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Circ de Gavarnie i la Gran Cascada
Popular excursió que ens porta des de Gavarnie
fins als peus de la Gran Cascada
Gavarnie, Pays Toy, Alts Pirineus, França
Dificultat

Mitjana

Temps total efectiu

3:20h

Desnivell acumulat

385m

Distància total

11 km

Punt de sortida / arribada O. de Turisme de Gavarnie
Població més propera

www.rutespirineus.cat
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INTRODUCCIÓ
Us proposem realitzar una de les rutes més conegudes i imprescindibles dels Pirineus. Es tracta de
l’excursió que va des de Gavarnie fins a la Gran Cascada de l’espectacular circ de Gavarnie pel camí
principal.
El circ de Gavarnie és una veritable meravella de la naturalesa. Està format per una gran muralla rocosa
amb tres grades verticals i presenta uns 1.500m de desnivell entre el fons de la vall i els cims de més
3.000m d’altitud que l’envolten (Marboré, pics de la Cascada, Espalda del Marboré, Torre de Marboré,
el Casco del Marboré...), que estan separats entre ells per petites glaceres. Enmig del circ hi trobem la
Gran Cascada, que amb els seus 423m de caiguda, està considerada la més alta d’Europa. Aquest circ
està ubicat just al punt on coincideixen dos importants parcs nacionals: el Parc Nacional d’Ordesa i Mont
Perdut (Espanya) i el Parc Nacional dels Pirineus (França). Aquests dos parcs són el símbol de la gran
riquesa natural i paisatgística que trobem aquí i que l’UNESCO ha catalogat com a “Patrimoni Mundial de
la Humanitat”.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Admirar la immensa bellesa del circ de Gavarnie des de ben a prop.
Arribar fins als peus de la Gran Cascada, i deixar-nos esquitxar per l’aigua.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Datum Europeu 1950

Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1 Gavarnie

0:00h

1.365m

42.7350700º

-0.0103840º

2 Pont de Broule

0:15h

1.271m

42.7276260º

-0.0077030º

3 Deixem el camí al Plateau de Bellevue

0:22h

1.391m

42.7237440º

-0.0082440º

4 Pont de Nadau

0:25h

1.396m

42.7218690º

-0.0082010º

5 Hotel du Cirque et de la Cascade

1:10h

1.562m

42.7043230º

-0.0083570º

6 La Grande Cascade

1:50h

1.750m

42.694083º

-0.0050337º

1

3:20h

1.365m

42.7350700º

-0.0103840º

Gavarnie

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:20h en total: 1:10h per pujar des de l’aparcament fins a
l’Hotel du Cirque et de la Cascade, 0:40h per anar des d’aquest hotel fins als peus de la Gran Cascada i
1:30h de tornada pel mateix camí, ara de baixada.
DESNIVELL ACUMULAT: 385m
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DISTÀNCIA TOTAL: 11 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Mitjana. La dificultat ve donada bàsicament per la llargada de l’itinerari. Fins a
l’Hotel el camí és ample (pista) i bastant fàcil. Des de l’Hotel i fins als peus de la cascada el camí (sender)
és més pedregós.
ÈPOCA: Estiu i tardor.
CARTOGRAFIA:
· Ordesa y Monte Perdido, Parque Nacional 1:40.000. Editorial Alpina.
· Gavarnie Luz-St-Sauveur PN des Pyrénées. 1748OT. 1:25.000. IGN.
OBSERVACIONS: Si volem admirar el circ de Gavarnie des d’altres punts de vista, des del mateix poble de
Gavarnie surten diverses excursions interessants. Un exemple és l’excursió circular que primer puja fins al
Plateau de Bellevue i la cabana de Pouey d’Aspe i després baixa fins al camí principal del circ de Gavarnie.
Una altra opció, encara que de dificultat més elevada, és l’excursió que puja pel camí de Pailha i que abans
d’arribar al refugi d’Espuguettes es dirigeix per un sender molt bonic (però en alguns casos una mica aeri)
fins a l’Hotel du Cirque et de la Cascade. Durant l’hivern, el circ de Gavarnie s’omple d’apassionats del món
de l’escalada en gel. Si no sou persones experimentades en muntanya, no us recomanem accedir al circ
durant les èpoques d’hivern i primavera.

SABIES QUE...
Una de les maneres d’accedir al circ de Gavarnie és anar-hi amb ase o a cavall? A Gavarnie hi ha la
possibilitat de contractar aquest mitjà de transport que ens porta fins al circ d’una manera diferent.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Des de la població de Luz-Saint-Sauveur (França) agafem la carretera D-921 i remuntem la vall en direcció
S. Deixem enrere la població de Gèdre (a 11 km de Luz) i, finalment, arribem a la localitat de Gavarnie (a
19 km de Luz). A l’estiu s’ha de deixar el cotxe a l’entrada del poble, a l’aparcament de pagament que
hi ha (consultar horaris). El centre urbà de la localitat està tancat al trànsit motoritzat i es pot passejar
tranquil·lament pels seus carrers peatonals. Les persones amb mobilitat reduïda, després de presentar
l’acreditació pertinent, podran entrar al centre urbà i aparcar-hi amb el seu vehicle. La carretera continua
asfaltada aproximadament 1,5 km, cosa que permet als usuaris de cadires de rodes poder endinsar-se
una mica en direcció al circ.

RECORREGUT
Comencem l’excursió a 1 l’entrada de Gavarnie (0:00h – 1.365m), just al costat de l’Oficina de Turisme.
En aquesta oficina podem trobar-hi informació de la previsió meteorològica del dia i sobre les moltes
activitats que es poden fer a la zona. Gavarnie és un petit poble de muntanya que darrerament ha
esdevingut un enclavament turístic força conegut. Es troba situat prop del circ de Gavarnie, a la capçalera
de la vall, a l’extrem S de la regió anomenada “les Vallées de Gaves”. Cada estiu i durant dues setmanes,
a Gavarnie se celebra un festival de teatre que aplega a milers d’espectadors. El poble de Gavarnie es

Circ de Gavarnie i la Gran Cascada
© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

5

RUTESPIRINEUS
considera el bressol del “Pirineisme”: al segle XIX, Gavarnie va esdevenir el gran punt de trobada dels
“pirineistes” i va veure com hi naixia una nova professió, la de guia de muntanya. Actualment continua sent
un punt de referència ineludible per qualsevol persona que desitgi conèixer els Pirineus.
Avancem pel carrer principal de Gavarnie en direcció al circ (S). Sorprèn que, ja des del poble, tinguem
unes bones vistes del circ de Gavarnie. Davant del circ, a la nostra esquerra, destaquen els dos pics dels
Astazous, l’Oriental (3.071m) i l’Occidental (3.015m), separats pel conegut corredor Swan. A mesura que
anem avançant pels carrers del poble, les vistes que tenim del circ i de la cascada, que seran visibles
pràcticament durant tota l’excursió, van millorant. Arribem al 2 pont de Broule (0:15h – 1.381m), que
està situat sobre el riu de Gavarnie (“Gave de Gavarnie”). En aquest punt tenim l’opció de continuar per la
dreta del riu per una pista ampla de terra (la mateixa per la que veníem) o bé creuar el pont de Broule i
avançar pel cantó oriental de la vall, per una pista asfaltada. És indiferent l’opció que triem: els dos camins
es tornen a trobar i s’ajunten uns 600m més enllà, al pont de Nadau. Una bona opció pot ser pujar per un
camí i baixar per l’altre, així l’itinerari de tornada serà una mica diferent. Així doncs, nosaltres continuem
progressant còmodament pel camí de terra de la dreta del riu sense creuar el pont de Broule.
VÍCTOR HUGO I EL CIRC DE GAVARNIE
L’any 1843, el poeta romàntic Victor Hugo, durant un viatge que va realitzar pels Pirineus va
visitar el circ de Gavarnie i va quedar xocat i admirat per la majestuositat d’aquesta gran i
incomparable muralla natural. Victor Hugo no es va cansar ni un instant d’admirar aquest gran
coliseu de naturalesa pirinenca format per grades, roques, salts d’aigua, cornises de neu,...
És per això que va deixar escrit que el circ de Gavarnie era a la vegada “muntanya i muralla,
a més de ser un dels edificis més meravellosos que existeixen, obra del més misteriós dels
arquitectes”. Gavarnie és un indret molt significatiu del patrimoni mundial dels Pirineus.

Durant els mesos d’estiu és habitual trobar a molta gent fent aquest recorregut. La poca dificultat que té
l’itinerari, la seva facilitat d’accés, juntament amb l’espectacularitat dels paisatges que s’hi veuen i la seva
popularitat fan que sigui un dels llocs més visitats dels Pirineus francesos. Deixem a la nostra dreta 3 el
desviament cap al Plateau de Bellevue (0:22h – 1.391m) i continuem avançant. El camí no presenta cap
dificultat, cosa que ens permet embadalir-nos i gaudir de l’impressionant paisatge que tenim al davant.
Creuem el bonic 4 pont de Nadau (0:25 – 1.396m) i ens situem a l’altra riba del riu de Gavarnie. A partir
d’aquest punt, tot l’itinerari fins a la cascada avança pel costat oriental (E) del riu.
Després de superar aquest darrer pont, el camí comença a pujar una mica. Al llarg de l’itinerari anem trobant
panells informatius que ens amplien la informació sobre el circ de Gavarnie, un circ natural d’origen glacial.
El Parc Nacional dels Pirineus està format per dues zones: una zona perifèrica i una zona-cor. El circ de
Gavarnie forma part d’aquesta zona-cor. Els gossos estan estrictament prohibits a dins de la zona-cor del
Parc Nacional, tot i anar lligats. Existeix, però, una excepció a aquesta norma a la vall de Gavarnie - Gèdre:
es permet portar gossos lligats pel camí principal del circ de Gavarnie i fins a l’Hotel du Cirque. El camí
avança per entre mig d’un bosc que si fa un dia calorós ens ajudarà a refrescar-nos una mica. Al cap de
poca estona el bosc s’acaba i la pista fa una lleugera baixada cap a una bonica zona de prats anomenada
“La Prade”, antigament coberta per imponents llengües glacials, avui en dia desaparegudes. És un bon
punt per tornar a gaudir de les meravelloses vistes que tenim del circ de Gavarnie, un circ de roca calcària.
Tot seguit la pista torna a avançar en lleugera pujada i al cap d’una estona arribem a 5 l’Hotel du Cirque
et de la Cascade (1:10h – 1.562m), on, si ho volem, podem fer un descans al bar d’aquest hotel i prendre
un refresc. L’hotel també té servei de restaurant.
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Molts excursionistes acaben l’excursió en aquest punt, des d’on ja tenim unes grans vistes de la cascada,
que es troba bastant a prop. Si decidiu que ja en teniu prou i no voleu continuar, per tornar a Gavarnie cal
que desfeu tot el camí que hem fet de pujada. Nosaltres continuem cap a la cascada i el fons del circ
pel mateix camí. A partir d’aquest punt el camí es converteix en un sender més estret i més pedregós. A
mesura que anem endinsant-nos cap al fons del circ i en direcció a la cascada, el camí cada cop té més
pendent. Una última rampa una mica relliscosa ens permet assolir la base del circ i arribar als 6 peus
de la Gran Cascada (1:50h – 1.750m). Impressiona veure-la des de tan a prop! No recomanem estar-hi
gaire estona, ens trobem en una zona on la caiguda de pedres és freqüent, cal anar en compte. A més a
més de la Gran Cascada, el circ té innumerables petites cascades per on cau l’aigua des de les grades
superiors. Amb 423m de caiguda, la Grande Cascade (“la Gran Cascada”) de Gavarnie és la cascada més
alta d’Europa. La cascada està alimentada, en bona part, per l’aigua que es fon de la glacera de la Cascada
i per la neu que la cresta de les Druides fa acumular. L’altre aprovisionament d’aigua és un conducte
subterrani natural de més de 2 km que arriba des del Llac Gelat del Mont Perdut, al vessant espanyol de
la muntanya.
Ens trobem davant de 1.500m de paret de material sedimentari. Aquests sediments van ser dipositats en
un mar càlid i poc profund, a la fi de l’era secundària, fa uns 100 milions d’anys. La formació de la cadena
pirinenca a principis de l’era terciària va fer que tots aquests materials emergissin cap a la superfície.
Posteriorment, l’erosió de les grans geleres de l’era quaternària (l’última glaciació va ser fa uns 10.000 anys)
va fer que s’esculpís aquest meravellós amfiteatre format per tres enormes grades verticals successives i
que estan separades per algunes cornises menys inclinades, a on la neu s’hi manté fins ben entrat l’estiu.
En aquestes impressionants parets, l’any 1887, el guia Célestin Passet, acompanyat de Bazillac i De Monts,
va obrir la via d’escalada anomenada “clàssica” del mur de la Cascada. Més d’un segle després de la seva
obertura, aquesta via no ha perdut el seu atractiu i molts escaladors venen fins a Gavarnie per fer-la. A
partir dels anys 80, el circ va esdevenir un dels primers indrets de França on els escaladors van començar
a escalar cascades de gel. El circ es va convertir ràpidament en un excel·lent indret per a practicar aquesta
disciplina i les diferents cascades del circ gaudeixen ara de reputació mundial. Les característiques del
circ i la seva situació i orientació fan que les condicions de neu i gel acostumin a ser molt bones. Les
cascades que estan situades a la primera graderia, d’una altura d’uns 300m, són les més concorregudes.
Si ens hi fixem, també podem veure un sender que surt de l’interior del circ de Gavarnie, puja serpentejant
per entre les grades de roca i arriba fins al refugi de Sarradets, just a sota de la Bretxa de Rotllan. Aquest
sender s’anomena “Les Escales de Sarradets”.
La tornada la realitzem desfent tot el camí fet a l’anada. Ara el camí, en avançar tot fent baixada, es fa més
ràpid. Necessitem aproximadament 1:30h per tornar a arribar a 1 l’entrada de Gavarnie (3:20h - 1.365m),
punt d’inici i final d’aquesta magnífica excursió, ideal per fer amb la família, amb la parella o amb la colla
d’amics.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Pont de Napoléo i via ferrada
Napoléo III va fer construir aquest pont entre els anys 1859 i 1863. El
pont fa 63m d’alt i 68 de llarg, i es troba a les afores de Luz-Saint-Sauveur, a la carretera que va cap a Gavarnie. Just a sota del pont hi ha la via
ferrada que porta el seu mateix nom. Es tracta d’una via ferrada curta,
de no més de 20 minuts, amb diversos passos desplomats i aeris.
Coordenades GPS: 42.8583076º -0.0053330º

Notre Dame des Neiges
Situada a una altitud de 1.519m, a dalt d’un turó per sobre de Gavarnie,
aquesta estàtua de Firmin Michelet data de l’any 1927. Arribem a
l’estàtua per un petit sender que surt des de prop del refugi de Granges
de Holle (CAF – 1.495m), a on arribem per la carretera que puja des de
Gavarnie cap a l’estació d’esquí de Gavarnie-Gèdre.
Coordenades GPS: 42.7395633º -0.0173922º
Via Ferrata de Coumély
Es tracta d’una via ferrada equipada a on els grans al·licients són una
llarga passarel·la i un zona desplomada. Per accedir a l’inici de la via
ferrada, des de Gèdre continuem en direcció a Gavarnie i al cap de 3 km
(poc després de la zona coneguda com a Chaos de Coumély) trobem,
a mà dreta de la carretera, un petit aparcament amb un panell de fusta
indicant l’inici de la via ferrada, a prop del pont de Couret.
Coordenades GPS: 42.7623º 0.0026º
Casa del Parc Nacional dels Pirineus (“Maison du Parc”) a Gavarnie
Al carrer principal del poble de Gavarnie hi trobem la “Maison du
Parc”, un dels centres d’informació del Parc Nacional dels Pirineus.
Regularment, podrem trobar-hi projeccions de pel·lícules sobre fauna
i flora local dirigides per un guia-monitor que quan s’acaba la pel·lícula
proposa un debat. També hi trobarem una exposició permanent sobre
el “Pirineisme” i nombroses exposicions temporals. L’accés és lliure si
s’hi va individualment, però si s’hi va en grup cal reservar.
Coordenades GPS: 42.7332119º -0.0090988º
Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu i
de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui
responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació
aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol
suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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