
Cilindre de Marboré i circ de Gavarnie 
 (31/07/2008) 

 
 0.00 hores  Refugi de Goriz (2156m). Sortim del refugi en direcció a l’estany 

glaçat.  Aquest és el mateix camí fet en l’etapa anterior de tornada del Mont 
Perdut.  Això vol dir que guanyem alçada ràpidament, amb una pujada constant, 
que ens alguns casos és grimpada, i en d’altres s’ha d’atrevessar alguna congesta de neu. 

1.40 hores Punt a sobre estany glaçat (3000m).  Parada de 15 minuts per equipar-nos (posem arnés i casc). 
Recta ens queda el coll i el pic del Cilindre, a la dreta veiem el camí de pujada normal al Mont Perdut, per l’escupidera. 

 Nosaltres flanquegem cap a l’esquerre per pujar al coll que ens donarà accés al Cilindre. 
 La pujada és molt dreta, primer amb una tartera que s’esllavissa molt i ben aviat entrem a la neu. Pugem sense grampons inicialment, però no 

tardem en posar-nos-els. 2.40 hores coll (3165m).  
 A l’esquerre ens queda el Pitón SW del Cilindre (3194m), que hi pugem amb 3 minuts i tornem a baixar al coll. 
 A la dreta tenim l’accés al pic, que el farem per una grimpada d’un llarg. La dificultat d’aquesta grimpada és aproximadament un 3+ o 4. 
 Pugem assegurats per la corda i llavors crestejarem una mica fins assolir una esplanda. Només ens queda superar un darrer desnivell per 

fer cim. 3.15 hores Cilindre de Marboré (3323m). 
 La vista és espectacular. A més del veí Mont Perdut, veiem el Balcón de Pineta, la Múnia i el circ de Tremoux, el circ de Gavarnie i tots els 

pics que farem aquests dies.  Ens agafem 5 minuts per fer fotos i desfem el camí de pujada tot 
buscant un lloc arrecerat per esmorzar. Parada de 15 minuts. 4.00 hores Tornem al coll anterior (3165m), després de despenjar-nos amb la 
corda en el punt més complicat.  Comencem la baixada del coll seguint direcció nord, la baixada és molt 
dreta i les pedres s’esllevissen molt.   Ben aviat ens posarem els grampons i ens encordarem per fer més 
tranquils la baixada.  La congesta de neu és gran i després de perdre suficient alçada 
encararem cap al coll de Marboré encara amb els grampons i encordats.  Deixem la neu i ens treiem els grampons per una estona, poc abans del 
coll. 5.30 hores Coll Marboré (3190m). Passem una mica més avall del coll. 

5.40 hores Pic de Marboré (3257m).  Parada de 10 minuts. 
 Continuem per la carena tot encarant els pics de la Cascada. 6.10 hores Pic Cascada Oriental (3168m) 



 Parada de 10 minuts, per investigar una possible baixada que no sigui recular i trepitjar força neu. 
 Crestegem fins a un punt on ens hem de despenjar amb la corda. Hem de refer el punt de reunió, ja que el que hi havia, està en molt males 

condicions. Compte amb les pedres que continuen estan molt malament i només de 
recolzar-te amb una pedra ja es trenca.  Als següents pics hi accedirem sense cap complicació. 

7.00 hores Pic Cascada Central (3108m) 7.10 hores Pic Cascada Occidental (3098m) 
 Ara ens tocaria de fer l’Espalda, però la descartem perquè anem força justos de temps. 
 Per tant el que ens toca és baixar tota l’esquena de l’Espalda (valgui la redundància) fins anar a buscar un pas que ens permeti anar cap a la 

Torre i el Casc.  Tota la Espada està formada per una paret que no té un pas ràpid cap a 
la Torre, sinó que s’ha de fer una mica de volta.  Fem parada de 15 minuts per dinar. 

7.50 hores Pas més oriental de la paret de la Espada.  Ara seguirem en direcció oest, trepitjant força neu, deixant sempre a la 
dreta la paret que ens impedeix pujar a l’Espada.  Fem una petita marrada que ens fa perdre uns 20 minuts, ja que 
progressem amb neu força lentament, i a més hem agafat un camí que anava a massa alçada i hem hagut de recular un tros. 

9.05 hores Coll de la Cascada (2943m)  Seguim carenant amb molt bona visió de Gavarnie i el seu circ. 
9.25 hores La Torre (3009m)  Parada de 10 minuts. 
 Seguim carenant. En lloc de recular baixarem per una canal de la Torre. Per sort hi ha neu fins a dalt la qual cosa ens farà la baixada més fàcil. 
 Ens tornem a posar els grampons.  Baixem primer de manera abrupta, però ben aviat planejarem en 

direcció al Casc i llavors al coll de los Sarrios.  Intercalem algun tros de pedra, però pràcticament tot és neu. 
 Aquesta vegada ens deixarem el Casc per un altre dia, perquè l’horari i les forces ens apreten. 
 Poc abans del coll ens treiem les estris de neu i la corda. 10.15 hores Punt a sobre el coll de los Sarrios (2787m).  

No acabem de baixar fins el coll, ja que nosaltres anem a buscar el Paso de los Sarrios i per això seguirem un camí que passa a prop de la 
paret del Casc. 10,30 hores  Pas dels Sarrios (2755m). 
És un pas horitzontal de cadenes, que es poden utilitzar de barana en una zona on pràcticament no hi ha per posar el peus. No té més 
complicació que el vertigen. Ara seguim el camí que anirà guanyant alçada fins a la Brecha. El camí 
té diverses ramificacions que porten allà mateix, totes elles no gaire estables. 

10.45 hores Brecha de Rolando (2807m) 



Un dels colls més famosos, segurament de tot el Pirineu, amb vistes ja del final del nostre itinerari, el refugi de Serradets. 
Després de la Brecha hi ha una mica de camí pedregós, que quan hem perdut una mica d’alçada es convertirà ja amb neu que no deixarem 
fins al refugi. El primer tram de neu és més planer i molt fresat, arribem a un coll 
pedregós abans de fer la baixada definitiva. La segona part de neu és també molt fresada, però molt més dreta i 
això fa que rellisqui força. Tenim l’opció de baixar per una tartera de pedra petita que fa de molt bon baixar, si et deixes anar. 

11.20 hores Arribada al Refugi de Serradets (2587m) 


