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Adéu al mite
El passat 6 de maig, als 94 anys dedat, ens va deixar
Josep Maria Torras Homet. El seu llegat perdurarà per
sempre en els llibres de muntanya del nostre país

Josep M.Torras rapelant el Paller de les Fogueroses (S.L.Munt)
lany 2013, a ledat de 87 anys. Autor: Albert Masó Garcia

Colom,s/n-Telèfon937147305-CastellardelVallès08211BCN
e-mail:cecastellar@gmail.com/www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
AdheritalaFederaciódEntitatsExcursionistesdeCatalunyaialaCoordinadoradEntitatsperlaPedraSeca
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Temps difícils
Acabemdencetarlanomenada-Fase1-indicadoradequelapandèmiaproduïdapel
coronavirusCOVID-19haentratenfasedecontroliaixòenspermetcomençaraferalgunesactivitatsqueeneldecursdemésdedosmesosquehaduratlestricteconfinament,
havienestatsuspeses.
Finsavui,mésde28.000personeshanmortatotlestatespanyolimésde6.000solsa
Catalunyapelsefectesdaquestamalaltia.Aquestesdadesmostrenuntristescenarique
ensensenyafinsaquinpuntnoestemproupreparatsperafrontaraquestesadversitats.
DesdelCentreExcursionista,volemexpressarelnostreméssentitcondolatotesles
personesquehanperdutalgunfamiliaroamicestimat.
Enaquestsdarrersdiesdeconfinament,hemrebutlatristanotíciadelamortdedues
personesmoltsignificativespelnostrecentreexcursionista.Dunabanda,enJoaquim
CasajoanaHomet,de89anysdedat,quefouundelsquatresocisfundadorsdelantiga
SEAC(actualCentreExcursionistadeCastellar)iperaltracostat,eldecésdeJosepMaria
TorrasHomet,de94anysdedat,referentindiscutibleenelmóndelescalada,alpinisme,
excursionisme,espeleologiaialtresdisciplinesesportives.
Jaqueaquestdilatatparèntesidereclusióhaimpeditacomiadar-noscomcaldaquests
amics,pretenemqueaquestbutlletíesdevinguiunmerescuthomenatgeperaaquestes
singularspersones.
Recopilemdoncsenlesproperespàgineslesfotografies,articlesiescritsdecomiat
queenshanfetarribat.
Unabrilplujosensharegalatunaintensaverdor,plenadevida,onlaiguabrollaper
escletxes,sequesdesdefeiamoltsanys.Unaimatgequecontrastaambunarealitatpandèmica.
Laentradaala-Fase1-enspermettornarasortiralamuntanya,mésomenys,comho
fèiemabans.Gaudimdoncsdelanaturaambrespecteiadmiracióifem-nosmereixedors
daquestinigualabletresor.
RafaelSerra

Nota
Durantlestatdalarma,ellocaldelCentreExcursionistaromantancat.Malgrataixò,elfuncionamentadministratiudelCECsegueixenplenainormalactivitat.Encasdenecessitar
algunagestiócaladreçar-sepercorreuelectròniccecastellar@gmail.com
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JOAQUIM CASAJUANA HOMET, LÚLTIM POUATER
Fapoc,unsquantsmesosenrere,quelexcursionismecastellarencsacomiadavaperúltimavegada del company, Ramon Serra Fàbregas, un
delsquatrellegendarisfundadors,queenelllunyà15denovembredel1953varenengegarla
nostraentitatenelsidelaleshoresrecentreviscolatAteneuCastellerenc.
Avuinovamenthemdecomunicar-vosaltrecop
unadesagradablenotícia.Enshadeixatpersempreeldarrerdelsnostressocisfundadors:EnJoaquimCasajoanaHomet,elQuimcomlanomenàvemamistosament.
Eraunbonexcursionista,vocacionaliautodidacta,cridatdenoiperlestimacióiladèriadelanatura.Liagradavasortirirecórrerelsentornsbonicsifamososdelanostravila,sentint-seatret
aviatperlesdiversesmuntanyesqueensenvolten,PuigdelaCreu,ElFarell,St.SadurnídeGallifa
ievidentmentSt.LlorençdelMunt.Detotsaquests
indretsarribàaser-neungranconeixedor.
Tambéfoutotalavidaunnotableidestacatboletairecastellarenc.Bonconeixedordetotesles
espècies dels apreciats fongs i dels boscos del
nostretermeidelspoblesveïns.
JuntambelseuíntimamicRamonSerra,vàrem
poder veure, cada temporada, uns grans recol·lectorsenacció.
Noésestrany,doncs,queambaquestavocaciói
afeccio,justamentencomençarlasevajoventut,
fossincridatselsdosamicsperSimeòCabailEnricComellesperquèsincorporessinalacreació
delaSEAC,iniciantdaquestamaneraelseucontacteamblexcursionismecatalàorganitzat.
Daquells primerencs passos inicials pot desta-

EscaladaalaCastellassadeCanTorrasal'any1954.AlesfotografiesRamonSerra,EnricComellasiJoaquimCasajoana

cartambé,lessevaescaladaalaCastellassade
CanTorras,delamàdelEnricComelles,veritablemotorimpulsorambincansableentusiasme
delsprimersanysdelaSEAC.
Recordotambédaleshores(pensoqueserialestiudel1954)queenQuimienRamón,juntamb
Simeó i la Sra. Remei, per les vacances van fer
una sortida llarga a la vall dOrdesa, en aquells
tempspocvisitada.
Amb base al poble deTorla, resseguiren diversositinerarisquelanysegüentenelcicledeconferències,farienunadivulgaciódelexcursióamb
les fotografies, explicacions i un gran mapa dibuixatpel«pareCaba»quedespertarenmoltes
il·lusionsiganesentreeljoventcastellarenc,que
comjomateix,tinguéremlasortdesseriniciats
alexcursionismeperaquellsveritablespioners
anivelldeCastellar.Mésendavant(fetnaturala
lavida)elQuimesposaafestejariescasa,creantunanovavidafamiliaridedicant-seaella,poc
apocvaanarminvantlactivitatexcursionistamés
important.Eraunagranpersonaquesintegrava
ambdedicacióalquefeiaambunabonadisposició,voluntatiesforç.
Peracabarsolsunfet,potsernorellevantperòsi
interessanthistòricament.ElQuim,sinorecordo
malament, acompanyant al seu pare, el Narcís
Casajoana, «Cisset», devia ésser lúltim pouater
queaCastellarvarenobrirelsdarrerspousartesans per a tenir aigua a les cases, el seu pare
«Cisset»doficial,ielldaprenent.
Ara,finalment,desdaquestaeinadecomunicaciódelcossocialdelsexcursionistescastellarencs,
expressemelnostreméssentitcondolaladona,
fills,nétsifamiliarsperlapèrduadunbonamic.
AdéuQuim,sempreetrecordarem.

AlbertAntonellRibatallada
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General
JOSEP MARIA TORRAS HOMET, ADÉU AL MITE
Malauradament,aquestbutlletíavuiespresenta
amb un marcat deix trist i luctuós. I és que en
pocs dies hem perdut dues persones prou conegudesimoltsignificativesperal'excursionismedeCastellar.
Diversoscompanyshanfetlessevesaportacions
posantderelleueltarannàilesvivènciescompartidesambaquestespersones,tantestimades
irespectadespertotsnosaltres,queperdesgràciaavuijahanentrataformarpartdelapetita
històriadelCentre.
EnelcasdelJosepMariaTorras,elsamicsMartí
Llobet i l'Albert i l'Òscar Masó, posen al nostre
abastlafacetaqueelshaviareunit,infinitatde
vegades,ambEnTorras: la pràctica de l'escalada.També,desdeSabadell,elcompanycastellarencVíctorValls ens ofereix la seva particular
perspectiva del record, encara ben viu, que en
serva.Emperò,perfortuna,eltestimoniqueEn

2019.04.23 - Plaça Major de Castellar

2015.05.17 -Grup Anar-hi Anant. Entorn de Granera

Josep Maria deixa al seu darrere va molt més
enllà.L'espeleologia,lesllarguesidurescursesi
caminadesderesistènciapermuntanya,laincreïblecol·lecciód'ascensionsalsdiversoscimsde
la geografia catalana i espanyola i un dilatat
etcètera en són d'altres de prou remarcables i
carismàtiques.
Ens coneixíem personalment des de fa un grapatd'anysi,ambmútuesbromadesincloses,havíemmantingutuntracteafableicordial.Moltes
vegadesm'atreviaamolestar-loperquè,conscientdel'amistatqueensuniaidelasevapalesa
benvolença, era la meva gran referència quan
haviad'escriureoconsultarquelcom.Haestatel
meumillorassessordesdelpuntdevistalingüístic i, òbviament, excursionista. Per això, de tant
entant,únicamentperaferpetarla xerradeta o

1983.03.20 - Congost de  Montrebei
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1994.02.27-RuïnesermitadeSantHonorat(AltUrgell)
1.060 m.

peraplantejarunaconsultapuntualolliurar-li
unapiladefullssortitsdel'ordinadorperaque,
sensepressa,hifesunaacuradarevisió,elvisitavaalasevaacollidorallardecalCodina(lhistòric
iantiquíssimmasMircastellarenc)i,gairebésempre,emtornavalavisitaalabotiga.Sensdubte,
eraunapersonaobertaiaccessible.Enpoques
paraules; un gran home de muntanya i un excel·lent amic.

1997.10.26 -Tossal del Coscollet Alt Urgell 1.610 m.

Eneldecursdeltempshavíemcompartitnombroses sortides. Les nostres passes ens havien
permèsacostar-nosaMontserrat,SantLlorenç
del Munt, Els Encantats, Puigpedrós de Lanós,
Coscollet,Cogullód'Estela,elTurpd'Oliana,Salga
Aguda,SantHonorat..,isempreiatothora,gaudintiintentantaprendredelseuampliconeixementiexperiènciaperamoure'sperlanatura.

1994.02.27-SantSalvadordelCorbJosepMariaTorrasi
Josep Sors

2019.01.01-Primeraascensiódel'anyalpuigdelaCreu
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1999.08.30 - Cim d'Aneto 3.404 m.

cursionistesquejanotenimentrenosaltres.El
seu suport incondicional per a desbrossar i senyalitzar l'aleshores precari sender que enllaçavaelcimdeSantMarcambelpladelCastell
foumoltimportant.Igualment,enapropar-seles
festesnadalenques,erafàcilveure'lalpeudela
CastellassadecanTorrasparticipantalatradicionalcelebraciódelaportadadelpessebrei,pos-

1997.10.26-TossaldelCoscolletAltUrgell1.610m.Pere
Cardona,JosepM.TorrasiTomàsMañosa

Perami,solsunsimpleaspirantaexcursionista,
aquellesmemorablescaminadesesconvertiren
entotunluxeiunautènticprivilegi.
Recordoperfectamentlasevapresènciaicol·laboració en el moment d'intentar consolidar el
petit pessebre que cada any s'aferma a les paretsdel'ermitadeSantMarcdeBrocàenmemòria del Koldo Basterretxea i dels companys ex-

1997.10.26-TossaldelCoscolletAltUrgellGrupalcomplert

1999.12 - 34è Pessebre Castellassa - Lliurament del
pessebre al Josep M.Torras
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2007.03.11-MiradordeSta.Magdalena(Montserrat)

2000.08.19-AltaRutaCuixà-Guardiola.Puigmal2.913 m

teriorment, a l'escalada al monòlit rocós de la
serraladadeSantLlorençdelMunt.
És cert que En Torras, per mèrits propis, el pas
deltempsl'haviaconvertitenunaautènticallegendaperalagentdemotxilladeCastellar.Iés
que ningú com ell podia oferir una trajectòria
muntanyencatantllargaibrillant.Anysenrere,
ambmotiudelainauguraciódelrenovatboulder
bastitallocaldelCentre,varebreunapetitarecompensaalveurecomelseunomlluïa,destacat,enelrètolsituatalaportad'accésalainstal·lació i, alhora, se li atorgava el títol de president
d'honordelGrupd'altamuntanyaiescaladade
l'entitat.Unreconeixement,potsersenzilliíntim,
quevavolercompartirambquihaviaestatsempreelseuentranyablecompanydecordada,el
tambéllegendariJoanNubiola,presental'actei
que va rebre i agraí, molt emocionat, el lliuramentd'unalitografiadelMorraldelDracdibuixadapelnostreconsociFrancescDaví.

Enelsdarrersmesos,jaambelsseus94anysa
l'esquena,acompanyatperlaMariaCasajuanai
altres castellarencs, encara feia la seva caminadetasetmanalverselcimdelpuigdelaCreu.
Molts matins coincidíem i, després de saludarnoscofoisialegres,ensaturàvemunmomental
costatdelcamíperaconversarunamica.Avui,
elrecordd'aquellesbreustrobadesesdevétintatperunregustbenamargimelangiós.
Quancaldonareldarreradéuaalgúaquiestimem,restaalnostreentornunabuidoraclaparadora.Elsquehemtingutlasortdepodercompartir amb ell moments inoblidables trescant
ambgoigperles"nostres"muntanyeseltrobaremmoltafaltar.
El Josep Maria ja ha fet el cim. Reposa en pau,
amic.

2000.12.06-GruppropermitadeSt.Marc-6èPessebre

2005.08.10-AccésalrefugiElrecer.Balmadelsmaquis

JaumeTorrens
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TORRAS, AMB A, COM LA XOCOLATA
Liagradavenelsaspecteslingüísticsiterminològics de la muntanya. La dèria toponímica i etimològica de tants indrets propers i llunyans.
Unafixaciótossudaperserfidelsalsmotsoriginalsiunaoriginalitatdivertida-peròpoccridanera-perbatejarallòqueencaranotenianom.
Lapreocupacióperunbécomúquetransitamés
enllà de nosaltres. Li agradaven també els números. Els seus han estat tan extraordinaris en
tants àmbits que va poder triar aquells que li
agradavenmésperpoderferlessevesllistestant
personalíssimes. Li agradaven els números singularsmésqueelsrodons.Elscapicuapersobre
dels altres.
Undiaemvadirquelifariagràciaferladarrera
escaladaalarocadelEsquirol.Aquíhaviafetla
primeraescaladaiaquílifeiail·lusióacomiadarsen.Mhovaexplicarperònovagosardemanarmho.Amiemfeiail·lusióacompanyar-liperòno
lesteniatotes,aleshoresjatenia87anysiveritablementshiveiamoltpoc.Teniadubtesdesiell
enseriacapaçidecomsolventaríemqualsevol
problema.Emvaigimposarduescondicions,una
defàciliunadedifícil.Laprimeraeraquevolia
unaltrecompanyperqualsevoleventualitat.Laltraeraquevoliaqueesposéstalabardperpujar.
LarocadelEsquirolnoésgairedifícilperòtéun
franqueigexposatqueencasdecaigudaésmolt

lleig.Elcompanyelvaigtrobardeseguida;elbo
delJordiCerdàshivaapuntarambentusiasme.
Fer-li posar el talabard va ser impossible: mai
delavida!Vaigcedirjo,ésclar.
Elljasabiaquenoerapertinentpujarinosaltres
també,peròhovamfer.Mésenllàdallòraonableensvàremenfilardalt.Ensvacostarmolt.Ens
preguntàvemsiallòteniasentit,pujantgairebé
alespalpentes.Larespostanoméslavàremtrobar a dalt.Tots tres vàrem ésser molt feliços.A
ellnolirecordocapmésescaladaamblamateixalluïssoralsulls.HaviacomençataescalaralEsquirolsetanta-unanysabans,iaquíacabavacrec
senserecançauncapicuavital.
Elprimercopqueemvaiglligarambellvaserel
desembredel1992perpujarelmeuprimerpessebredelaCastellassa;fèiemcordadatambéamb
el Quim Castany. Aleshores ambdós eren referentsalcentre.Sempreméshetingutlasensació
de privilegi estant al seu costat, de compartir
trossets d'història dun muntanyenc absolutamentsingular.
Ambelsanyshecompartitmoltscopscordaamb
ell. La seva cent cinquantena Castellassa, amb
brindisdexampanyadalt,eldiatristíssimderecuperarcosesalcanalódelaBaridana,lúltima
escaladacomacordadaambelJoanNubiolaque
vaseruncomiatsensedir-sho...imoltesanècdotesalacuinaoalpedrís
de casa seva.
Detotesperò,
la de la roca
de lEsquirol,
és quan una
cordada té
més sentit
que mai. Una
últimaambla
il·lusió duna
primera.Iaixò
explica una
vida.

MartíLlobet
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«JOSEP M. TORRAS, UN MUNTANYENC CASTELLARENC»
Autors: Albert i Òscar Masó Garcia

Elpassat6demaigde2020ensdeixavaenJosepM.TorrasHometal'edatde94
anys,posantpuntifinalaunavidaintensaiplenaquehadeixatunapetja
inesborrableenelmóndelamuntanyadelnostrepaís.Serveixicomadigne
homenatgealasevapersonalareedicióiactualitzaciód'aquestescritquevàrem
publicaralllibredelaXXXVIIIRondaVallesanadel'any2017
Fa relativament poc temps que a Catalunya es
practicadeformaoficiallexcursionismeilesactivitatsquesenderiven(escalada,espeleologia,
etc.). Què són aproximadament 144 anys en la
històriadunpobleodunacivilització?Poc,molt
poc, però alhora molt, molt moviment social,
moltsprojectes,moltesil·lusions,moltsquilòmetres recorreguts a peu, grimpant, esquiant, rapelant...imoltspersonatgescabdalsenlevolucióilesdevenirdunesactivitatsque,perauns
quants, són més que una simple pràctica desportútilperaenfortirelfísicovantar-sedeles

gestes conquerides i dels rècords destrossats.
Aquestsmuntanyencs,pionersorevolucionaris
que han marcat una o diverses èpoques, han
deixatunapetjainesborrablebépelsseustextos descriptius, per les seves exploracions, per
la gosadia de les seves ascensions, per tenir i
donarunpuntdevistadiferentalestablert,per
practicarmoltesdelesdiferentsactivitatsmuntanyenques,pertenirsempreil·lusióiobjectius
a assolir, o bé per tots aquests trets característicsjunts.Aquestdarrercas,singularipoccomú,
esplasmaenlafiguradenJosepMariaTorrasHomet, un muntanyenc polifacètic i pioner en el
móndelespeleologiailescaladacatalanesque
gaudeix dun merescut reconeixement. Fa més
devint-i-cincanysqueelsautorsdaquesteslíniesvàremconèixerpersonalmentenTorras(que
ésaixícomtothomlanomena),ihempogutcompartirambellnombrosesexcursionsiescalades.
Uspodemassegurarquesiesvolguésdescriure
acuradamenttotelquehafetalllargdelaseva
vidaentermesmuntanyencs,caldriaomplirun
parelldellibresbengruixuts.Permeteu-nossintetitzar la seva activitat i fer-vos almenys cinc
cèntimsdelasevasingularexperiènciavital.

LACRIDAPRIMERENCADELAMUNTANYAI
LESPELEOLOGIA

Josep M.Torras escalant la xemeneia de les Fitxes de
DòminoaSantLlorençdelMuntlany1998.Autor:Òscar
Masó Garcia.

NascutaBarcelonalany1926peròestablertdes
debenpetitalasevacasapairaldeCastellardel
Vallès,enTorrasvacomençaravoltarpelmassís
deSantLlorençdelMuntilessevesmuntanyes
veïnesdesdebenjoveiacompanyatperfamiliarsiconegutsdeCastellar,totrecorrentcamins
ambànsiesdexplorariconèixermón.Enaquellesprimerespassesexcursionistes,enTorrasva
començaradesenvoluparunaaficiótansimple
comcontundent,queassentàdeformadefiniti-
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formavapartdelClubMuntanyencdeTerrassa.
Ellalhaacompanyatennombrosesactivitatsdespeleologia i descalada, sovint pioneres.També
fentespeleologiaambelCMBvacoincidiramb
el reconegut alpinista català Josep Manuel
Anglada.Al'Enciclopèdiadel'ExcursionismeCatalàvaredactarl'apartatd'espeleologia,unveritabletractatenciclopèdicenlamatèria.

ACTIVITATSALPINÍSTIQUESINSÒLITES

Avencdel'esquerràJ.M.Torras(esquerra)iLamarcafoto
1954

va amb el pas dels anys i que es resumeix en
quatreparaules:«anaralamuntanya»,jasiguiper
caminar, escalar, baixar avencs, esquiar... el cas
eraiencaraéstenircontacteamblamuntanya,
ambelmedinatural.Ésunconceptebensenzill.
Aquesta simplicitat i claredatdidees són inherentsaltarannàdenTorrasilhandotatdunsentitpràcticipositiualhoradefermuntanya.
AlllargdelasevavidahaestatafiliatprincipalmentalCADE(CentreAcadèmicd'Escalada)del
CEC(CentreExcursionistadeCatalunya),alCMB
(ClubMuntanyencBarcelonès),ialaSEAC(SeccióExcursionista de l'AteneuCastellarenc), que
actualmentéselCentreExcursionistadeCastellardelVallès.
Alsanys1940saficionaseriosamentalespeleologiaishiespecialitza,participantenlesprimeres exploracions de cavitats importants com
lavencdelEsquerràalGarraf,finsarribaraformarpartdunaexpedicióaIndonèsiaorganitzadapelGESdelCMBperfertopografiesdenoves
cavitatsquilomètriquesalilladeSumatra,com
ladelGunungSeribúdemésde5km.deriusubterrani.Enaquestàmbitdelespeleologiavaconèixer la seva esposa, lAnnaMaria Pallejà, que

Paral·lelament, lany 1945 es va calçar els seus
primersesquís,defustaimoltarcaics,iapartir
dellavorsesvaengrescaraferascensionshivernalsanombrososcimspirenaicscomelPuigmal
i, sobretot,lAneto, el qual ha ascendit 19 cops
amb esquís.També ha estat un especialista en
ascendirtresmilsdelPirineu.Lany2008vacoronarnimésnimenysqueelseutresmilnúmero
400,ascendintlaGranFaixaamb82anysdedat.
Per si no nhi havia prou, cal dir que també ha
completattotselstresmilsdelaPenínsulaIbèricaidelesillesCanàries,destacantquealsPirineushaascendit42copslAnetoi19vegadesla
Pica dEstats.

JMTorrasalacovadelaSensada(Sta.MariadeMiralles)
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Enlavelladelsemprius1956(col·leccióJ.M.Torras)

UnaltreinterèsperaenTorrashanestatelssostresregionals(elscimsmésaltsdecadaregió),
deformaquealllargdelasevavidahatrepitjat
els 41 sostres de les comarques catalanes i els
50sostresdelesprovínciesdelestatespanyol.
Amés,tambéhaascenditcimsmíticsdelsAlps
comelMontBlanc,elMontRosa,elBreithorniel
GranParadiso,havisitattambélacordilleraafricanadelGranAtlesihafetmuntanyaaAustràlia.
Però la seva activitat daltitud no satura: lany
2011,als85anysdedat,vaascendirelsquatre
cimsdemésde2.900mdelaCerdanya,mentre
que lagost de 2012, amb 86 anys, va pujar el
Puigmal,ascensióqueelsquisubscriuenaquest
textvampodercompartirambmoltdegoig.Ho
va tornar a repetir els anys 2013 i 2014, essent
fidelalvelladagiqueellmateixsovintparafraseja:«quiPuigmalpassa,anyempeny!».

comhovaferenelsseusinicisalsanys1940:sensecascnibaudrier,lligant-selacordaalacintura
ambunnusdobledebolinai,sovint,sensepeus
degat.Fidelalasevafilosofia,enTorrashaempratelmínimdartificispossiblesquanhaanata
escalar,ihaprioritzatelrespectemàximalaroca
iladescobertadelcamímésnaturalalhorade
traçarnousitinerarisverticalsperascendiragullesoparets.
Als anys 50 del segle passat es va especialitzar
enlexploracióilescaladadimpressionantsxemeneiesfinsaleshoresmaiascendides,sobretot
aMontserrat,anantnormalmentacompanyatper
enJoanNubiolaCallís,elseuinseparablecompanydecordadadurant57anys.Ambellvaformarlafructífera«CordadaCentenària»,adoptant
ellemabàsicd'«arrampicaredivertendosi»,ésa
dir,escalardivertint-seenitalià.Ellsdossónreconegutsarreuperhaverrecorregutperprimer
copdiversesxemeneiesespectacularsicontundentmentlògiquesdelamuntanyadeMontserrat,conegudescoma«Torras-Nubiola»iobertes
a diverses parets i agulles com la Figuereta, el
SerratdelMorooelPlecdeLlibreSuperior.Són
tambédestacableslesxemeneies«T-N»i«N-T»a

DOCTORATENLESCALADADAGULLES
IXEMENEIES
Una altra faceta en la qual ha excel·lit amb escreix el nostre personatge és amb lescalada a
lestil més pur i clàssic. Sempre ha escalat tal i

La cordada centenàriaTorras-Nubiola
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poc material, acompanyat sovint d'en Joan
Nubiola,comperexemplel'Ag.delsNapsdeDalt,
l'ag.delaTempestat,elFaraó,elDàtil,elFrarede
BaixdelClotdelaMònica,laxemeneiadelSabre,elTubdelaPatata,l'Esquelet(sol),etc...TambéhaestèsaquestaactivitataSantLlorençdel
Muntialtresmassissos,ihaescalattambéaRiglos
(3ªalPuroambJoanNubiola),alsPirineus,alsAlps,
Dolomites,Calanques,Àustria,etc.Éscofundador
delhistòricGrupCavallBernatjuntambenJoan
NubiolailhistòricmuntanyencJosepBarberài
Suqué,ambquivatenirunaestretarelació.
Unacordadainseparableibencompenetrada:elMartí
Llobet i elTorras fixant el pessebre de la Castellassa
l'any2006.Autor:ÒscarMasóGarcia

LACTIVITATASANTLLORENÇDELMUNT
ILOBAC

laParetNOdeSantJeroni,convertidesengrans
clàssiquesqueavuiendiaencarasóntotunreferentmontserratí.Calafegirméssuperbesxemeneies obertes en altres massissos com la
Torras-NubiolaalcingledeCogul,alaserrade
Busa(1951),ilavia«RèquiemPerePallejà»aSant
LlorençdelMunt.Lúltimaxemeneiaobertaper
enTorraséslabatejadacoma«MTM»alaserra
delObac(2011).
Lany1949enTorrasiNubiolaprotagonitzarenun
fet polèmic destacable arran de fer la tercera
repetició de la temuda via Haus-Estrems de la
Mòmia,aMontserrat.Resultaquevarenpenjarhiunagranbanderacatalanaivarenserdenunciatsperaquestfet,essentexpulsatsdelaFederacióperunperíodede2anys.Allònovaaturar
paslasevaactivitatiapartirdellavorscomençaren a signar en els llibres de registre dels cims
com aHijos Predilectos del Sr. Pellicer, en al·lusióalpresidentdelaDelegacióCatalanadela
FederacióEspanyoladeMuntanya,delaqualvarenserexpulsats,totiquetambéeraunafrase
d'un fabricant d'armilles d'escalada. Cansada
daquells escrits, la Federació els va readmetre
amblacondicióquedeixessindescriureaquella
frase,peròelquevanfervaserpassarasignar
coma:Ex-HijosPredilectosdelSr.Pellicer...
EnTorrastambéhadescobert,batejatiascendit
perprimercopdotzenesdagullesaMontserrat,
obrint-hiviesnovessovintexposadesiambmolt

JosepM.TorrasescalanteltramverticaldelaTorreala
CastellassadecanTorraslany2009,aledatde83anys.
Autor:ÒscarMasóGarcia.

Josep M.Torras va començar a fer les primeres
caminades en plena postguerra, època en què
lespossibilitatsdeviatjarllunyerenmoltlimitades.Pertant,esvadedicaraconèixerelqueteniamésapropdelasevacasapairaldeCastellar
delVallès:elmassísdeSantLlorençdelMunti
lObac.Als14o15anysvasortirambelseuoncleJaumeHomet,queeracaçador,alesGuineueres,sotalaCastellassadelDalmau,ibenaviat
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Òscar i Albert, autors de larticle, junt amb Josep M.
Torrasdaltd'unturóamblaimmancablefita(S.L.Munt),
lany2012.Autor:ÒscarMasóGarcia.

vacomençaraferlesprimeresgrimpadessense
corda i de forma autodidacta a indrets com el
RocColom,lEsvessadaolaGranDiagonal.El22
denovembrede1942vaefectuarlaprimeraescaladaseriosa a la roca de lEsquiroltot utilitzantunaprecàriacordadepersiana.Llavorsell
tenia 16 anys i hi pujà amb els seus companys
JoanCaballéiJoanVila.Alhoradebaixaresvan
trobarquenosabiencomfer-ho,ivanhaverde
demanar ajut. Afortunadament, dos destacats
escaladorssabadellencsdelèpoca,enJosepAlaix
ienJaumeCamarasa,passavenperallàielsescoltaren.Ambunarevoladavanpujarfinsones
trobavenelTorrasielsseusamicsielsensenyaren a baixar fent ràpel a lestil daleshores, que
era el Dülfer. En aquesta maniobra elTorras va
patirunensurtquepersortnovatenirconseqüènciesgreus.Resultaqueesvapassarpelcos
un sol cap de corda en comptes dels dos que
pertocaven,peròesvaadonarquenoestrobavaprousubjectativapoderrectificaratemps.Si
shihaguésrepenjat,hauriaanatapararaterra
de cop, degut a que l'altre cap estava solt i no
estavalligatenlloc.
Poctempsdesprés,continuàfentmésescalades
(comelCavallBernatoBurret)ilany1944assistí
auncursetdescaladaorganitzatpelCADEalSot
delBac,tenintcomamonitornimésnimenys
que el llegendari JordiPanyellaPany.Apartir
daquest aprenentatge, elTorras va escalar ro-

quesmésdifícilscomlaCovadelDracperòsemprecomasegondecorda,finsquefinalmentel
dia28degenerde1945vaferlasevaprimera
escalada com a cap de corda, en concret a la
Castellassa de canTorras i assegurat precàriamentperJosepMariaEsteve.
Alllargdelasevatrajectòriaescalatòria,elTorras
havisitatmoltsovintelmassísdeSantLlorenç
delMuntilObac,realitzantprimeresascensions
aroquesinèditesicomplicadescomlesdelsTres
Pepets, laVella dels Emprius, el Sentinella de
Matarrodona,elTuródelBoc,elFusdesdesota,
elGendarmedelaFontdelaPola,elGatMesquer, el Bec, etc. A més, ha ascendit 105 vegadeselCavallBernati156copslaCastellassade
canTorras, la seva roca preferida, pujant-la sovintperparticiparenlafestadelpessebredels
castellarencs,darreramentformantunacordada
eficientimoltbencompenetradaambelMartí
Llobet,excel.lentescaladorcastellarenc.També
l'haescaladaendiversesocasionssenseutilitzar
lacordaperascendirlacanaldelaMatalongai
davallarperlaviaX.
Apartdescalarlesagullesperlesrutesconegudes,enTorrastambéhihaobertnombrosositinerarisdescalada,sovintambenJoanNubiola.
Algunesdelesviesmésimportantsleshaobert
aroquescomlaCovadelDrac,elMugrósolisensecorda!),elTuródelesNouCabres,elPurodels
Emprius,laGuaitandadelesGuineueres.També
n'haobertacinglerescomlArestadelConvenio
el cingle de laTrona, on hi va obrir labans esmentadaviaRèquiemPerePallejàambNubiola
lany1979.Estractadunainsòlitaxemeneiaque
alcapdepocvapatirunacataclísmicaensulsiadaqueenvaesborrarlameitatdelrecorregut.

LadivertidasignaturadeJosepM.Torras,quehompot
trobarenelsllibresderegistredelscimsdelesagulles.
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de88anys,acompanyatdenMartíLlobetiJordi
Cerdà,queforenparticipantsprivilegiatsduna
ascensióentranyableiemotiva.

MARXES,CURSESI...MARATONS!

2012.04.27-MTMfoto-ConxitaGarcia.ViaMaso-TorrasMasó

ESCALADESMÉSENLLÀDELS80ANYS
Elfetdarribaraoctogenarinovafrenarperres
ladèriadeJosepM.Torrasdeseguiractiuenlescalada,aligualquehafetlAgustíVentura,unaltrepioner,ques'hamantingutenactiumésenllà
daquesta edat.Lany 2009, a ledat de 83 anys,
elTorrasvaascendirlaCastellassaperanararecollirel43èpessebre,ilany2011vaobrir,als85
anys,unanovaviaalaserradelObacencompanyiadelsquesignemlespresentsratlles.Estracta
delaXemeneiaMTM,quejahemcitatabans,
batejada així pelTorras perquè representa els
cognoms dels aperturistes: Masó-Torras-Masó,
totemulantlesmítiquesviesT-NiN-Tqueellva
obriraMontserratjuntambenNubiola.Nocal
dirquevasertotunprivilegipoderformarpart
deloberturadaquestanovaviaencompanyia
detanil·lustrecompany.
Lany següent vamtenir el goig dascendir tots
plegatsduesroquesdeSantLlorençdelMunti
lObaccomsónelPallerdeTotlAnyilesquerpa
rocadelFortí,mentrequelany2013vamassolir
junts el rabassutPaller de les Fogueroses,gaudintdelavitalitatdunjoveJosepM.Torrasde
87anys.
Ladarreraescaladaqueesténotíciadelnostre
amicTorraslavaefectuarenunllocmoltespecialperaell:lEsquirol,allàonvarealitzarlaseva
primera escaladaseriosa en el ja llunyà 1942.
Ditifet,72anysdesprésvapodertancarelcercletornantalmateixcimlany2014iambledat

Comquinovollacosa,alsanys80delseglepassatenTorrasvacomençaraparticiparencurses
datletisme,passantdesprésafermitgesmaratonsifinalmentmaratons,finsalpuntdarribara
fermésde40provesde100kmomés,convertint-seenunveritableexpertdellargsrecorreguts i sovint acompanyat de la seva esposa.
Aquesta afició el va dur lany 2000 a anar del
monestir de Ripoll al de Poblet recorrent 179
kilòmetres!
La darrera marató que va realitzar va ser la de
Boston,lany2004,iactualmentcontinuaaficionatalescaminades,jaqueparticipaennombrosescursesimarxesdemenorrecorregut.
Amés,enTorrashafetnouitinerarisdelCamíde
SantJaumeihaestatpresidentdelaPenya100
KM.D.CATALAN.

ICOMSHOHAFETPERHAVERARRIBATTAN
ACTIUMÉSENLLÀDELS90ANYS?
Primer de tot, penseu que estem parlant dun
excursionista, espeleòleg, escalador, alpinista,
maratoniàiatleta.Ésadir:unapersonaimparable
queshamantingutenbonaformaiquetambé
hacuidatmoltlalimentació(haestatunenamoratdelafruita).

2012.04.27 - Local del CEC a la presentació de la via
MTM.ImatgedeConxitaGarcia
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Apartdaixò,unaaltraqualitatdenTorrashaestatelseucaràcteramè,divertit,iròniciobservador,quehafetqueconviureambellhagiesdevingut tota una experiència. A més, ha gaudit
sempre duna memòria envejable i com a bon
coneixedordelallenguacatalanahafetdecorrectorvoluntariderevistes,butlletinsiarticles.
Noenshemdestranyar,doncs,queunpersonatgecomenTorrastinguiunaagulladedicadaamb
elseunomaMontserrat,unaaltraaSantLlorenç
delMuntiunaviadescaladadedicadaaellenla
seva roca més estimada: la Castellassa de can
Torras.Lany2006laFederaciódEntitatsExcursionistesdeCatalunya(FEEC)vadistingiraellial
seucompanyJoanNubiolaperlasevatrajectòria
esportiva, i en el mes de novembre de 2019 la
mateixa FEEC el va condecorar amb la insígnia
d'or, fent honor al seu excepcional currículum
muntanyenc,moltsàbiamentdescritdelamàdel
MartíLlobetenelcomunicatqueelCentreExcursionistadeCastellarvaenviaralafederació
comacandidaturad'aquestreconeixement.Val
lapenallegiraquestescrit,reproduïtalButlletí
número 603 del C.E.Castellar (desembre de
2019).
Anivelllocal,elgrupdelapedrasecadeCastellarhadedicataenTorrasialasevadonaAnna
Maria Pallejà una barraca restaurada, i a la seu
delCentreExcursionistadeCastellarpodemtrobarelrocòdrombatejarcomaJosepMariaTorras
Homet,onellmateixhaanataferboulder!
Amésamés,lany2016vasortiralallumlapel·lículaNTB(Nubiola-Torras-Barberà),produïdaper
EstimballFilmsiquenarralahistòriadaquests
tresdestacatsmuntanyencsaixícomlesaventuresianècdotesdelamíticaCordadaCentenària
Torras-Nubiola.Haparticipattambéenelfilm
Pioners,delamateixaproductora(2014)ialdocumentallaRocadelPastor,deDaniSagreraiRaül
Esteve (2018).
Deixantdebandaelsregistresenlluernadors,cal
dir que la cosa que més ens ha meravellat de
lamicTorras ha estat la seva inherent i eterna
capacitat dencomanar energia i vitalitat a tothom,finsitotapersonesquesommoltmésjovesqueell!

Cim del Puigmal any 2014
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General
JOSEP M. TORRAS: REFERENT INIMITABLE, REFERENT INSUBSTITUÏBLE
L'amicJaumeTorrensm'hafetarribarunmissatgeenelqualemfasaberqueJosepMariaTorras
hatraspassataquestmatí.Sónmolteslespersones que poden parlar  (i de fet, estic segur  en
parlaran)delfinatambmoltaméspropietatque
nopasjo.Debensegurqueaquestarelativallunyania emocional és la que ara em permet expressar-meamblamàximaobjectivitat.EnTorras
era una persona que no et deixava indiferent.
Recordoambmoltíssimanostàlgiaelplaerque
arribàvem a sentir aquells marrecs que aleshores érem, quan escoltàvem absorts les seves
múltiples aventures vitals. Facècies desenvolupadesdinsd'uncontextiunentorndemediocritatambientalenquèpassavenbenpoquescoses "transcendents". Per naturalesa, sóc de les

1989.12.17 - XXIV Pessebre de la Castellassa de can
Torras.QuimCastany,JosepM.TorrasiJaumeSors

1996.12.15  - 31è. Pessebre de la Castellassa de can
Torras Grup d'escaladors

personesquedefensoque,perdamuntdetota
altra consideració, cal sempre escoltar aquells
quetenencosesinteressantsaexplicari,elJosep
Maria,estavadinsd'aquestgrup.Peralgúcom
joque,anaraVilanovaoSitgesaficarelculen
remullesdeveniatotaunanovetat,quedelamà
delTorras,poguésendinsar-mealsventresdela
terraalaCovadelManeloquearribésapujara
laCastellassa(malgratquefosamblamalatècnicad'ajudar-medelsgenolls)foutotaunaodissea de les que s'expliquen als néts. Recordo,
aquell home escardalenc que era tot muscle,
desplaçar-sepelscaminstortuososdelamuntanyaambunR-8derodestunejades.Unvehicle
fetamidaique,adiad'avuiseriatotalmentimpensablequesuperéselprimerDéu-vos-guard
dequalsevolITV.
Famoltsanys,ambunamicdeCastellar,enJordi
Cadafalch,vamanarapassarunsdiesacasad'uns
familiars, a Pinell de Brai. Cap dels dos teníem
encaraelcarnetdeconduir.Elcasésquenosé
encarabenbécom,vamanaraespetegaraPradelldelaTeixetaalPriorat...isabeuaquiemtrobo darrera la barra de l'únic bar del poble servintcafès?AlTorrasilasevamuller,l'AnnaMaria!
Enunllocperdutdelanostrageografia,unindretenquèNostreSenyorvaperdrel'espardenya...ivésperon,allíemtroboelJosepMaria,
fentdecambrer!
Penso, des de l'íntima convicció de no equivo-
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2008.06.08 - Mas Soler XVIII Cicle Sau-Collsacabra

mentalJosepMariaTorrasnolical:jatélafeina
avançada.Nocalperdredevistaquesónincomptables la infinitat de vies d'escalada i de cartografiesespeleològiquesqueportenelseunomi
eldelsseusinseparablescompanysdecordada.
Mésenllàdetotaaltracosaperò,l'anclatgepetri
més segur que haurà assolit en el decurs de la
seugeneróspasperlavida,esmantindràperenne en el cor de tots aquells que l'han tractat i
conegut.N'esticmoltsegurqueésaixí.

VíctorVallsClotet,6demaigde2020

1997.12.07-PosantelIIIPessebredeSantMarcdeBrocà

car-mequeavuielnostrepaíshaperdutunaltre
referent.Elshomesquepassenperaquífentmolt
soroll,potserarribenatenirelpremidequedar
immortalitzatsendonarnomenclàtorauncarrer,unaavingudaounaplaça.Aquestreconeixe-

2001.09.02 - Cim del Gran Encantat 2.738 m. Pallars
Sobirà

1996.12.15 - 31è. Pessebre de la Castellassa
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US DEIXEM DIFERENTS ENLLAÇOS DE PUBLICACIONS EN RECORD
DEL JOSEP MARIA TORRAS QUE HAN SORTIT A DIFERENTS MITJANS:

AlActual:
https://w ww.lactual.cat/temes/espor ts-videos/josep -maria-torras-muntanyenc-10vides_44008_102.html
https://www.lactual.cat/opinio/breu-record-josep-maria-torras_44021_102.html

ArticledelAlbertMasóGarcia,MartíLlobetBaróiÒscarMasóGarciaalarevistaDesnivel

https://www.desnivel.com/escalada-roca/escaladores/adios-a-josep-maria-torras-pionero-de-la-escalada-y-la-espeleologia-catalanas/

ArticledeBedrnatSalvàalPuntAvui

http://www.elpuntavui.cat/article/29-necrologiques/1787015-josep-maria-torras-alpinista-iultrafondista.html

BlockdeJordiLópezCamps

http://jordilopezcamps.blogspot.com/2020/05/josep-maria-torras-homet.html

AntonioGarciaPicazoalFacebook

https://w ww.facebook .com/photo.php?fbid=2536155833151132&set=a.305016566
265081&type=3&eid=ARBIf-2KeoOjkygSiWY8hzSswy_A38qWisxVsO6QCbGtZ
FkJbp5idpKCxDkp8sjwv4ssIqRaepiFamBr

2014.04.06 - Control Arribada Ruta de les Ermites
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PedraSeca
Dijous, 14 de maig de 2020
«Con las lluvias de abril y el sol de mayo...»

Elsuperbentestamentdel'ésserhumàmaipodràimposar-sepersobredelapersistentisàvia
Natura.Lesreligionssemítiqueshanfetcreurea
l'espèciehumanaquetotalavidaqueesmoual
seuvoltatestàalseuservei,fent-losoblidarque

ellstambéenformenpartiestrobensotmesos
alsciclesvitalsqueimposalaNatura.
Lasocadel'alzinadelabarracadelXulloésun
exempleviud'aquestprincipi. Conlalluviasde
abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le
hansalido altronccentenaridel'alzinaqueguita
elscaminspropers.
Elcronistajavamanifestarlasevaopinió,queera
ladedeixarlasocaonestàplantadai,siesproduïa,gaudirdelseureeiximentdavantl'adversitat. Continua creient que aquest ésser viu s'ha
fet creditor duna nova oportunitat dins de
l'oxímoron de la nova normalitat. Cal observar
que, davant de l'assetjament continu i contundentdelvirushumà,l'alzinaesrevifasensenecessitatd'UCISnid'entubament.Éseltriomfde
lavidapersimateixa.
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PRIMERES SORTIDES POSTCONFINAMENT
Lacrisispandèmicacomençaaremetreilesprimeressortidesalamuntanya,desprèsdemésde60
diestancatsacasa,hanestatmoltespecials.Aquíteniualgunesdelesfotografiescompartides.
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