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Taillón (3.144m) per la Bretxa de Rotllan
Ascensió al pic Taillón passant per la Bretxa de
Rotllan i el refugi de Sarradets des del coll de
Tentes
Gavarnie, Pays Toy, Alts Pirineus, França

Dificultat

Alta (F)
1:40h | 4:40h

Temps total efectiu
Desnivell acumulat
Distància total

+400m | +557m / -957m

15 km

Punt de sortida / arribada
Població més propera

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

Coll de Tentes

Gavarnie (Alts Pirineus)
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EDITORIAL ALPINA. Ordesa y Monte Perdido. Parque Nacional. 1:40.000.

itinerari

pic realitzat

sentit de la ruta

inici / final

INTRODUCCIÓ
Ruta de dos dies per pujar a un dels tres mils més assequibles del Pirineu. El primer dia, sortida des
del coll de Tentes, per sobre de l’estació d’esquí de Gavarnie, i arribada al refugi de Sarradets passant
pel port de Bujaruelo i recorrent tota la base de la cara nord del Taillón. El segon dia, pujada al cim del
Taillón per la ruta clàssica de la Bretxa de Rotllan, la Falsa Bretxa i el Dedo.
El pic Taillón, de 3.144 metres d’altitud, està situat a la frontera entre Espanya i França i és un dels grans
pics del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut (Espanya) i del Parc Nacional dels Pirineus (França). La ruta
més habitual per fer-ne l’ascensió és curta i amb paisatges força variats; això fa que el Taillón sigui un dels
cims més visitats dels Pirineus. També, la ubicació del refugi de Sarradets, situat en un lloc espectacular
amb unes vistes immillorables del circ de Gavarnie i totes les seves muntanyes, completa una excursió
molt recomanable.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Asseure’s a la terrassa del refugi i gaudir de les immillorables vistes del circ de
Gavarnie.
Caminar per la base de la cara nord del Taillón, una escarpada paret de roca, neu i
gel.
Creuar la mítica Bretxa de Rotllan, abans de fer el cim.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Datum Europeu 1950

Punt de pas

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1 Coll de Tentes

0:00h

N 42.7138507º

E -0.0507067º

2.208m

2 Port de Bujaruelo

0:20h

N 42.7038485º

E -0.0642289º

2.270m

3 Coll de Sarradets

1:35h

N 42.6973642º

E -0.0348442º

2.590m

4 Refugi de Sarradets

1:40h

N 42.6959068º

E -0.0333194º

2.587m

4 Refugi de Sarradets

0:00h

N 42.6959068º

E -0.0333194º

2.587m

5 Bretxa de Rotllan

0:30h

N 42.6910652º

E -0.0340087º

2.807m

6 Falsa Bretxa i el Dedo

1:00h

N 42.6915167º

E -0.0422805º

2.909m

7 Taillón

1:45h

N 42.6937121º

E -0.0512939º

3.144m

1 Coll de Tentes

4:40h

N 42.7138507º

E -0.0507067º

2.208m

1r dia

2n dia

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):
· 1r dia: 1:40h des del coll de Tentes fins al refugi de Sarradets.
· 2n dia: 4:40h en total. 1:45h des del refugi de Sarradets fins al pic Taillón, 2:55h de tornada pel mateix
itinerari fins al coll de Tentes.
DESNIVELL ACUMULAT:
· 1r dia: +400m
· 2n dia: +557m / -957m
DISTÀNCIA TOTAL: 15 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F). Es tracta d’una ruta fàcil i molt assequible per iniciar-se en l’ascenció de
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tres mils als Pirineus. Només hi ha alguns passos que requereixen atenció quan superem el Dedo per la
seva cara N, no pas per la seva dificultat tècnica sinó per la sensació que genera veure la caiguda cap a la
glacera del Taillón a sota nostre.
ÈPOCA: Ruta realitzable durant tot l’any. Molt freqüentada a l’estiu.
MATERIAL: Grampons i piolet.
CARTOGRAFIA:
· Ordesa y Monte Perdido, Parque Nacional 1:40.000. Editorial Alpina.
· Gavarnie Luz-St-Sauveur PN des Pyrénées. 1748OT. 1:25.000. IGN.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Des de la població de Luz-Saint-Sauveur (França) pugem per la carretera D-921 cap a Gavarnie. Al entrar
en aquesta localitat, primer girem a la dreta i, poc després, en una bifurcació, agafem la desviació de
l’esquerra que ens condueix fins a l’estació d’esquí de Gavarnie. Si haguéssim seguit recte, la carretera
ens hauria conduït fins al Barrage d’Ossau. Nosaltres anem pujant per la carretera de l’estació d’esquí, la
sobrepassem i continuem fins que arribem al coll de Tentes, on hi ha un ampli aparcament. Depèn de
l’època de l’any i segons la neu que hi hagi, es podrà arribar fins al coll de Tentes en cotxe o no (en aquest
cas haurem d’estacionar-lo abans). La carretera acostuma a estar tallada des del principi de l’hivern.

RECORREGUT
RECORREGUT 1r DIA
L’excursió comença al 1 coll de Tentes (0:00h - 2.208m). Des del coll de Tentes se’ns obre tota la
panoràmica de la cara nord del Taillón i dels Gabietos. Estudiem i memoritzem el recorregut que seguirem.
A l’hivern, la cara nord del Taillón és un lloc molt freqüentat per alpinistes amants de corredors i canals,
disposats a conquerir recorreguts alpins de cert nivell i molt atractius. En aquest itinerari seguirem la ruta
sud-est d’accés al Taillón que, amb les seves formes arrodonides i suaus, és una opció excel·lent per
iniciar-se a l’alta muntanya. A la nostra esquerra tenim la vall de Pouey D’Aspe. Pel fons d’aquesta vall hi
transcorre un camí que neix a Gavarnie i que arriba fins el port de Bujaruelo. Aquest camí és una bona
alternativa si es vol iniciar l’ascensió des de Gavarnie. Comencem a avançar en direcció SO cap al port de
Bujaruelo, que veiem al fons en tot moment. També podem observar el camí que després seguirem des
del port i que avança per la base dels Gabietos i del Taillón.
Arribem al 2 port de Bujaruelo (0:20h - 2.270m), confluència dels camins que pugen des d’Espanya
amb els que pugen des de França. Molts muntanyencs pugen a aquest port des de Sant Nicolau de
Bujaruelo, creuant el riu Ara. El camí que uneix els pobles de Sant Nicolau de Bujaruelo i Gavarnie és
un antic camí transfronterer. Des de Sant Nicolau fins al port hi ha uns 930m de desnivell. Al port girem
a l’esquerra, en direcció E, i voregem tota la base nord del Taillón per un bon camí. Aquest és un tram
còmode que avança per sota de les grans parets dels cims i per sobre d’una zona de pastures. Després
d’aproximadament 1:00h de camí, deixem enrere la base del Taillón i creuem les estribacions del seu
contrafort NE. Immediatament encarem la pujada per un terreny agrest i creuem el curs d’aigua que ve
de la glacera del Taillón. Arribem a la glacera del Taillón, una de les poques glaceres que encara queden
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al Pirineu. A la nostra dreta tenim la cara NE del Taillón i, al fons, la cresta E que topa amb el Dedo i la Falsa
Bretxa.
Afrontem l’última pala i arribem finalment al 3 coll de Sarradets (1:35h - 2.590m). Les vistes des del coll
de Sarradets són inigualables. Ens adonem que el camí fins aquí ha valgut la pena. Arribem al 4 refugi
de Sarradets (1:40h - 2.587m), o “le Refuge de la Brèche”, com se l’anomena a França. Construït l’any 1.957
i pertanyent al CAF de Tarbes, aquest és un veritable refugi d’alta muntanya (tel.: +33 (0) 6 83381324; web:
www.refugebrechederoland.ffcam.fr). Des d’aquest lloc tenim unes vistes espectaculars de l’impressionant
circ de Gavarnie. Si mirem al S, veiem la inconfusible Bretxa de Rotllan i la seva glacera, i, una mica més
a la nostra esquerra, veiem sobresurtir el casc del Marboré. La Bretxa de Rotllan, és un impressionant tall
d’uns 40m d’amplada per uns 100m d’alçada, situat a una altitud de 2.807m, a la frontera entre Espanya
i França. Des de la terrassa del refugi també gaudim d’esplèndides vistes en direcció E: els Astazous, el

LLEGENDA DE LA BRETXA DE ROTLLAN
Explica la llegenda local que Rotllan, el nebot de Carlemany, després de ser
derrotat a Roncesvalles pels vascons i fugint dels seus perseguidors, buscant
un pas per entre les muntanyes per tornar a França, va arribar a aquest paratge
infranquejable. Per evitar que la seva espasa Durandarte caigués en mans dels
seus enemic, la va llançar ben fort contra la muralla rocosa, provocant l’aparició
de la profunda bretxa.
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Marboré, els pics de la Cascada i la Espalda del Marboré.

RECORREGUT
4 2n DIA
Sortim del
refugi de Sarradets (0:00h - 2.587m) i iniciem el nostre ascens cap a la Bretxa de Rotllan
remuntant la pronunciada morena en direcció S. No trobem cap fita o traça definida, hi ha infinitat de
trepitjades, però el camí no té pèrdua ja que el nostre objectiu és clar, cal creuar la bretxa. Al començament
són necessaris els grampons perquè el pendent és considerable. Tot remuntant la dura pujada cap a la
bretxa, trobem5un petit pla nevat (0:20h) que ens permet recuperar l’alè i continuar l’ascens.
Arribem a la
Bretxa de Rotllan (0:30h - 2.807m). Realment és tan espectacular com esperàvem. És
increïble el tall natural que fa la roca. Aquest pas natural d’unió entre Espanya i França ha estat freqüentat
per molts contrabandistes. Creuem la bretxa i girem a la dreta (en direcció O) per recórrer la base de la
punta Bazillac pel seu vessant S (avançant ara per territori espanyol). A pocs metres de la bretxa hi trobem
un gran bivac.
6
Al cap d’una estona, després de recórrer tota la base de la punta Bazillac, arribem a la
Falsa Bretxa i
a el Dedo (1:00h - 2.909m). Superem el Dedo pel seu vessant N. Aquest és l’únic pas una mica complicat
de la ruta. No pas per la seva dificultat tècnica sinó per l’ambient que se’ns presenta: a sota nostre podem
contemplar tota la caiguda cap a la glacera del Taillón. Un cop superat aquest punt, seguim un camí
clarament marcat i fàcilment reconeixible que s’enfila directament cap al cim del Taillón. Avancem per un
terreny pedregós i descompost.
7
Finalment coronem el
cim del Taillón (1:45h - 3.144m). En dies de bon temps, les vistes des del pic són
espectaculars. Baixem del cim desfent el camí fet de pujada. Tornem a tenir a davant nostre la base del
Dedo. Mirem avall i contemplem la glacera del Taillón. Les vistes de la glacera del Taillón són magnífiques.
Podem reconéixer al fons el camí d’ascens que vam fer el dia anterior. Tornem a recórrer la base de la
punta Bazillac. Les parets que tenim davant nostre són espectaculars. Mirem cap amunt i veiem parets
de més de 100m de roca calcària. També trobem més bivacs als peus de la paret. Alguns d’ells molt ben
ubicats, en quedar protegits de possibles pluges per la inclinació que fa la pròpia paret.
Tornem a creuar la Bretxa de Rotllan (2:40h - 2.807m), ara en direcció N. Al cap de poc més de 0:20h
arribem novament al refugi de Sarradets (3:05h - 2.587m). Recollim les nostres coses i enfilem en direcció
1
al coll de Sarradets. Tornem a passar per la base de la cara nord del Taillón i arribem al port de Bujaruelo
(4:20h - 2.270m). Descendim per la carretera fins que arribem al
coll de Tentes (4:40h - 2.208m), punt
d’inici i final d’aquesta espectacular excursió al Taillón.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

La cascada del circ de Gavarnie, que veiem
des del refugi, és la més alta d’Europa amb
un salt de 423m?

La panoràmica des del coll de Sarradets,
amb el refugi de Sarradets en primer pla i
totes les muntanyes que envolten el circ de
Gavarnie al fons.

Taillón (3.144m) per la Bretxa de Rotllan
© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

6

RUTESPIRINEUS

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Circ de Gavarnie i Gran Cascada
El circ de Gavarnie és un dels llocs més famosos i visitats dels Pirineus.
Des de Gavarnie, un agradable sender ens permetrà arribar, en aproximadament 1h, als peus del circ i de la Gran Cascada, la més alta d’Europa
amb 423m de caiguda.
Coordenades GPS: N 42.6993584º E -0.0065506º

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 mateix nom del pont. Es tracta d’una via ferrada
curta, de no més de 20 minuts, amb diversos passos desplomats i aeris.
Coordenades GPS: N 42.8583076º E -0.0053330º
Estació d’Esquí de Gavarnie-Gèdre
Situada al cor del Parc Nacional dels Pirineus (França), aquesta estació
d’esquí és una de les atraccions de la vall, juntament amb el seu gran
patrimoni natural: circs, llacs, pics de 3.000m,... Fa uns anys Gavarnie va
ser nomenada Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Per
accedir a l’estació d’esquí, des de Gavarnie cal fer alguns quilòmetres
en direcció al port de Bujaruelo.
Coordenades GPS: N 42.7296498º E -0.0309749º

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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