejant, el refugi forestal de 
l’Artiga de Lin (qui volgués i podia fer estada). 

J.J. 

30 Vista gairebé completa del Campament. J.J. 

31 Un grup de socis/es pujant al coll dels Aranesos. J.J. 

32 

Una nombrosa colla d’acampadors travessant la glacera per pujar l’Aneto, 
desprès d’haver pujat al Port de la Picada i d’haver fet nit a la Reclusa. Per 
l’esquerra: Josep Julià, la Mari, Pau Julià, Joan Fusté, Dolors Tribaldo, 
Josep Calvet, Josep Almirall, Antoni Ferrer (Tonet), Hel·leni Marquès, Pepita 
Montané.   

J.J. 

33 Vista parcial del Campament. Ferran Álvarez i Sra.  J.J. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00244W_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.  

Grup de persones: 

 

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,  Antoni Ordovàs, Josep Julià.  

 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 04/02/2019 

Registre general i signatura: 18/02/2019 


