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El passat 16 de  juny de 2022 es va presentar al CET, dins una Sala Àngel Casanovas plena, 
aquesta nova eina considerada pionera al món, i que ens permet endinsarnos en els orígens de 
l’escalada a Catalunya, tot llegint les impressions i signatures dels seus històrics protagonistes 
deixades als cims i vies d’escalada de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, abarcant des de la dè
cada dels anys vint  fins als anys setanta del segle passat. Es  tracta d’un visor virtual gairebé 
únic al món per la seva concepció i contingut, que es pot consultar a través d’internet a la ma
teixa web del CET, i que de forma geolocalitzada, que vol dir localitzable damunt d’un mapa, 
permet  navegar  per  les  agulles  rocoses  d’aquest massís  tot  consultant  els  llibres  de  registre 
que varen romandre en els seus cims a partir de 1926, i que foren curosament recollits i con
servats a l’ArxiuBiblioteca d’aquest centre. Aquests registres foren col·locats durant diverses 
campanyes en els punts culminants de  les agulles més representatives del massís com el Ca
vall Bernat o Burret,  l’Esquirol  (que no  s’ha  conservat),  la Cova del Drac,  la Castellassa de 
can Torras, l’agulla Petita de les Fogueroses, el Cavall Bernat de la Vall, l’agulla Gran de Ma
tarrodona o de  la Germanor, etc, essent unes accions dutes a  terme pel CET i a  través de  les 
seves seccions com la d’Esports de Neu i d’Alta Muntanya, convertintse a dia d’avui en una 
veritable font de riquesa històrica i documental de l’escalada a casa nostra, no debades aquest 
massís fou un dels bressols de l’escalada a Catalunya, i per tant en aquella època la flor i nata 
dels pioners d’aquest esport ascendien assíduament les agulles esmentades, així com també les 
de Montserrat i el Sot del Bac, principalment.

S’inaugura  el Visor Virtual  de  Llibres  de Registre  d’Escalada Històrics  de 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac del Centre Excursionista de Terrassa (CET)

Presentació de l’acte. D’esquerra a dreta: Joan Pérez Ventayol, 
Òscar Masó Garcia i Martí Puig Cabeza / Foto: Albert Masó Garcia
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Hi apareixen signatures de noms històrics, il·lustres i de renom pioner com la de Ramon de Se
mir, Àngel Bàrbara, Horaci Montblanc, Noel Llopis i Lladó, Francesc Homedes, Josep Tintoré, 
Josep Abelló,  Isidre Suana, Josep Boix, Àngel Graner, Ricard Mampel,  Jaume Tiana, Núria de 
Quadras, Andreu Xandri, Albert Casanellas, Josep M. Torras, Josep Barberà, Jordi Panyella, Er
nest Mallafré, Paquita Bernad, Albert Escolà, Carme Romeu, Raimon Estrems, Joan Camp, Jo
sep Alaix,  Josep Galícia,  Josep Castell,  Jaume Caselles,  Joan Panyella, Agustí Ventura,  Jaume 
Vendrell, Enric Comellas, Vicenç Barbé, F. Farrés, Jordi Casasayas, etc... i paral·lelament hi ha 
una  inacabable  llista  d’entitats  de  totes  les  èpoques,  de  costums  socials  i  culturals,  proclames 
polítiques del moment, etc... Com és habitual, aquest tipus de dades escrites en sang calenta pels 
seus protagonistes, estant en plena acció, aporten una informació genuïna i a voltes única que no 
existeix en cap altre document muntanyenc.

Compendi  aproximat de visors virtuals de  llibres de  registre  al món. El del CET és  el 

més  complet  que  inclou  geolocalització. Altres  són  el  del  Grand Teton  National  Park 

(EEUU), Adelaide  Bushwalkers  (Austràlia),  Club Alpí Alemany  i Austríac,  Club Alpí 

Italià de Salerno, grup d’escaladors del Palatinat (Alemanya). Autor: Òscar Masó Garcia.
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Els parlaments

La presentació del visor la va encetar el terrassenc Joan Pérez Ventayol, doctor en Història Con
temporània, director de l'Escola d'Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i exresponsable 
de la BibliotecaArxiu del CET. El Joan va ser l’impulsor de la iniciativa, que fou gestada durant 
el mandat del CET de l’Àngel Casanovas Crespo, qui va donar l’aval necessari per iniciarne la 
seva materialització. Va parlar del paper clau que exerceixen  les biblioteques però sobretot els 
arxius de les institucions i entitats sobre el llegat històric i documental que custodien, fent èmfa
si en valorarlos  i potenciarlos, ara més que mai, sense donar  l’esquena a  la  revolució digital, 
“ja que si no hi fossin no coneixeríem el passat, no ens podríem projectar en el futur i seríem uns 
complets ignorants”, mostrant l’exemple dels llibres de registre d’escalada que el CET ha sabut 
preservar. Després va descriure com li va sorgir  la  idea de  recuperar  i  treure a  la  llum pública 
aquests registres ja que, segons un dels ponents, Martí Puig, “allò que no se sap que existeix és 
com  si  realment  no  existís”. Aquesta  idea  li  va  ser motivada  l’any  2006  per  la  reacció  que  el 
següent ponent, l’Òscar Masó Garcia, va tenir en descobrir aquests registres custodiats pel CET 
durant la recerca que estava fent mentre escrivia el llibre “Descobrint la Castellassa de can Tor
ras i els seus voltants”, i la consegüent revalorització que es va donar a aquest fons gairebé inè
dit  fins  aleshores.  Va  decidir  d’iniciar  la  tasca  amb  la  curosa  digitalització  dels  llibres  més 
antics, endegada per la Secció de Fotografia del centre, principalment de la mà de Jordi Albare
da, i després va prosseguir en la figura del Martí Puig, quan aquest va rellevar en Joan Pérez en 
el càrrec de bibliotecari i arxiver i es va proposar de culminar la idea amb el brillant colofó de 
ferla consultable geolocalitzadament.

Visor: El mapa d’accés als Punts de Registre. C.E. Terrassa.
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El següent parlament va venir de la mà de qui subscriu aquestes ratlles. Cal dir que soc enginyer 
tècnic, escriptor i muntanyenc, i tinc una visió a nivell mundial sobre l’estudi dels llibres de re
gistre dels cims de les muntanyes, a causa d’haverhi dedicat diversos articles i d’haver escrit el 
llibre  “Libros  de Cima”  (Desnivel,  2018),  després  de  3  anys  investigant  sobre  la matèria  junt 
amb la col·laboració del meu germà Albert, que serviren per ferne una fotografia a nivell mun
dial i plasmarla en aquesta obra, que ha acabat esdevenint un referent en aquest tema.

A  l’inici  vaig  explicar  que  aquests  registres  com a  tals  sorgiren  l’any  1857,  quan  el  pirineista 
francès Toussaint Lézat va  tenir  la  iniciativa de colocar un  llibret dalt de  l’Aneto,  i de com ha 
evolucionat aquesta  tradició  fins arribar als nostres dies. Després vaig descriure com degueren 
aparèixer els registres del CET, segurament imitant els que ja existien als cims pirinencs posats 
en aquella època pels francesos i pels membres del C.E. de Catalunya, entre d’altres. D’aquesta 
forma, el CET va trobar en els cims verges de les agulles de Sant Llorenç l’escenari ideal per fer
hi les seves pròpies campanyes de col·locació de registres. Una dedicació i constància dignes de 
la màxima lloança que el darrer ponent, en Martí Puig  i Cabeza, es va encarregar d’exaltar  tot 

Visor: Exemple de la fitxa del Punt de Registre del Burret. C.E. Terrassa.



  COL·LABORACIONS

Vacarisses, balcó de Montserrat  Núm. 648 Agost 2022  Pàg. 42

explicant amb detall com es va dur a terme el visor virtual. La seva passió de muntanyenc i  la 
seva professió de geògraf, sumades a  l’actual càrrec de bibliotecari  i arxiver del CET, el varen 
encaminar a gestar la consulta geolocalitzada dels registres que havien estats digitalitzats prèvia
ment, treballant incansablement per aconseguir el suport i les plataformes que ho han acabat fent 
possible, a més de confeccionar  les acurades  i  riquíssimes fitxes que encapçalen cadascun dels 
Punts de Registre, curulles de referències bibliogràfiques, fotogràfiques i geogràfiques. Aquests 
Punts de Registre són, en paraules del propi Martí Puig, un “indret geogràfic (i per tant georefe
renciable) on s’hi dipositen un o una sèrie de llibres de registre pertanyents al mateix indret i que 
cobreixen una escala de temps seqüencial. En un indret hi pot haver més d’un Punt de Registre 
(per exemple, al cim d’una agulla, en una reunió d’una via d’escalada,...), i el Punt de Registre 
no ha de perquè ser un cim, roca, agulla o reunió. Pot ser un bar on hi freqüenten els escaladors i 
escaladores (llibre de “piades”).” 

Visor: Exemple de signatures d’un dels llibres de la Cova del Drac, amb alguns 
dels seus protagonistes de l’època (anys trenta del segle passat). C.E. Terrassa.
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La vetllada va  finalitzar amb una pregunta  realitzada per Ricard Darder,  ferm escalador veterà 
assistent a l’acte: “teniu alguna pensada de quina cosa fer amb la petita informació dels potets de 
registre de  les  roques que pugui haver a Sant Llorenç actualment, alguna sistematització sobre 
això?”. Martí  Puig  va  respondre  en  primera  instància  argumentant  que  l’ArxiuBiblioteca  del 
CET té previst anar ampliant la cobertura del visor, no només per Sant Llorenç, i en la mesura 
que  es  pugui  s’aniran  custodiant  tots  aquells  registres  que  puguin  anar  ampliant  el  fons  amb 
aportacions particulars. Després, qui subscriu aquest article va ampliar la resposta prenent un to 
ètic i reflexiu: quan hom troba un llibre de registre dalt d’un cim és lliure de decidir què n’ha de 
fer, sobretot si se’l troba en un estat deteriorat per l’òbvia climatologia extrema que impera a la 
muntanya. Hi ha qui està a favor de deixar que es podreixi allà dalt, com si fos el seu destí final, 
o bé hi ha qui opta per recollirlo  i cedirlo a una entitat  (com podria ser  l’arxiubiblioteca del 
CET), per a que ho custodïi i pugui ser consultat per les noves generacions, que puguin conèixer 
la petja dels  seus antecessors. Hi ha qui creu que un  llibre de  registre en un cimall evita mals 
majors, com el de contaminarlo i embrutarlo amb signatures i gravats esperdigats pels voltants. 
A banda d’això, es pot reflexionar sobre les paraules d’Enea Fiorentini, alpinista italià expert en 
llibres de registre de cims, quan es refereix a “algú que pren la decisió d’escriure quelcom en el 
llibre d’un cim, el qual està obert a la lliure lectura de tots aquells que aconsegueixen arribar a 
ell, no s’hauria de considerar un document sotmès a normes de privacitat”. Amb aquest criteri es 
podria dir que hom es fa autorresponsable del que continguin els seus escrits, assumint que pas
sen a ser de domini públic.

Visor: Acudits de l’escalador sabadellenc del TIM Josep Galícia Marcet, 
apareguts en diversos registres. C.E. Terrassa.
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Ara que el visor  ja és una realitat, em plau ad
juntar  a  continuació  el  comentari  que  vaig 
escriure a “Libros de cima” fentne al·lusió, jus
tament  quan  llavors  encara  era  un  projecte  en 
construcció: 

“Podem imaginar en un futur no molt  llunyà la 
possibilitat de poder donar veu, amb tan sols un 
clic,  als milers  i milers de dades,  idees  i  senti
ments  plasmats  durant  quasi  un  segle  allà  dalt 
de les muntanyes. Temps al temps!”

Dades sobre el visor:

El visor es troba en el següent enllaç:
https://ceterrassa.cat/visordellibresderegistrehistorics/

Quan hi  entrem apareix una  interessant  introducció  sobre  els  orígens de  l’escalada  al CET  i  a 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, junt amb l’origen dels llibres de registre i les claus del visor vir
tual: “La divulgació dels continguts dels llibres de registre a través d’un visor cartogràfic és in
novador en la seva concepció, i parteix de la voluntat de mantenir la consulta dels llibres des de 
la ubicació geogràfica on van ser dipositats i emplenats, encara que sigui de manera virtual.
Està preparat per créixer en continguts i àmbit geogràfic.
Per al disseny del visor s’ha emprat la tecnologia Instamaps de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, on  s’hi poden consultar  els Punts de Registre  amb  llibres de  registre d’escalada 
històrics, i accedir a la seva fitxa que permet accedir a la seva consulta.
Per a l’emmagatzematge de les fitxes associades als Punts de Registre com a les imatges de cada 
un dels llibres s’han emprat les funcionalitats de l’Hemeroteca del Catàl·leg Col·lectiu de Bibli
oteques Excursionistes de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), del qual 
la Biblioteca i arxiu del Centre Excursionista de Terrassa en forma part.
La publicació dels llibres de registre històrics té una finalitat únicament de divulgació i està pen
sada  per  fer  arribar  aquests  extraordinaris  continguts  a  qualsevol  persona  interessada  en  el  fet 
excursionista, i en la història de l’escalada en particular, i no té per objectiu obtenir cap mena de 
contraprestació econòmica.”
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Text: Òscar Masó Garcia, amb diversos fragments de difusió del CET

Fotografia: Albert Masó Garcia

I a mode de cloenda s’adjunten, com a tall d’exemple, uns inspirats escrits  inclosos en aquests 
llibres de registre del visor. El primer, aparegut al segon llibre del Burret, datat de l’1 de novem
bre de 1935 i escrit per un soci del Centre Excursionista del Vallès, diu: “En assolir avui el Ca
vall  Bernat,  hem  experimentat  novament  la  interna  emoció  que  produeix  escalar  tots  aquests 
monòlits i cimals d’aquest majestuós Sant Llorenç. I val a dir que les escalades d’aquesta mun
tanya, si bé són curtes, poden conceptuarse de primer ordre, puig crec que després d’havert’hi 
familiaritzat es poden aventurar aquella sèrie d’ascensions pel Pirineu amb la més franca proba
bilitat d’èxit.”
El segon text, del llibre de 1927 de la Castellassa de can Torras, escrit el 8 de maig de 1932 per 
Jaume Tria,  soci del CET,  resa:  “Els  cims ens atreuen, perquè  tenen una expressió de  llibertat 
[…] i és per això que nosaltres no resistim el desig de remuntarnos per l’emoció d’una escala
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