El Taillon i els Gabietous
(01/08/2008)
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Refugi de Serradets (2587m).
Al refugi de Serradets o de la Brecha de Roland s’hi pot arribar també
des del port de Bujaruelo (1.30 hores).
Desfem el camí fet el dia anterior fins a la Brecha, superant les dues
pales de neu comentades en la caminada anterior. La congesta que està
més aprop del refugi, és la que guanya alçada més ràpidament i també
la que ens costarà més pujar sinó disposem de grampons, tot i que el
camí està molt fresat.
Brecha de Roland (2807m).
Seguim camí a la dreta del coll (cap a l’oest), que sovint passa molt
arran de les parets del pic Bazillac.
Guanyem alçada poc a poc, sense tocar neu i seguint camí fresat i força
estable.
Falsa Brecha (2907m)
Veiem el Taillon a davant i també el camí que hi puja.
Degut a què és un pic que no té cap complicació per pujar-hi, depèn de
l’hora del dia en què es faci aquesta pujada, podem trobar molta gent.
Comencem a pujar seguint el camí que va guanyant alçada fent alguna
“S” ocasional.
Taillon (3143m)
Parada de 20 minuts, per posar-nos l’arnés i fer un refrigeri.
Seguim la carena, perdent una mica d’alçada, fins a trobar un punt que
ens desviarem cap al coll dels Gabietous.
Cruïlla camí cap als Gabietous (3050m)
Aquí ens encordem i posem el casc.
El camí està en força mal estat, i hi ha diversos passos on la tartera es
desfà molt, si a això s’hi afegeix la verticalitat de les parets s’entenen
un mica les precaucions que anem prenent.
coll dels Gabietous (2943m).
Tenim els Gabietous al davant el camí segueix a trossos la cresta i en
alguns punts és força aèri.
Per pujar al primer Gabietous, no ens caldrà passar gaires passos
complicats ni aèris.
Gabietous Oriental (3034m)
Parada de 5 minuts.
Per accedir a l’altre haurem de crestejar i aquí si que passem per algun
pas més aèri i per diverses grimpades.
Gabietous Occidental (3036m)
Parada de 10 minuts.
D’aquí reculem per la cresta fins pràcticament el primer dels
Gabietous, per baixar fins al coll i empedre el camí de tornada al
Taillon.
Quan arribem a la carena del Taillon ens treiem arnés i guardem la
corda i el casc.
Taillon (3143m)
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De fet continuem desfent el camí fins a la Brecha de Roland.
Falsa Brecha (2907m).
Brecha de Roland (2807m).
Seguim camí cap a l’est que baixa molt enganxat a la paret del Casc.
Recordem que aquest camí no es gaire estable i són freqüents les
patinades.
Paso de los Sarrios (2740m).
Pas horitzontal de cadenes que ens ajuda a superar els trossos que no
tenim on posar els peus.
Seguim baixant fins al coll del mateix nom, on trobarem neu.
Ara seguim direcció sud.
Parada de 15 minuts per dinar.
Seguim baixant cap al sud, cap a la cova. Vindrà un punt que haurem
de guanyar una mica d’alçada per entrar en la gruta.
El camí passa per l’entrada de la mateixa.
cova de Casteret (2621m)
Parada de 10 minuts de visita.
La cova té una tanca que impedeix entrar-hi.
Dins de la cova hi ha una quantitat molt gran de rat-penats i el terra
està ple de cagarades.
Temps enrera a la cova hi havia diverses estalactites i estalacmites,
però crec que ara en queda ben poca cosa (suposo que serà culpa dels
americans i del canvi climàtic).
Després de la cova comença un altre vegada el descens que ens portarà
cap als colls del Descargador.
Sortim poc després de las Planas de Narciso, en el coll del Descargador
(el primer).
No perdem gaire alçada ja que el camí va planejant pel costat esquerre
de la vall.
Coll de Millaris o del Descargador (el segon) (2471m)
Ara ja només ens queda planejar per la faixa langa fins al refugi de
Goriz.
Refugi de Goriz (2156m)

