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Resum

Des de l’inici del segle xx els primers escaladors de Sant Llorenç del Munt i l’Obac començaren a col·locar
llibres de registre als cims de les agulles i roques del massís. Aquests documents, fruit d’una tradició nascuda als Pirineus i als Alps, recolliren les signatures i dades relacionades amb els escaladors i la vida social de cada època. Alguns d’aquests llibres es conserven en arxius i museus, un llegat documental de
transcendència històrica excepcional que cal preservar. Amb aquest treball, pretenem revalorar-los i
conscienciar del seu valor únic.
Paraules clau
Llibres de registre, cims d’agulles i roques, arxius, història de l’escalada, vida social, Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
Resumen
Los libros de registro de las cumbres de las agujas y rocas de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Un
valioso legado histórico que hay que preservar

Desde principios del s. xx los primeros escaladores de Sant Llorenç del Munt i l’Obac empezaron a colocar libros de registro en las cumbres de las agujas y rocas del macizo. Estos documentos, fruto de una tradición nacida en los Pirineos y los Alpes, recogieron las firmas y datos relacionados con los escaladores y
la vida social de cada época. Algunos de estos libros se conservan en archivos y museos, un legado documental de trascendencia histórica excepcional que hay que preservar. Con este trabajo, pretendemos revalorizarlos y concienciar sobre su valor único.
Palabras clave
Libros de registro, cumbres de las agujas y rocas, archivos, historia de la escalada, vida social, Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
Abstract
The Log Books of the Summits of the Pinnacles and Rocks at Sant Llorenç del Munt i l’Obac: a valuable historical legacy which has to be preserved

In the early twentieth century the first climbers of Sant Llorenç del Munt i l’Obac began to place log books
on the summits of the massif’s pinnacles and rocks. These documents are the result of a tradition which
emerged in the Pyrenees and the Alps and contain the signatures and details of the climbers and the social life of each era. Some of these books are kept in archives and museums, a documentary legacy of exceptional historical significance which needs to be preserved. In this paper we reassess them and seek to
raise awareness about their unique value.
Key words
Log books, summits of pinnacles and rocks, archives, history of climbing, social life, Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
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Introducció: història global dels llibres de registre
L’origen de la matèria d’estudi d’aquest treball, els llibres de registre dels cims de les
muntanyes, neix a l’inici del muntanyisme tal com l’entenem avui dia. Al principi
del segle xix, aquest nou moviment de descoberta havia encarrilat una fase definitiva de desenvolupament als Pirineus i als Alps, després d’haver-se efectuat l’any
1786 la històrica primera ascensió al Montblanc, el sostre dels Alps, per part de Jacques Balmat i Michel Gabriel Paccard. En aquell temps molts científics, geodèsics,
turistes i aventurers havien començat a explorar un nou territori fins aleshores venerat, temut i prohibit. La necessitat de deixar constància del pas d’aquests pioners
als cims verges que s’anaven conquerint va fer que comencessin a deixar-hi objectes
i marques de tota mena, com ara fites de pedres, símbols religiosos, banderes, gravats a les roques i, molt tímidament, els primers escrits en paper (Masó i Masó,
2015, p. 53). Aquests escrits foren primerament plasmats en les targetes de visita que
aquests primigenis muntanyencs introduïen dins d’ampolles de vidre deixades a
sota d’un munt de rocs als cims de les muntanyes (Martínez, 2001, p. 116). Se sap
que als Pirineus aquesta pràctica ja se seguia l’any 1835 (Murray, 1837, p. 67-68), i
als Alps, l’any 1850, quan es va ficar un paper escrit dins d’una ampolla al Piz Bernina. Als Estats Units, un dels primers papers amb anotacions deixats en un cim
va ser al del Mount Dana, a la californiana Sierra Nevada, l’any 1863 (Ingraham,
2008, p. 2). Aquesta solució aviat quedà obsoleta davant la fragilitat de les ampolles,
l’augment de les ascensions i el consegüent caos de targetes. Tot plegat va ser millorat amb els primers i veritables llibres de registre, els quals serviren per recollir de
forma més robusta i consistent una major quantitat d’anotacions i signatures dels
muntanyencs. Aquests registres estaven formats per un plec de fulls en blanc en
forma de llibre o llibreta, acompanyats d’algun estri per escriure, com ara un llapis
(no sempre), i protegits de les dures inclemències meteorològiques i possibles atacs
de fauna ficats dins d’una capsa o recipient de llauna, zenc, vidre o fins i tot de fusta. Tot plegat es cobria d’un munt de pedres que formaven una fita, pedró o cairn.1
Es creu que un dels primers llibres de registre del món fou col·locat pel pirineista
Toussaint Lézat l’any 1857 al cim de l’Aneto, el sostre dels Pirineus (Saint-Lèbe,
2010, p. 61). Sortosament, aquesta relíquia històrica es troba conservada al Musée
du Pays de Luchon (França). Als Alps, un dels primers llibres de registre es col·locà
l’any 1862 al Zugspitze (exemplar avui desaparegut), i als Estats Units es considera
que l’any 1894 el Sierra Club col·locà els seus primers llibres de registre a diverses
muntanyes de Sierra Nevada (Ingraham, 2008, p. 3). A la península Ibèrica ja es
parlava de ficar targetes de visita dins d’una ampolla l’any 1853 a la Torre Salinas,
als Pics d’Europa (Prado, 1916, p. 24), i l’any 1912 s’inaugurà l’anomenat primer
buzón alpino (bústia alpina) de la península, en concret als peus de l’Ameal de Pa1. Forma anglosaxona (molt estesa) que descriu una fita o pedró. Es tracta d’un senyal o construcció feta mitjançant
un amuntegament de pedres.
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blo, a la serra de Gredos (Pérez-Cardenal, 1914, p. 45). Aquests tipus de bústia es
van anar estenent posteriorment al País Basc i Navarra fins a tal punt que s’han
convertit, avui en dia, en una arrelada tradició centenària ben estesa a la serralada
Cantàbrica i a altres parts d’Espanya. El seu funcionament es basa en què nosaltres
deixem una targeta de visita en aquesta bústia. Llavors, cal esperar que el següent
ascensionista reculli la nostra targeta i ens la faci arribar al nostre domicili o a la
seu del club muntanyenc al qual pertanyem, com a forma de demostrar que nosaltres hem petjat aquell cim (Masó i Masó, 2015, p. 52). A mesura que el muntanyisme anà arrelant, l’activitat al voltant dels llibres de registre anà prenent una gran
volada. A principi del segle xx, diverses entitats s’encarregaven sistemàticament de
col·locar i mantenir aquests exemplars, i alhora es dedicaven a retirar aquells que
estaven plens o deteriorats, per tal de ser restaurats i conservats en arxius, museus
i biblioteques. Clubs històrics de muntanya de França (CAF), Itàlia (CAI), Alemanya (DAV), Estats Units (Sierra Club, Colorado Mountain Club, The Mountaineers,
etc.) i moltes de les seves seccions regionals i més entitats d’altres països prengueren
part en aquest auge dels llibres de registre. En el darrer terç de segle es produí el declivi de l’activitat, ja que la generalització del muntanyisme i la massificació de molts
cims van fer molt costós el manteniment i reposició continuats d’aquests llibres
(Masó i Masó, 2015, p. 52).
Figura 1. Exemple de llibre de registre amb el seu llapis i la capsa rovellada que el
protegia. Es va retirar de l’agulla de les Heures (Sant Llorenç del Munt), datava de 1951 i
es troba conservat al SGIM

Foto: Òscar Masó Garcia.
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Figura 2. Capsa de zenc típica amb la seva tapa, destinada a protegir els llibres de
registre durant la primera meitat del s. XX. Propietat de l’Arxiu Històric de la SAT de Trento

Foto: Òscar Masó Garcia.

El valor que es dona als llibres de registre al món
A simple vista, l’interès històric d’aquests documents és obvi, fins al punt que, com
més antics són, més importància se’ls dona, amb l’afegit que en els llibres de registre col·locats en les primeres ascensions de cims verges se’ls atorga un altíssim valor històric. A més, aquests llibres tenen a favor que es considera que poden salvar
vides, ja que els equips de rescat els consulten quan segueixen el rastre de persones
desaparegudes a la muntanya (Langenbacher, 2017). D’altra banda, s’ha demostrat que aquests documents ajuden a mantenir nets els cims de pintades i grafits,
ja que la gent es queda satisfeta signant-hi i no troba necessari guixar el seu nom
enlloc més. També se’ls dona un gran valor sentimental, ja que moltes persones
gaudeixen en llegir els escrits precedents, a vegades de familiars i amics, de personatges històrics o de persones que ja no són vives. Nombrosos arxius, biblioteques
i museus distribuïts per Alemanya, Austràlia, Àustria, Canadà, Estats Units, Eslovènia, Espanya, França, Itàlia, Suïssa, Txèquia, etc. conserven amb cura aquests
tresors de les altures, que, a part de contenir dades alpinístiques històriques (sovint
inèdites i no publicades enlloc), també són un reflex de la societat del moment,
perquè s’hi plasmen fins i tot les tensions ideològiques, polítiques, bèl·liques i les
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rivalitats entre muntanyencs.2 Tot aquest preciós llegat serveix com a font de consulta per a investigadors, historiadors, universitaris, escriptors, periodistes, etc. Hi
ha exemples de diversos treballs publicats gràcies a les recerques dutes a terme en
aquests llibres de registre, com ara tesis del camp de la filosofia i les lletres (Campesi, 2008), altres tesis sobre història, sociologia i tècniques de restauració (Filippi, 2008) i fins i tot tesis doctorals de l’àmbit cientificocultural i etnogràfic (Kunz,
2016). També s’han publicat llibres sencers basats en continguts literaris extrets
d’aquests documents (poesia, reflexions, aforismes, sentiments, etc.), com l’obra
Firme in cielo de l’escriptora italiana Astrid Mazzola (2013). Dels llibres de registre també se n’han extret biografies muntanyenques completes, com la de l’emblemàtic monòlit del Cavall Bernat de Montserrat (Barberà, 1986), i reculls estadístics d’abast espectacular, com el realitzat al Mount Starr King de Yosemite, EUA
(Amborn, 2011), basant-se en els milers de dades extretes de la col·lecció de llibres
de registre baixats del cim, conservats i consultables públicament.
La part negativa dels llibres de registre ens la dona el fet de ser objecte de robatoris per part de col·leccionistes privats, una xacra que als Estats Units ha creat
molt debat i controvèrsia. Hi ha, a més, un altre punt de discussió entre els que
estan a favor de retirar dels cims els llibres deteriorats o plens perquè siguin convenientment conservats, i els que volen que els llibres romanguin als cims per
sempre fins a desaparèixer (Ingraham, 2008, p. 6-15). Alhora hi ha els iconoclastes i els que es prenen les teories mediambientals de forma extrema, i destrueixen
i eliminen tot rastre de llibres de registre de qualsevol cim, sense pensar en el valor històric i sentimental que poden representar per a moltes persones i entitats.
Cal destacar que les entitats ambientalistes com el col·lectiu Leave No Trace3 no
pregonen explícitament aquestes pràctiques radicals (Leave No Trace, 2017).
Lògicament, aquestes desaparicions són perpetrades gairebé sempre de forma
anònima. Diversos autors animen els detractors a no signar en els llibres de registre i a respectar-los (Green, 2015).

El paper dels parcs naturals als Estats Units
En aquest vast país, veiem molts casos d’estreta relació entre els llibres de registre
i els serveis de parcs naturals que inclouen cims amb aquests documents sota la
seva jurisdicció. En general, el punt de vista és positiu i favorable, tant pel que fa a
l’àmbit històric i mediambiental, perquè aquests llibres aporten un valor historicocultural afegit al territori i redueixen l’impacte humà dels cims freqüentats, com
pel que fa a l’òptica estadística, ja que proporcionen valuoses dades de freqüentació dels cims on es troben, uns indicadors molt apreciats pels gestors dels parcs.
2. Recerca publicada a MASÓ, 2018..
3. Es tradueix com a «sense deixar petja».
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Com a exemple tenim el Parc Nacional de les Rocalloses, que conserva 110 llibres
de registre datats des de 1915 a les seves dependències de Colorado (NPS, 2012).
A Wyoming, diverses generacions de rangers (guardes) del Parc Nacional Grand
Teton han anat prenent cura de preservar i anar mantenint els llibres de registre
dels esvelts pics d’aquest massís. Avui en dia, se’n conserva una espectacular collecció històrica als arxius del Parc, a la seu de Moose. Aquests documents destaquen per estar formats per fulls oficials impresos pel mateix Parc i destinats a controlar rigorosament les ascensions als cims. Després d’un enorme esforç de
digitalització, en el qual intervingueren especialment diversos rangers, es va publicar a Internet tota aquesta col·lecció de llibres de registre del Parc Natural Grand
Teton, una de les més grans del món en aquest format (Horton, 2007). Un altre
cas de manteniment de registres portat exclusivament pels rangers o guardaboscos
dels parcs Sequoia i Kings Canyon des de 1970 és el del llibre de registre del Mount
Whitney, el concorregut sostre dels Estats Units si descomptem Alaska. La collecció de llibres recollits es guarda als arxius que té el Parc a la seu de Three Rivers.
L’afluència anual de milers de visitants fa que els llibres de registre s’omplin ràpidament, i quan els rangers no són a temps de posar-ne de nous, excursionistes anònims ho fan. Provinguin d’on provinguin, els llibres són recollits i conservats pels
rangers, ja que tots són valuosos (Steve C., 2013).
En alguns casos s’ha culpabilitzat els rangers d’estar al darrere de diverses
desaparicions de llibres de registre històrics, però el que sovint succeeix és que els
retiren dels cims quan els troben plens o en mal estat per tal d’assegurar-ne la conservació en llocs convenients.4

Contextualització a Catalunya i a Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Es podria considerar que el Centre Excursionista de Catalunya (CEC), a través de
la seva Secció d’Esports de Muntanya, va ser el primer club català de muntanya
que es va dedicar a col·locar, de forma sistemàtica, llibres de registre als cims. El
primer cim del qual hi ha constància que va rebre un dels registres del CEC va ser
el de l’Aneto, l’any 1915. Poc després, aquest club va endegar una campanya sense
precedents de col·locació de llibres de registre a més cims pirinencs, prepirinencs
i fins i tot al Puigmajor, el sostre de Mallorca (CEC, 1920; 1996, p. 78). Fora de
l’àmbit pirinenc, se sap d’un llibre de registre col·locat pel CEC al cim dels Ecos
de Montserrat, aproximadament l’any 1925.5 No es té constància que el CEC hagués deixat a Sant Llorenç del Munt i l’Obac cap llibre de registre, però, no obstant

4. Llegit a diversos debats muntanyencs a Internet dels EUA.
5. Actualment, conservat a l’AHCEC.
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això, l’activitat del CEC no degué passar desapercebuda pels muntanyencs vallesans i degueren prendre nota d’aquesta iniciativa.
Centrats ara en Sant Llorenç del Munt, se sap que a principis del segle xx ja s’hi
escalava, però es tractava de fets puntuals i d’iniciatives particulars. En aquests
casos es va deixar un rastre de pas als cims de les agulles mitjançant banderes, pals,
creus o penells, però no consta que s’hi deixés cap paper escrit (Masó i Masó,
2013). Aquest massís difereix dels Pirineus i dels Alps en el sentit que els seus cims
més alts no tenen l’envergadura d’aquestes serralades, i ni molt menys l’elevada dificultat d’assolir-los i, per tant, no es degué col·locar cap llibre de registre dalt del
Montcau, la Mola o els Òbits, per posar-ne exemples. En aquest sentit, la tradició
dels registres s’acabà imposant a Sant Llorenç als llocs més inaccessibles, i aquests
són els cims de les agulles i les roques, dels quals està ple el massís. Un cas semblant va succeir paral·lelament a Montserrat. Fou, doncs, de la mà dels pioners escaladors que es portà aquesta tradició a Sant Llorenç. La data clau d’inici de la collocació de llibres de registre al massís és l’any 1923, coincidint amb la primera
ascensió a la cova del Drac,6 un fet que fou el detonant de l’inici de la conquesta
dels monòlits verges més difícils del massís. Aquesta campanya pionera fou endegada pels terrassencs, en concret pels socis de la Secció d’Esports de Neu i d’Alta
Muntanya del CET de Terrassa i també altres entitats de la ciutat, com la Joventut
Terrassenca. Durant els anys vint i trenta, els terrassencs efectuaren diverses campanyes de col·locació i de reposició de llibres de registre a les Fogueroses, la Castellassa de Can Torras, l’Esquirol, la cova del Drac, el Cavall Bernat (o Burret), el
Cavall Bernat de la Vall, etc. (ACET, 1926-1934; Puig, 2001).
Passada la Guerra Civil, altres entitats també col·locaren llibres de registre, com
les sabadellenques del CES i del TIM, i també se’n posaren a títol particular,
com ho feu J. M. Torras Homet. A part dels cims de les agulles, també hi ha hagut llibres de registre en altres indrets del Parc, com en el mateix refugi de la Mola,
tal com se citava als anys cinquanta (UEC, 1952).
Figura 3. Les primeres agulles a tenir llibres de registre al cim: 1) la cova del Drac (1923);
2) la Castellassa de Can Torras (1923); i 3) el Burret (1926)

Fotos: A.Masó, Ò.Masó i Conxita Garcia.

6. Fet que surt explicat en el llibre de registre de la cova del Drac de 1943, conservat a l’ABCET.
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Objectius
Els autors d’aquest treball vàrem ser premiats l’any 2015 amb el desè Premi de
Periodisme en Premsa Escrita del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, gràcies a l’article «Piulades d’altura», publicat a la revista Vèrtex i dedicat al
món dels llibres de registre dels cims de les muntanyes (Masó i Masó, 2015). Durant la recerca realitzada per escriure l’article vàrem adonar-nos de l’important
llegat que es conserva de llibres de registre de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i,
arran d’això, vàrem voler aprofundir en aquest massís per tal de publicar els resultats de la recerca a la IX Trobada d’Estudiosos, amb l’objectiu de donar valor
a la importància d’aquest patrimoni històric i conscienciar sobre això. Els mètodes de recerca emprats han estat els següents:
• Període de recerca establert: entre les dècades de 1920 i 1960.
• S’han consultat els exemplars conservats en l’actualitat per tal d’inventariarlos i conèixer l’abast del llegat històric que representen. S’han visitat els arxius
i museus següents:
• Arxiu-Biblioteca del Centre Excursionista de Terrassa (ABCET).
• Servei General d’Informació de la Muntanya, a Sabadell (SGIM).
• Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya (AHCEC).
• Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc (MMB).
• S’han llegit i analitzat els exemplars més representatius i antics de llibres de
registre per conèixer quins escaladors i escaladores varen signar-hi i quin tipus d’informació contenen.
• S’ha valorat la importància històrica d’alguns dels signants i les seves biografies, les activitats d’escalada inèdites només escrites en els llibres i els continguts de caràcter social, polític i cultural rellevants de cada època plasmats
en els llibres.
Figura 4. Els fons consultats de l’ABCET, SGIM i MMB que contenen llibres de registre de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Fotos: Òscar Masó i Conxita Garcia.
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Resultats
Es conclou que es tracta, sens dubte, d’un llegat documental de transcendència
històrica excepcional que cal preservar. Han aparegut 29 llibres extrets de 13
agulles diferents (mapa 1) i que es troben en estats de conservació diversos, repartits entre l’ABCET, el SGIM i el MMB. De la dècada de 1940, se’n conserven
més exemplars, coincidint amb l’apogeu de l’activitat (taula 1). A l’AHCEC no
s’ha trobat cap exemplar. Actualment, l’ABCET és l’arxiu més important de llibres de registre dels cims d’agulles de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, sense cap
dubte, ja que l’antiguitat i el bon estat de conservació dels exemplars fan que sigui una col·lecció única. Destaquen els del Burret (1926), la Castellassa de can
Torras (1927), la cova del Drac (1933) i el Cavall Bernat de la Vall (1933), aquest
últim amb un contingut històric excepcional pel que fa a la història de l’escalada
al massís, incloent-hi la descripció de l’ascensió amb cercapoals7 (Masó i Masó,
2017) per Josep Tintoré i la primera ascensió sense aquesta tècnica per Jaume
Tiana (Ramon i Morros, 1971). Alhora s’ha sabut que ha desaparegut el primer
llibre de la cova del Drac de 1923, que fou segurament el primer de la història
col·locat a la Catalunya no pirinenca, ja que el llibre de registre més antic de
Montserrat és de 1925. També s’ha sabut que el segon llibre més antic fou collocat a la Castellassa de Can Torras l’any 1923, però fou destruït per un llamp
(ACET, 1927).
Taula 1. Llibres de registre més antics conservats, la quantitat, la dècada de la seva
col·locació i el lloc on es conserven
Dècada

ABCET

SGIM

MMB

Total

1920

2

0

0

2

1930

5

0

0

5

1940

13

1

0

14

1950

2

2

1

5

1960

2

1

0

3

Total llibres

29

Autors: Albert i Òscar Masó Garcia, 2017.

7. També anomenat cercapous. Estri format per ganxos que es llençava al cim amb una corda per tal d’enganxarlo a alguna savina o bec de roca. Un cop enganxat, es pujava a través de la corda amb força de braços fins a assolir
el cim.
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Gràfic 1. Llibres de registre més antics conservats, la quantitat, la dècada de la seva
col·locació i el lloc on es conserven
14
12
10
8
6
4
2
0
1920

1930

ABCET

1940

SGIM

1950

1960

MMB

Mapa 1. Mapa de les agulles del Parc Natural que tenen els llibres de registre més antics
conservats

Autors: Albert i Òscar Masó Garcia-2017.
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En la taula 2 es mostren per ordre cronològic els 29 llibres de registre històrics,
amb algunes dades orientatives sobre la importància dels seus continguts i els
signants. Alguns llibres es troben sense dades, però són molt similars als precedents. En tots ells la flor i nata de l’escalada pionera catalana d’abans i després de
la Guerra Civil s’hi veu representada, amb noms il·lustres com els dels membres
del CET de la preguerra, els del CEV de Sabadell, els del llegendari TIM, el pioner Jordi Panyella, Ernest Mallafré, Jaume Vendrell, Josep M. Torras Homet, Josep Barberà, etc. També hi apareixen geòlegs i cartògrafs com Noel Llopis i Lladó
o Ramon de Semir. En els llibres més recents hi han signat i mostrat les seves impressions escaladors il·lustres com J. M. Anglada, J. Pons, H. Pokorski, J. Cerdà i
la cordada dels Maños, tan fructífera al massís, entre molts d’altres.

Figura 5. L’escalador Carles Olivella signant en el llibre de registre del Cavall Bernat de la
Vall (anys cinquanta)

Font: Arxiu Carles Olivella-UES.
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Taula 2. Llibres de registre històrics dels cims de roques i agulles de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, conservats
Lloc de
conservació

Sector

Col·locat per

Any de
col·locació

Estat de
conservació

Burret (Cavall Bernat)

ABCET

La Mola

CET

1926

Acceptable

Castellassa de Can Torras

ABCET

La Mola

CET

1927

Acceptable

Cavall Bernat de la Vall

ABCET

El Montcau

CET

1933

Mitjà

Cova del Drac

ABCET

La Mola

CET

1933

Acceptable

Burret (Cavall Bernat)

ABCET

La Mola

CET

1934

Mitjà

Petita de les Fogueroses, ag.

ABCET

Les Fogueroses

CET

1934

Mitjà

Petita de les Fogueroses, ag.

ABCET

Les Fogueroses

CEV

1935

Mitjà

SGIM

Els Òbits

Desconegut

1941

Molt precari

Castellassa de Can Torras

ABCET

La Mola

CET

1943

Mitjà

Cova del Drac

ABCET

La Mola

CET

1943

Mitjà

Germana del Gegant
de les Fogueroses

ABCET

Les Fogueroses

TIM

1944

Molt precari

Cavall Bernat de la Vall

ABCET

El Montcau

CET

1945

Mitjà

Cova del Drac

ABCET

La Mola

Sense dades

1945

Sense dades

Roca dels Cavalls

ABCET

La Mola J. M. Torras Homet

1946

Acceptable

Castellassa de Can Torras

ABCET

La Mola

CET

1947

Acceptable

Cova del Drac

ABCET

La Mola

Sense dades

1947

Sense dades

Petita de les Fogueroses, ag.

ABCET

Les Fogueroses

Sense dades

1948

Sense dades

Agulla

Tanca, ag. de
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actualment i ordenats cronològicament

Característiques

Signatures significatives

El registre més antic conservat.
Testimonis històrics excepcionals

I. Suana, J. Griera, J. Tria i J. Tintoré (CET), J. Boix (AEP),
M. Pujol (CECB), R. de Semir (CMB), N. Llopis Lladó

Registre excepcional de preguerra.
Signatures il·lustres

J. Tiana (CEV), F. Homedes (CEC), R. de Semir (CMB),
Boix i Bosquets (Amics del Sol, AEP), J. Abelló (CET),
Xandri i Casanellas (CEC), N. i I. de Quadras (CEC)

Registre excepcional de la preguerra
i postguerra, ple de signatures il·lustres.
Relats únics de les ascensions amb
cercapoals i noves vies desconegudes

J. Tintoré (CET), J. Tiana (CEV), À. Graner i J. Calvet (CEV),
J. Font, R. Mampel i F. Pujol (CEV), M. Pujol (CMM), J. Rof (CES),
Ràfols (UEC), E. Mallafré, V. Barbé, R. Estrems, J. Ferrera, C.
Romeu, J. Piqué i F. Blasi (CEG), J. Panyella (CEG), J. Vendrell (CEG),
J. Artigas (CEC), J. Caselles (CECB), A. Faus (FJ-UEC)

Registre excepcional de preguerra i postguerra,
ple de signatures il·lustres

Escaladors pioners del CET, CEV, TIM, CEC, CEG, UEC, CMB,
CMSC, etc. J. Casasayas «Haus» i R. Estrems (CMB), A. Zanini (CMSC)

Registre excepcional de preguerra

J. Tintoré (CET), Jordi Panyella (Minyons Muntanya),
Joan Panyella (UEC), R. Mampel (TIM), E. Novell (CEC),
H. Montblanc i À. Bàrbara (AEM), A. Camps (CEV)

Registre històric que va coexistir amb
el de l’any 1935 al mateix cim

Escaladors pioners de Sabadell, Terrassa i Barcelona, molts dels
quals citats en altres registres, així com membres de l’AEP(2) i d’altres

Registre històric amb relat d’accidents i
molts referents polèmics i polítics

Molt similars a les del registre de 1934

Registre històric de molt difícil consulta
per l’estat precari

J. Alaix i F. Gual (TIM), J. Barberà i F. Farrés (CMSC),
J. Castell (CMB, CEP)

Registre històric de postguerra

A. Ventura (CE els Blaus), M. Glòria de Quadras (CEC)

Registre històric de postguerra. S’hi explica
que el registre de 1923 es va recuperar.
Escrits polítics i polèmics

Escaladors de postguerra procedents de clubs del Vallès i Barcelonès,
J. Barberà (CMSC), J. Moiset (CET), J. Camp (TIM-GAM), J. Alaix i
J. Camarasa (TIM), J. M. Torras Homet (CEC), centúries falangistes, etc.

Registre històric de postguerra

Escaladors pioners del TIM, CES, CMSC (J. Alaix, J. Sanz,
F. Gual, J. Barberà, F. Farrés, J. Galícia)

Registre històric de postguerra

P. Bernad i A. Escolà (TIM), C. Olivella (CES)

Sense dades

Sense dades

Registre històric de postguerra

J. M. Torras Homet (CADE), pioners del TIM, CES, CET, CMSC

Registre històric de postguerra

J. Nubiola (CEC), L. Corominas, T. Izquierdo, A. Sorolla i
J. Camarasa (TIM), J. Moiset (CET)

Sense dades

Sense dades

Sense dades

Sense dades
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Castellassa de Can Torras

ABCET

La Mola

CET

1949

Acceptable

Cova del Drac

ABCET

La Mola

Sense dades

1949

Sense dades

Gran de Matarrodona, ag.

ABCET

L’Obac

CET

1949

Acceptable

Roca dels Cavalls

ABCET

La Mola

CET

1949

Acceptable

Heures, ag. de les

SGIM

La Mola

CET

1951

Bastant deteriorat

Castellassa de Can Torras

ABCET

La Mola

CET

1953

Acceptable

Roca dels Cavalls

ABCET

La Mola

CET

1955

Acceptable

Verge, agulla

MMB

Els Òbits

CET (suposat)

1957 (suposat)

Molt precari

Puro dels Emprius

SGIM

Els Emprius

CES-CEC-TIM

1959

Bastant deteriorat

Vella dels Emprius

SGIM

Els Emprius J. M. Torras Homet

1962

Precari

Cova del Drac

ABCET

La Mola

CET

1964

Acceptable

Cova del Drac

ABCET

La Mola

CET

1966

Acceptable

ABCET: Arxiu-Biblioteca del Centre Excursionista de Terrassa.
SGIM: Servei General d’Informació de la Muntanya.
MMB: Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc.
Autors: Albert i Òscar Masó Garcia, 2017.
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Registre històric de postguerra

J. Camp (TIM), E. Comellas (SEAC), J. Lladó i M. López (TIM),
E. Lamarca, J. Galícia (TIM)

Sense dades

Sense dades

Registre molt valuós d’escalades inèdites
de postguerra a l’Obac

J. Monfort, D. Vintró, etc. (SAM CET i colla Senglars), F. Ullés (CET),
J. Alaix, J. Aspachs, C. Olivella, J. Monistrol (CES)

Registre històric de postguerra

Polèmiques polítiques i federatives de la cordada Nubiola-Torras,
cordada J. Camp i Estruch (TIM), molts acudits de J. Galícia,
cursets d’escalada diversos

Signatures segona meitat del segle XX

I. Peñarroya (GAM), J. M. Torras Homet i A. M. Pallejà (GES-CMB)

Signatures segona meitat del segle XX

L. Muntán i J. Riera (CMB)

Registre històric amb signatures il·lustres

J. M. Torras Homet (GES-CMB), J. M. Anglada, Joan Cerdà,
Jaume Cerdà i O. Andrés (GES), H. Pokorski (DAV), cursets d’escalada
diversos, À. Casanovas (GESAM), G. Roca, E. Renom (CAS)

Registre de gran interès que va fer sortir
a la llum una agulla inèdita

D. Feiner, I. Bas, R. Bassols (SAM CET)

Signatures segona meitat del segle XX

J. Alaix (TIM), J. Aspachs (CEC-CES)

Signatures segona meitat del segle XX

J. M. Torras Homet (CMB), J. Monistrol (CAS), J. Aspachs (CEC)

Signatures destacades darrer terç
del segle XX

À. Casanovas (GESAM), J. Pons (GAM), J. Galofre (CET),
A. Martínez «Maño» i F. M. Troya (CET), A. Guillaumet (GEDE)

Signatures destacades darrer terç
del segle XX

A. Iglesias (CE Collserola), J. M. Dalmau i Fígols (CAS),
grup GERPES, A. Mompart (SAME)
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Figura 6. Retrats dibuixats en el llibre de registre de la Castellassa de Can Torras de 1947

Font: ABCET.

Figura 8. Acudit del dibuixant Josep Galícia Marcet (TIM). Llibre de registre de la Roca
dels Cavalls de 1952

Font: ABCET.
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Figura 7. Enric Comellas i el llibre de registre de la Castellassa de Can Torras de 1951

Font: ACECV.

209

IX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Figura 9. Llibre del Burret de 1926, el més antic conservat

Font: ABCET.
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Figura 10. Llibre de la Castellassa de Can Torras de 1927, el segon més antic conservat

Font: ABCET.
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Figura 11. Llibre de l’agulla de Tanca de 1941, molt precari

Font: SGIM.
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Conclusions i crida
Malgrat que és molt 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 Sant Llorenç del Munt i l’Obac i, per extensió, de Catalunya. També pot
ser d’interès per als experts en altres àmbits com el sociològic, filosòfic, científic,
cultural i literari.
Es fa una crida a qui guardi algun d’aquests llibres com a particular, que el doni
a alguns dels arxius que en conserven per poder ser preservats i consultats públicament. En aquest sentit, les entitats excursionistes vallesanes podrien notificar-ho
als seus socis escaladors més veterans, que són els qui potencialment poden conservar algun d’aquests exemplars pel simple fet d’apreciar-los i de no saber on poder-los donar amb una mínima confiança que els conservaran adequadament.
Alguns exemplars històrics han estat donats els últims anys gràcies al fet que s’han
millorat els arxius i les persones donants ho han sabut.
Com a punt final, els arxius i museus que conserven actualment aquests llibres
haurien d’emprendre accions per tal de millorar la valoració que se n’ha fet, la
qual s’exposa en la taula 3. S’incideix sobretot en la necessitat d’inventariar convenientment els llibres de registre i publicar el fons en línia perquè pugui ser conegut públicament, per tal d’atreure els estudiosos i interessats en la matèria. En
aquest sentit, el CET va endegar l’any 2015 un projecte pioner de digitalització de
vint exemplars del seu fons de llibres de registre. Es va decidir fer-ho mitjançant
la fotografia perquè l’escaneig podia malmetre alguns dels exemplars. De moment
s’està en procés, però la intenció és publicar-ho en línia a termini mitjà i mirar de
geolocalitzar els llibres digitalitzats.
Taula 3. Valoració molt aproximada dels arxius i museus que conserven llibres de registre
històrics dels cims d’agulles i roques de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
ABCET

SGIM

MMB*

a Es pot consultar el fons en línia?

En procés

5

No

0

No

0

b Estan digitalitzats els llibres en línia?

En procés

5

No

0

No

0

c Hi ha control d’humitat i temperatura?

No

0

No

0

No

0

d Els registres estan identificats en
l’inventari de la col·lecció?

No

0

Sí 10

Sí

2

Sí
(horaris
concrets)

8

Sí
(cal concertar
visita)

8

No

4

No

8

No

9

No

8

e És fàcil consultar-los públicament?

f Es pot accedir lliurement als llibres de
registre sense cap control?
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g Conscienciació envers la importància
dels llibres de registre

Alta

9

Mitjana

7

Baixa

5

h Risc d’extraviament o desaparició
dels llibres de registre

Baix

7

Molt baix

9

Alt

4

Puntuació total (0-10)

5,25

5,38

2,88

* Es tracta d’un inventari procedent d’una altra col·lecció que es va diversificar, la del Museu Cavall Bernat, i, per tant,
no és complet ni fiable.
Font: Òscar Masó Garcia (novembre 2017)

Figura 12. Jordi Albareda, de la secció de fotografia del CET, digitalitzant un llibre de
registre històric de la cova del Drac

Foto: Òscar Masó Garcia
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Agraïments
En especial al Centre Excursionista de Terrassa, perquè gràcies a la seva pionera
iniciativa, constant i rigorosa, de col·locar i recollir llibres de registre, avui dia existeix aquest patrimoni històric excepcional. També agraïm la col·laboració de Carles Olivella Viguer (Arxiu Carles Olivella, UES); Centre Excursionista de Castellar
del Vallès; Conxita Garcia Pérez (CE Castellar del Vallès i CE Llorençà); Jordi Albareda (secció de fotografia del CET); Josep Galícia Marcet (TIM-UES); Josep
Paytubí i Carles Capellas (SGIM); Martí Puig Cabeza i Joan Pérez Ventayol (ABCET); Martin Achrainer (Arxiu històric de l’ÖeAV); Montserrat Barberà (MMB);
Ricardo Deccarli (SAT).

Fonts de consulta
Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la UEC de Barcelona
Arxiu del Centre Excursionista de Castellar del Vallès (ACECV)
Arxiu Històric de la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini de Trento, Itàlia)
Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya (AHCEC)
Biblioteca-Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (ABCET)
Historisches Alpenarchiv (arxiu històric dels clubs alpins alemany [DAV], austríac [ÖeAV] i del Tirol del Sud [AVS])
Servei General d’Informació de la Muntanya, de Sabadell (SGIM)

Sigles emprades
ABCET
ACECV
AEM
AEP
AEP (2)
AHCEC
ANC
AVS
CADE
CAF
CAI
CAS
CEC
CECB
CEG

Arxiu-Biblioteca del Centre Excursionista de Terrassa
Arxiu del Centre Excursionista de Castellar del Vallès
Agrupació Excursionista Muntanya (Barcelona)
Ateneu Enciclopèdic Popular (Barcelona)
Agrupació Excursionista Pedraforca (Barcelona)
Arxiu d’Història del CEC (actualment a l’ANC)
Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)
Alpenverein Südtirol (Club Alpí de Tirol del Sud)
Cenre Acadèmic d’Escalada del CEC
Club Alpí Francès
Club Alpí Italià
Club Alpí Sabadell
Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona)
Centre Excursionista de la Comarca del Bages (Manresa)
Club Excursionista de Gràcia (Barcelona)
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CEP
CES
CET
CEV
ČHS
CMB
CMM
CMSC
DAV
FJ
GAM
GEDE
GES
GESAM
MMB
NPS
ÖeAV
OVK
SAM
SAME
SAT
SEAC
SGIM
TIM
UEC
UES

Club Excursionista Pirenaic (Barcelona)
Club Excursionista Sabadell
Club Excursionista de Terrassa
Centre Excursionista del Vallès (Sabadell)
Federació Txeca de Muntanya
Club Muntanyenc Barcelonès (Barcelona i diverses filials)
Club Muntanyenc Manresà
Club Muntanyenc Sant Cugat
Deutscher Alpenverein (Club Alpí Alemany)
Frente de Juventudes
Grup d’Alta Muntanya del CMB
Grup Especial d’Escalada del CEG
Grup d’Exploracions Subterrànies del CMB i filials
Grup d’Escalada de la SAM del CET
Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc
National Parks Service (EUA)
Österreichischer Alpenverein (Club Alpí Austríac)
Comitè Regional de la Pedra Arenisca de l’Elba, Txèquia
Secció d’Alta Muntanya del CET
Secció d’Alta Muntanya i Escalada de la UEC
Società degli Alpinisti Tridentini (Trento, Itàlia)
Secció Excursionista de l’Ateneu Castellarenc (Castellar del Vallès)
Servei General d’Informació de la Muntanya (Sabadell)
Terra i Mar (Sabadell)
Unió Excursionista de Catalunya (diverses filials)
Unió Excursionista de Sabadell
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