
Anàlisi històrica del paper exercit pel massís de Sant Llorenç del Munt 

i l'Obac en els orígens de l'escalada a Catalunya, arran del centenari 

de la primera ascensió oficial al Cavall Bernat de Sant Llorenç.

OBJECTIUS MÈTODES

 Conèixer el paper que va exercir el 

massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en 

els orígens de l’escalada a Catalunya.

• Revaloritzar i documentar amb noves 

aportacions el patrimoni històrico-cultural 

que representa el massís de Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac en la història de 

l’escalada al nostre país.

 Contribuir documentalment a la 

consideració oficial del massís de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac com un dels 

bressols de l’escalada a Catalunya. 

• Consulta documental de les notícies que fan referència a les 

escalades més antigues efectuades al massís. S’ha adreçat la 

recerca principalment al monòlit del Cavall Bernat de Sant 

Llorenç, ja que va ser l’escenari de les primeres ascensions a 

finals del segle XIX.

• Recerca històrica de les primeres activitats d’escalada 

realitzades a Catalunya, per poder comparar amb les dades 

obtingudes del massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

 Sant Llorenç del Munt i l’Obac va exercir 

un paper cabdal en els inicis de l’escalada 

a Catalunya essent-ne, indiscutiblement, un 

dels seus bressols històrics. Documentalment 

s’ha pogut constatar.

REFERÈNCIES

S’han descobert ascensions molt 

primerenques, especialment al monòlit del 

Cavall Bernat de Sant Llorenç, que vénen a 

ser de les primeres ascensions d’escalada 

efectuades a Catalunya, amb uns mitjans 

molt rudimentaris.

La primera ascensió oficial al Cavall 

Bernat de Sant Llorenç (18-6-1911) va 

esdevenir tot un fenomen mediàtic als 

mitjans de comunicació. El desplegament de 

mitjans i persones no va tenir precedents a 

Catalunya en aquella època. L’any 2011 es 

va celebrar el centenari d’aquella proesa.

Altres ascensions posteriors, d’abans de la 

Guerra Civil Espanyola, assoliren unes 

dificultats per damunt del nivell tècnic de 

l’escalada en aquella època (l’exemple de la 

primera ascensió a la via Original de la cara 

Nord de la Castellassa de can Torras, 

efectuada l’any 1936).
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