Els llibres de registre dels cims de les agulles i roques de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac. Un valuós llegat històric que cal preservar.
Autors: Albert Masó Garcia i Òscar Masó Garcia.
Centre Excursionista de Castellar del Vallès / Unió Excursionista de Sabadell / Centre Excursionista de Terrassa.

OBJECTIUS

MÈTODES

Des d’inicis del s.XX els primers escaladors
de S.L. del Munt i l’Obac començaren a
col·locar llibres de registre als cims de les
agulles i roques del massís.

S’ha realitzat una recerca dels exemplars conservats en
l’actualitat per tal d’inventariar-los i conèixer l’abast del llegat
històric que representen.

Aquests documents, fruit d’una tradició
nascuda als Pirineus i als Alps al segle
XIX, recolliren les signatures dels escaladors
i dades de la vida social de cada època.

-Arxiu-Biblioteca del Centre Excursionista de Terrassa (CET).
-Servei General d’Informació de la Muntanya (SGIM).
-Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya (AHCEC).
-Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc.

Alguns d’aquests llibres es conserven en
arxius i museus. Amb el present treball
pretenem revaloritzar-los i conscienciar
sobre el seu valor únic.

S’han llegit i analitzat els exemplars més representatius i
antics per conèixer quins escaladors i escaladores varen
signar i quin tipus d’informació contenen.
S’ha valorat la importància històrica d’alguns dels firmants i
les seves biografies, les activitats d’escalada inèdites només
escrites als llibres i els continguts de caràcter social, polític I
cultural rellevants de cada època plasmats en els llibres.

RESULTATS

Arxiu Carles Olivella, UES
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C.E.Castellar del Vallès.
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Arxiu-Biblioteca CET

Es tracta sens dubte d’un llegat documental de transcendència històrica excepcional que cal preservar. Al mapa s’han ordenat
cronològicament alguns dels llibres d’agulles
més antics que es conserven i d’on provenen:

S’han visitat i consultat els arxius i museus següents:
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CONCLUSIONS
 Malgrat que poc conegut, el fons conservat
de llibres de registre dels cims de les agulles del
massís és de gran interès per als estudiosos
de la història de l’escalada de St.Llorenç
Munt i l’Obac i, per extensió, de Catalunya.
 Es fa una crida a qui guardi algun
d’aquests llibres a nivell particular, que el
doni a alguns dels arxius que en conserven per
poder ser preservats i consultats públicament.
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Arxiu-Biblioteca del CET
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1: L’escalador Carles Olivella signant en el llibre
del Cavall Bernat de la Vall (anys 1950).

2: Enric Comellas amb el llibre i pot de registre de
la Castellassa de can Torras (1951).

3: Acudit de Josep Galícia del CES-TIM de Sabadell al llibre de la Roca dels Cavalls (1952).

4: Llibre del Burret de 1926, el més antic conservat.
5: Digitalització de llibres. Jordi Albareda (CET).
6: Llibre de la Castellassa de can Torras (1927).
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