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PRESENTACIÓ
La nadala d’enguany ens duu a l’excursionisme, 
una pràctica que, com a activitat bàsicament col·
lectiva, neix i es consolida al nostre país de bra·
cet amb el moviment de la Renaixença cultural 
i política a finals del segle xix i es popularitza 
durant les primeres dècades del segle xx.

En la història moderna, la professió mèdica 
sempre ha estat molt propera als moviments cul·
turals, socials i polítics. I l’excursionisme, en tot 
moment amarat d’inquietud cultural, també va 
despertar la curiositat d’innovadors, sociòlegs i 
científics empesos per la descoberta de les arrels 
i l’estima d’un entorn amb una gran geodiversi·
tat i variabilitat de climes en un país petit.

És per això que el muntanyisme també aca·
ba impregnant la professió de manera intensa i 
en diverses facetes. No és casualitat que alguns 
destacats muntanyencs fossin metges.

Desitjo molt que us plagui.

En nom de la Junta de Govern us trasllado 
novament el nostre afecte i reconeixement i us 
desitjo unes belles festes de Nadal. 

Que el 2023 us sigui profitós i amb salut.
Amb confiança i esperança, 

Jaume Padrós Selma,
president del Col·legi de Metges de Barcelona



Al darrer terç del segle xix s’inicia a Catalunya 
un corrent d’interès per conèixer el país, sobre·
tot des del punt de vista geogràfic, però també 
la geologia, la fauna i flora, l’arquitectura civil i 
religiosa, el folklore i la llengua.

Molts homes de situació benestant de mol·
tes poblacions grans de Catalunya es posen a re·
córrer el territori en sortides planificades i amb 
objectius concrets. Cada sortida representa per 
a aquests excursionistes un acte cultural, en part 
d’investigació i, en part, de divulgació de les se·
ves troballes, que presenten en forma de publica·
cions i conferències. Aquest tipus d’excursionis·
me s’ha anomenat “excursionisme científic”. 

Els excursionistes s’agrupen en associaci·
ons, que es troben a totes les poblacions de Cata·
lunya. Cada associació està formada per seccions 
que agrupen els membres amb un interès comú 
en un tema. Les més habituals són de geografia, 
d’arquitectura i de folklore. 

L’aparició de la fotografia al segle xix per·
met disposar d’un sistema de conservació de 
les imatges visuals dels excursionistes que es 
mouen per les muntanyes i les planes del nos·

tre país. Totes les associacions d’excursionisme 
disposen de col·leccions de fotografies de les pri·
meres sortides al camp dels seus membres.

L’agrupació excursionista més antiga és 
l’Associació Catalanista d’Excursions Científi·
ques, fundada el 1876, que es fusiona amb l’As·
sociació d’Excursions Catalana per formar l’any 
1890 el Centre Excursionista de Catalunya (CEC).

Ja entrat el segle xx, en totes les agrupaci·
ons excursionistes hi ha persones amb l’afició de 
pujar muntanyes, així que les agrupacions am·
plien el seu abast amb una secció  de muntanyis·
me. També es creen noves associacions exclusi·
vament de muntanya, per agrupar persones que 
desitgen explorar les muntanyes més altes del 
país i també per agrupar els aficionats a l’escalada.

Es construeixen refugis que serveixen de 
base per fer excursions a indrets de més difícil 
accés. Llocs més pròxims a les muntanyes em·
blemàtiques dels Pirineus com l’Aneto, el Cadí, 
el Pedraforca, la Pica d’Estats i els Encantats. 

Més tard s’incorpora l’esquí a les activitats 
que es poden fer a la muntanya. Les agrupacions 
excursionistes que ja tenen seccions de munta·
nya i d’esquí s’agrupen en la Lliga de Societats 
Excursionistes de Catalunya, el 1920, i en la Fe·
deració d’Entitats Excursionistes, el 1930.

Els anys de la Guerra Civil representen una 
recessió de l’excursionisme català. Moltes associa·
cions van desaparèixer i es van posar restriccions 
per accedir a certs territoris, que tenien una fun·
ció militar. L’excursionisme es controlava des del 
Consejo Nacional del Deporte  i de la Federación  
Española de Montañismo, amb seu a Madrid. 

1.  Pedraforca  
(Berguedà).

2.  Església romànica  
de Sant Climent de 
Taüll (Vall de Boí, 
Alta Ribagorça).  
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya. 
 
3.  Fundadors de 
l’Associació Catala-
nista d’Excursions 
Científiques, 8 de 
desembre de 1876. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.
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Després de la guerra i molt a poc a poc es va 
anar recuperant la pràctica de l’excursionisme es·
portiu. El 1950 se celebra el primer aplec del Mata·
galls, que es repetirà cada any, i que el 1959 aplega 
5.000 assistents. El 1963 s’autoritza la creació de la 
Federació Catalana de Muntanyisme.

L’alpinisme a Catalunya, entès com l’accés a 
pics de muntanya que exigeix una tècnica especi·
al, s’inicia a Catalunya amb la pujada al Pedraforca 
i al massís de Montserrat. A finals dels anys cin·
quanta ja s’han fet ascensions a les Dolomites i als 
Alps. A partir dels anys seixanta es coronen pics 
dels Andes i als anys setanta es fan ascens a pics 
de l’Himàlaia. El 1974 es fa el cim de l’Annapurna, 
el primer vuitmil coronat per un català. A partir 
dels anys vuitanta l’objectiu és l’Everest (Himàla·
ia, Nepal), el pic més alt del món; els catalans el 
coronen el 1985.

Ja entrat el segle xxi s’introdueix un altre 
tipus de muntanyisme: les curses de muntanya, 
on el català Kilian Jornet és el campió mundial.

Molts metges catalans han participat en una o 
més d’una de les formes d’aproximació a la muntanya. 
Des dels metges que exploraven el territori des del 
segle xix i descobrien les seves particularitats i diver·
sitat, als anys del muntanyisme esportiu, de l’esquí, 
l’escalada o l’alpinisme. Alguns metges s’han dedicat 
molt especialment a la medicina de muntanya, for·
mant els socorristes que es desplacen per atendre lesi·
onats o ensenyant els que fan ascensions arriscades.

Amb aquesta nadala volem aproximar les 
muntanyes a tots els professionals de la medicina 
i fer·los conèixer com han evolucionat les activi·
tats esportives, culturals o de lleure a la muntanya 
i quins són els metges i les metgesses catalans que 
han destacat en aquestes activitats.

Es pot entendre l’excursionisme científic com la 
manera d’aproximar·se a la muntanya amb una 
finalitat cultural, més que no pas esportiva o d’es·
barjo o per raons de salut. En aquest cas, els ex·
cursionistes van a la muntanya amb la finalitat 

de recollir informació de caràcter cultural sobre 
diferents aspectes com l’examen del món rural, 
recollir expressions de la parla local, estudiar el 
folklore, recollir fòssils o plantes o examinar jaci·
ments minerals. 

Els excursionistes planifiquen les seves sor·
tides segons l’objectiu que tinguin i, quan aca·
ben, preparen un informe on recullen les seves 
observacions i troballes. Aquest informe es pu·
blicarà al butlletí o la revista de l’associació ex·
cursionista a la qual pertanyen. 

L’excursionisme científic comença el darrer 
terç del segle xix, en paral·lel al catalanisme po·
lític, creador de la Lliga Regionalista i impulsor 
de la Renaixença cultural. És la burgesia catalana 
qui dona origen al moviment excursionista.

El Montseny és un dels primers llocs on es 
duen a terme aquestes sortides dels excursionis·

4.  Monestir de Poblet 
(Conca de Barberà), 
1912-1924. Autor: 
el metge Rafael 
Degollada. © Arxiu 
Fotogràfic Centre 
Excursionista de 
Catalunya.

EXCURSIONISME 
CIENTÍFIC
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tes barcelonins. Després s’exploren les Guilleries 
i la muntanya de Montserrat.

Els primers excursionistes catalans foren 
Josep Fiter, Eudald Canibell, Ricard Padrós, 
Romà Armet, Pau Gibert i Marcel Ambros (fig. 
3). Aquests funden, seguint el model dels clubs 
alpins, la primera entitat excursionista de la pe·
nínsula Ibèrica anomenada Associació Catala·
nista d’Excursions Científiques, el 26 de novem·
bre de 1876. Tots junts es retraten a dalt del turó 
de Montgat, el 6 de novembre de 1876, per deixar 
constància de naixement de l’associació. 

El 1878, les discrepàncies internes a l’associa·
ció fan que el grup es divideixi. El mateix any els 
membres separats creen l’Associació d’Excursi·
ons Catalana, que finalment es fusiona amb l’As·
sociació d’Excursions Científiques per formar el 
Centre Excursionista de Catalunya (CEC) el 1890.

A Europa, francesos, alemanys, britànics i 
suïssos ens porten un gran avantatge a l’hora de 
pujar muntanyes. Quan a Catalunya es comença 
a recórrer el territori, els muntanyencs d’aquests 
països han ascendit a la majoria dels cims alpins. 

Els clubs alpins dels països europeus tam·
bé s’han interessat pel coneixement del territori, 
tant com a possible font de recursos minerals 
com per la necessitat de cartografiar·lo. Els cen·
tres excursionistes catalans s’imposen també 
aquests objectius. Els excursionistes de Catalu·
nya se senten com exploradors que coneixeran 
espais no trepitjats per la gent de les ciutats.

La fundació del CEC tindrà un paper fo·
namental en la influència i el desenvolupament 
del muntanyisme català, i encara perdura en 
l’actualitat. A la majoria de ciutats es creen cen·
tres excursionistes o seccions excursionistes en 

entitats culturals ja existents, com el Centre de 
Lectura de Reus o l’Ateneu Enciclopèdic Popular 
de Barcelona. 

Molts dels excursionistes que s’anomenen 
científics fan escrits on descriuen les seves ob·
servacions i troballes. També projecten aquesta 
informació en conferències que desperten l’aten·
ció i l’interès dels altres socis, especialment cap 
a l’arquitectura i el folklore. 

Aviat es desvetlla l’interès pels estudis co·
marcals i és aquí on els metges tenen un paper 
important en la redacció de les “Topografies 
Mèdiques”. Aquestes publicacions descriuen 
localitats i territoris des del punt de vista de les 
patologies més nombroses a cada lloc. Fan una 
descripció de les característiques del territori, 
des del punt de vista climàtic, de la contamina·
ció industrial, tipus d’alimentació, qualitat de les 
aigües de boca i altres factors que poden influir 
en el grau de salut de la població. Les topografies 
contenen una informació valuosa de les condi·
cions topogràfiques i paisatgístiques del nostre 
territori. Algunes estan publicades, i les que no 
es van publicar es poden consultar a la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC).

L’excursionisme científic i l’esperit munta·
nyenc ha estat impulsat per homes amb sentit del 
lideratge. Un dels més destacats és Cèsar August 
Torras, que va ser el president del CEC durant dues 
etapes, del 1902 al 1915 i del 1921 al 1923. Durant el 
seu mandat va dur a terme una tasca monumen·
tal, publicant mapes, itineraris, perfils de munta·
nya i descripció de territoris. A més, va impulsar 
la construcció del primer refugi de muntanya dels 
Pirineus, el xalet·refugi de la Renclusa, al peu de 
l’Aneto, al qual seguiran altres xalets refugis.

5. Topografia mèdica 
de Calaf d’Ignacio de 
Llorens, 1904.

6. Antic xalet refugi 
de la Renclusa al peu 
del massís de la Mala-
deta i el pic de l’Aneto 
al Pirineu Aragonès. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.
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El muntanyisme es pot considerar una etapa 
posterior a l’excursionisme científic, ja que té 
com a objectiu principal l’ascensió de munta·
nyes, tant els cims de fàcil accés sense necessitat 
de tècniques específiques, com els que exigeixen 
tècniques d’escalada.

El CEC crea la seva secció de muntanyisme 
el 1908. Fins als anys seixanta el muntanyisme 
català té com a finalitat l’ascens als pics del terri·
tori europeu. A partir d’aquesta data es planteja 
objectius més ambiciosos, com l’ascens de mun·
tanyes dels Andes i de l’Himàlaia.

En la primera ascensió realment destacada 
als Andes es pugen vuit pics verges, entre ells el 
Nevado de Huascarán de 6.757 metres d’altitud. 
En aquesta expedició va participar el cirurgià i 
expert alpinista Mariano Anglada (1917·2010). En·
tre moltes altres ascensions, el 1974, Anglada par·
ticipa com a metge en l’escalada de l’Annapurna, 
un dels cims a l’est de l’Himàlaia a més de 8.000 
metres d’altitud i es converteix en un dels primers 
expedicionaris espanyols que el conquereixen. 

Una variant especial de muntanyisme és 
l’escoltisme, moviment juvenil fundat per un 
militar anglès, el coronel Robert Baden·Powell. 
A Catalunya, els introductors de l’escoltisme fo·
ren Josep M. Batista, el mossèn Antoni Batlle i el 
metge Pere Gabarró (1899·1980).

7.  Grup d’excursi-
onistes al cim del 
Matagalls (Massís 
del Montseny), 1919. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.

8. El cirurgià Mariano 
Anglada coronant 
l’Annapurna per 
primer cop. Himàlaia, 
Nepal, 1974. 
 
9. Cordada catalano-
aragonesa al Mont 
Perdut: Broggi, Oliver 
i Gabarró al costat de 
l’excursionista francès 
Ledormeur i Gargallo, 
Gonzálvez, Tomás 
i Marqueta, 1934. 
[Família Gabarró]

MUNTANYISME
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L’escalada a Catalunya comença amb Lluís Es·
tasen, el qual s’aficiona a l’excursionisme quan 
va ingressar al CEC, l’any 1910. Al cap d’un any 

s’inicia en l’escalada i es converteix en l’escala·
dor català més important dels anys vint i trenta. 
Estasen va introduir a l’Estat espanyol la tècnica 
del piolet i els grampons que havia après d’immi·
grants alemanys i austríacs vinguts a Barcelona 
després de la Primera Guerra Mundial.

L’any 1920 protagonitza la primera escalada a 
Montserrat escalant la Gorra Frígia, una escalada que 
amb el temps ha esdevingut la via normal. També 
farà ascensions pels Pirineus, els Alps i les Dolomites.

A la seva memòria es dedicarà el refugi del 
Pedraforca, una muntanya que va pujar per la 
cara nord l’any 1922, i que es considera la primera 
escalada moderna que es fa a Catalunya. 

ESCALADA  
A CATALUNYA

10

10. Dos escaladors 
pujant a la Gorra 
Frígia (Massís de 
Montserrat), c. 1930. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.  
(Portada)
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11. El Cervino,  
muntanya dels Alps.

12. Esquiadors en 
una cursa d’esquí de 
fons a la Collada de 
Toses (Ripollès), 1912. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.

13. Cavall Bernat  
(Massís de Montserrat).

14. Maria Antònia 
Simó. (Portada)



Lluís Estasen, a banda de l’escalada, va 
destacar en la pràctica de l’esquí de competi·
ció. El 1925 fou campió de la modalitat d’esquí 
de fons i tres vegades guanyador de la Copa 
Ribes Esquí. Apassionat de l’esquí de munta·
nya, recorre gran part dels Pirineus. L’any 1919, 
la Mancomunitat de Catalunya li encarrega 
donar lliçons d’esquí als habitants de la Vall 
d’Aran i dels Pallars Sobirà i Jussà, per tal de 
pal·liar els problemes d’aïllament que patien 
els pobles de muntanya. 

A Montserrat es comencen a ascendir siste·
màticament totes les agulles per la via més ac·
cessible. Els escaladors montserratins destaquen 
per la seva inventiva utilitzant mitjans artificials 
per aconseguir les ascensions: ferros clavats 
a les esquerdes, tacs de fusta encaixats i fins i 

tot troncs d’arbres. Alguns escaladors s’especi·
alitzen en “els passos d’esqueneta”, fent petites 
torres humanes per superar verticals i desploms. 
L’any 1935 s’assoleix la mediàtica fita de l’ascen·
sió al Cavall Bernat. Amb el temps s’hauran coro·
nat totes les muntanyes catalanes, entre les quals 
destaca la Pica d’Estats.

Els anys quaranta es coneix una de les pri·
meres dones escaladores, Maria Antònia Simó. 
Fou membre de la primera generació de munta·
nyencs catalans i una de les principals capda·
vanteres de l’alpinisme femení a Catalunya en 
aquesta dècada i la següent. Simó va participar 
activament en cursets i conferències i, conjun·
tament amb el seu marit, va publicar més de 
quinze llibres de muntanya de cims de Mont·
serrat i els Pirineus.

15. Grup d’esquiadors 
als Rasos de Peguera 
(Berguedà), 1918. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya. 

16. Esquiadors al xalet 
de la Molina (Alp, 
Cerdanya), 1928. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.

En els inicis, l’esquí era una activitat d’esbarjo 
per al jovent de les classes benestants de Catalu·
nya, que anaven a passar un cap de setmana a les 
recentment obertes pistes de La Molina.

L’iniciador d’aquesta activitat és un jove 
català, Albert Santamaria. Santamaria va desco·
brir l’esquí el gener de 1908, quan va assistir al 
segon Concurs Internacional d’Esports d’Hivern 
a Chamonix. L’esquí és un esport que des de 1870 
estava de moda als països escandinaus i del cen·
tre d’Europa. Quan torna a Catalunya crea una 

secció d’esports de muntanya al CEC. Al principi 
del segle xx, la secció acull els excursionistes dis·
posats a superar les dificultats del desplaçament 
fins a les pistes d’esquí. 

Malgrat els obstacles, el CEC organitza pel 
Nadal de 1908 la primera esquiada col·lectiva als 
Rasos de Peguera, una serra prepirinenca que 
s’eleva al nord·oest de Berga, on participen una 
vintena de socis. 

El 1922, quan el tren arriba a Puigcerdà i a 
la mateixa estació, es pot accedir a esquiar a les 
pistes de La Molina. A més a més, es millora el 
traçat de la carretera que puja per la collada de 
Toses i en aquells anys el viatge des de Barcelona 
no dura més de sis hores.

El 1925 s’inaugura el xalet de la Molina, amb 
cent vint places, que impulsa notablement l’in·
terès per anar a esquiar. El primer remuntador 
s’inaugura el 1943.

ESQUÍ



Les lesions traumàtiques i ocasionalment la mort 
són alguns dels riscos de la sortida a la muntanya. 
L’activitat de més risc és l’alpinisme. A l’hora de 
practicar·lo hi influeixen factors individuals com 
el coneixement del terreny, la prudència i l’estat 
físic. Altres factors que no es poden preveure i, per 
tant, evitar són les circumstàncies meteorològi·
ques: una allau de neu, una tempesta no prevista o 
la pèrdua sobtada de visibilitat per boira.

En les activitats de muntanyisme s’ha de·
mostrat la importància del factor humà en el risc 
de patir un accident. En el 85 % dels accidents 
d’esquí influeix, en diferent mesura, alguna de 
les següents circumstàncies: una distracció, la 
sobreestimació del nivell tècnic, la manca de co·
neixements del material i la fatiga. Les morts a la 
muntanya són un 72,9 % per una causa traumàtica 
generalment produïda per una caiguda d’altitud, 
seguida en un 12,4 % per una causa ambiental i un 
11,6 % per una causa mèdica.

Des del començament de l’excursionisme els 
metges s’han interessat per la prevenció i el tracta·
ment dels problemes de salut que puguin aparèi·
xer durant les activitats de muntanya. I també han 
escrit textos sobre el tema per als excursionistes. 
S’han fet estudis sobre els problemes de resistèn·
cia a l’esforç o l’ascens a altituds que plantegen 
problemes respiratoris. També s’han interessat en 
el tractament de les lesions, generalment traumà·
tiques. En les primeres expedicions organitzades 

ACCIDENTS I MORTS  
A LA MUNTANYA (COL·LABORACIÓ 

DEL DOCTOR ENRIC SUBIRATS)
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per fer cims de molta altitud es va posar de moda 
portar un metge, cosa que actualment no es fa. 

La medicina de muntanya i del medi natural 
respon a la necessitat d’oferir assistència sanità·
ria a persones allunyades dels recursos sanitaris 
i sovint en un medi hostil. Aquesta medicina s’ha 
d’exercir sovint en condicions ambientals extremes 
o de difícil control, especialment, si hi ha elements 
naturals contraris, com una meteorologia adversa, i 
factors humans negatius, com comunitats aïllades 
i allunyades, expedicions amb tensions internes, 
o rutes per zones de conflictes armats. Tot plegat 
pot provocar una dificultat mèdica o agreujar un 
problema preexistent, la limitació dels recursos i 
la dificultat o impossibilitat d’aplicar el tractament 
ideal. El retard en l’evacuació o en l’arribada de 
l’atenció sanitària a causa de la distància, els pro·
blemes logístics o els perills poden condicionar els 
resultats de l’atenció mèdica.

A principis dels seixanta, quan es comencen a 
popularitzar els esports de muntanya a Catalunya, 
els rescats de muntanya no eren professionals. La Fe·
deració Catalana de Muntanyisme va crear el Grup 
de Socors de Muntanya (GSM), i en cas d’accident, 
s’avisava a muntanyencs voluntaris que feien el que 
podien, fins i tot es van crear alguns nius de material 
a zones de muntanya per optimitzar els rescats. 

17. Equip de rescat en 
una allau a la Coma 
Oriola (la Masella, 
Cerdanya), 2011.

18. El doctor Antoni 
Ricart de Mesones 
monitorant un  
alpinista dins una 
cambra hipobàrica.

Les línies de recerca en medicina de muntanya han 
donat com a resultat guies de pràctica clínica so·
bre: dolor agut, mal d’altitud, hipotèrmia associada 
a l’exercici, lesions oculars, congelacions, malalties 
relacionades amb la calor, hipotèrmia accidental, 

lesions per un llamp, enverinament per mossegada 
d’escurçó, immobilització de la columna vertebral i 
tractament de ferides. Els assajos clínics aleatoritzats 
més nombrosos són sobre dolor agut i mal d’altitud, 
també hi ha un gran nombre d’articles rellevants 
corresponents a les malalties relacionades amb la 
calor. No succeeix el mateix amb la hipotèrmia acci·
dental, on la major part de recomanacions es basen 
en estudis observacionals o dissenys no aleatoris.

La recerca en patologies relacionades amb 
les sortides a la muntanya és promoguda per tot 
el món en les societats nacionals de medicina de 
muntanya i en departaments de medicina de mun·
tanya d’universitats. Una bona part dels grups de 
recerca s’orienten a conèixer la fisiologia i fisiopa·
tologia de l’altitud. Periòdicament, es fan expedici·

RECERCA EN MEDICINA 
DE MUNTANYA (COL·LABORACIÓ 

DEL DOCTOR ENRIC SUBIRATS)
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19. Prova d’esforç  
(ergometria) a l’alpinis-
ta d’elit Ferran Latorre 
en hipòxia normobàri-
ca; a la dreta, el doctor 
Eduard Garrido.

20. Prova d’esforç en es-
quí de muntanya, 2013.

21. Projecte SUMMIT. 
D’esquerra a dreta, 
Daniel Brotons, Enric 
Subirats, Kilian Jornet, 
Emma Roca i Ramon 
Brugada.

ons mèdiques d’investigació, entre les quals desta·
quen les Xtreme Everest. També hi ha laboratoris 
situats en medi urbà, que disposen de cambres hi·
pobàriques o barreja de gasos per simular altitud.

Actualment, a Catalunya, la Càtedra de Me·
dicina de Muntanya de la Universitat de Girona, 
juntament amb el Laboratoire Performance, San·
té, Altitude (LPSA) de la Universitat de Perpinyà i 
la Mountain Medicine, ha utilitzat les infraestruc·
tures de la Masella a la muntanya Tosa d’Alp per 
fer estudis en aquest sentit, com el projecte SUM·
MIT (Salut en les Ultramaratons i els seus Límits).



Hi ha metges i metgesses que han convertit la seva 
afició a l’excursionisme en una passió per les puja·
des a les altes muntanyes, unint d’aquesta manera 
dues vocacions: la medicina i la muntanya. En les 
darreres dècades, aquests professionals de la medi·
cina s’han vinculat a expedicions que han ascendit 
a cims dels Andes, Himàlaia i Karakorum. 

A Catalunya, les expedicions a l’Himàlaia 
començaren als anys setanta, molts anys des·
prés de la primera expedició a l’Everest de 1924. 
El metge d’aquella expedició va ser el major 
Richard William George Hingston (1886·1966) 
membre del Servei Mèdic de l’Índia, professional 
expert en patologia de muntanya, també va par·
ticipar el cirurgià Howard Somerwell. 

El 1950, en la primera ascensió a l’Annapur·
na, el metge Jacques Oudot (1913·1953), cirur·
già i alpinista consumat, fou el responsable del 
tractament de les congelacions dels dos alpi·
nistes que van coronar el cim, Maurice Herzog 
i Louis Lachenal. Oudot va haver d’amputar dits 
de mans i peus en condicions difícils i sota les 
pluges del monsó.

22. El doctor August 
Castelló Roca, a la 
dreta, assenyalat amb 
una x, posa amb la 
resta de membres in-
tegrants de la Prese-
lecció de l’Expedició 
als Andes. Refugi de 
Torí, 1961.  
 
23. El doctor Josep A. 
Pujante, després del 
greu accident a l’Eve-
rest, prop dels 8.000 
m. Va perdre molta 
sang i el va suturar 
el doctor Thomas de 
l’expedició dels Estats 
Units, 1993. 
 

METGES ALPINISTES 
(COL·LABORACIÓ DEL DOCTOR JOSEP A. PUJANTE)
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La històrica expedició britànica de 1953, que 
va culminar amb la victòria al cim de l’Everest 
d’Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay, duia 
el metge Michael Ward (1925·2005) i el fisiòleg 
Griffith Pugh (1909·1994). A més, un dels homes 
de punta era l’excel·lent muntanyenc i també ci·
rurgià Charles Evans (1918·1995). Només per citar 
dues expedicions llegendàries, l’alemanya·austrí·
aca, també de 1953, al Nanga Parbat al Pakistan, 
tenia com a metge i cap Karl M. Herrligkoffer 
(1916·1991). El 1954, l’expedició italiana al K2, la 
segona muntanya més alta de la terra, fou lidera·
da pel professor Ardito Desio i comptava amb el 
metge i muntanyenc Guido Pagani (1917·1988). 

A Catalunya, ja s’ha esmentat el cirurgià Ma·
riano Anglada, un autèntic pioner i exemple per 
als metges de muntanya de les generacions poste·
riors. La presència d’Anglada a l’expedició a l’Anna·
purna Est va ser en substitució del metge August 
Castelló (1918·1991). Castelló va ser un apassionat 
de la fisiologia humana des de jove, era internista 
i professor de patologia general a l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Els seus coneixements de medicina 
i fisiologia queden palesos en nombrosos estudis 
sobre nutrició, patologia d’altitud, aclimatació, mal 
agut de muntanya i congelacions. 

Les expedicions catalanes a l’Everest es 
van succeir a les darreres dècades del segle xx. 
El 1982, el CEC va impulsar la primera, liderada 
per Lluís Belvís amb la participació d’alpinistes 
de reconegut prestigi. El metge i expert alpinista 
fou Manuel Mateu Ratera d’Igualada. Mateu era 
especialista en medicina interna i havia ampliat 
estudis en escoles específiques de medicina de 
muntanya com la Society Guide Alpine Cour·
mayeur a Itàlia i d’altres centres d’alt nivell.

24. Doctor Manuel 
Mateu Ratera.

25. Doctor Antoni 
Ricart de Mesones a 
5.300 m en el K2.

26. El doctor Antoni 
Rañé auscultant un 
xerpa.
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El 1983 i el 1985 les expedicions de Caixa de 
Barcelona a l’Everest van abordar la muntanya 
més alta alternativament, des del Nepal i després 
pel vessant del Tibet, i van assolir finalment el 
cim. El responsable mèdic va ser Antoni Ricart 
de Mesones, que combinava la seva experiència 
com a intensivista a l’Hospital de Bellvitge amb 
una sòlida trajectòria com a alpinista. Aquest fet li 
permetia ocupar·se de la “clínica” del campament 
base, tenia disponibilitat per escalar als campa·
ments superiors i prestava serveis als expedicio·
naris a qualsevol altitud. Ricart de Mesones té un 
historial de participació en expedicions a l’Himà·
laia, als Andes i Karakorum, que inclou: el 1977 a 
l’Hindu Kush, el 1980 al Gasherbrum II, el 1981 al 
Huascarán, el 1982 al Manaslú, el 1987 al Lhotse 

Shar, el 1988 al K2, el 1992 al Cho Oyu i el 1999 a 
l’Annapurna.

El 1988, una nova expedició catalana a l’Eve·
rest duia el metge Antoni Rañé, traumatòleg i 
muntanyenc de llarg recorregut, i la metgessa 
Conxita Leal, experta en medicina de muntanya. 
Aquesta metgessa ha participat en l’organització 
del congrés mundial de l’especialitat i els seus 
estudis publicats sobre la patologia d’altitud ava·
len una carrera reconeguda internacionalment.

Els metges Fede Lanzaco i Neus Vives van pro·
tagonitzar l’expedició al Muztagh·Ata. Són noms 
reconeguts que han aportat saviesa i coneixements 
a la medicina de muntanya. També tenen un am·
pli historial com a metges d’expedició i alpinistes 
els doctors Josep Aced de Terrassa, Xavier Robiró 

27. Campament IV de 
l’Everest per Nepal, a 
8.000 metres; al fons 
es veu el Cho Oyu de 
8.201 m i el cel blau 
fosc per la manca 
d’oxigen. A la imatge 
es poden veure tendes 
trencades i bombones 
abandonades, 1993.
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de Ribes de Freser, Jordi Homs, Armand Redondo 
(1935·2021), Fernandez Molina (1924·2020), Enric 
Subirats, exponent del metge alpinista, escalador, 
format abastament en patologia de muntanya a 
l’àmbit científic, clínic i pragmàtic, i Rafael Battes·
tini (1932·2017), que va dedicar tota una vida a la 
muntanya i als estudis sobre la patologia d’altitud, 
amb freqüents ascensions al Nepal, l’Índia i el Tibet.

Capítol a banda mereix el metge Eduardo 
Garrido, especialista en medicina de l’esport, en 
medicina de muntanya i en fisiopatologia d’al·
titud, a més de ser un muntanyenc amb moltes 
hores de botes, motxilla i piolet. La seva tesi doc·
toral Altitud i risc neurològic: alpinistes europeus 
versus xerpes de l’Himàlaia, de repercussió mun·
dial, va ser premiada per la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya (RAMC). Ha estat metge 
de federacions de muntanya i esdeveniments es·
portius: expedició Lhotse Shar, travessa del Tibet, 
Vatnajökul. Assessor mèdic dels equips d’elit de la 
Federació Andorrana de Muntanyisme i de la Fe·
deración Española de Deportes de Montaña y Es·
calada, entre d’altres. També el projecte de recerca 
internacional REMAG·Sherpa, sobre l’estudi de 
ressonàncies magnètiques a sherpes que havien 

arribat al cim de l’Everest i a altres cims de 8.000, 
va tenir transcendència mundial.

El metge Josep A. Pujante va aprendre de 
tots els metges mencionats i va optar per incor·
porar·se a les expedicions com a metge i alpinis·
ta de cim. Amb experiència de moltes ascensions 
als Pirineus, Alps, Andes i Atles, va participar en 
l’expedició Palkarraju’ 86 al Perú, i posteriorment, 
Ruwenzori, a l’Àfrica. El 1988, Manaslú, seguit d’al·
tres aventures a vuitmils, de les quals va ser cap 
d’expedició, alpinista i metge. Posteriorment, va 
acometre  el projecte internacional Seven Summits, 
els cims més alts dels cinc continents i les dues zo·
nes polars: Aconcagua (Amèrica), Mount Vinson 
(cim culminant de l’Antàrtida), Elbruz (Europa), 
McKinley (Alaska), Carstensz Piramid (Oceania), 
Kilimanjaro (Àfrica), Gunnbjorns (Àrtic), Everest 
(Àsia). Va organitzar i dirigir aquestes expedicions, 
i es constata que no sempre és un bon sistema ser 
el metge de l’expedició i alhora cordada de cim, 
perquè en cas d’emergència no es pot arribar a tot 
arreu per atendre els companys. Actualment, no és 
tan habitual que les expedicions, que són molt més 
lleugeres i romanen menys temps en el  terreny, 
portin un metge amb aquesta funció exclusiva.
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28. El doctor Eduardo 
Garrido prop de 
Lhotse Shar a 
l’Himàlaia del Nepal, 
a 5.400 m. 
 
29. El doctor Josep A. 
Pujante després de fer 
el cim de l’Everest de 
8.848 m al Tibet, 2009.
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La Galeria inclou una bona quantitat de metges 
que d’alguna manera van estar lligats a les activi·
tats de muntanya, ja sia només per afició esporti·
va ja sia per interès mèdic i científic. El grup més 
nombrós va viure de finals del segle xix a princi·
pis del segle xx. Aquests són els metges que es 
van dedicar a l’excursionisme científic, tots ells 
membres actius del CEC. Metges com Pau Teixi·
dor (1847·1907), Ignasi Melé (1859·1928) i Baltasar 

Serradell (1871·1930), que el 1906 va ser un dels 
fundadors de la Societat de Ciències Naturals de 
Barcelona, creada amb la finalitat d’organitzar 
l’excursionisme científic. 

El 1904, quan es va crear la Secció de Fo·
tografia del CEC en formen part els metges 
Cristòfol Fraginals (1857·1920), Manuel Font 
(1856·1929), Lluís Llagostera (1867·1939) i Josep 
Maria Roca (1862·1930), coneguts com la “Colla 
dels metges”, els quals van fer el cim de l’Aneto 
el 1896. Altres metges també aficionats a la fo·
tografia van ser Antoni Bartumeus (1856·1935), 
Rafael Degollada (1881·1938) i Josep Salvany 
(1866·1929). Salvany va fer extensos reportatges 
de les diferents comarques de Catalunya, les 
illes Balears i d’algunes poblacions espanyoles 
i, també, de sortides per diferents països d’Euro·
pa, l’Àsia, Egipte, Terra Santa i els Estats Units 
d’Amèrica.

L’afició a l’excursionisme científic continua 
a principis i ben entrat el segle xx. Metges au·
tors de topografies mèdiques com Antoni Ariet 
(1872·1951) del Centre Excursionista de Viladrau, 
i Joaquim Vilar (1870·1957) soci resident del CEC 
des de 1912, va ser autor de diverses topografies 
de Castella, Astúries, Cantàbria i la Vall d’Aran. 

Metges com Joan Domènech (1891·1975), 
Jaume Sabater (1899·1978) i Salvador Vilaseca 

MUNTANYISME A LA 
GALERIA DE METGES 
CATALANS
30. Viatge a Noruega 
del metge Lluís 
Llagostera, des del 
coll de Digermulen a 
l’illa de Hinnoy, 1909. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya.
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(1896·1975) van fundar l’Agrupació Excursionista 
de Reus. Francesc Pujol (1886·1975), soci del Club 
Excursionista de Gràcia. Eduard Padrós de Pala·
cios (1910·1993) va arribar a ser el màxim respon·
sable de l’excursionisme i muntanyisme català en 
la Delegació Catalana de la Federació Espanyola 
de Muntanyisme (FEM) des del 1951 fins al 1962 i 
en la Federació Catalana de Muntanyisme (FCM). 
Va ser l’impulsor de la construcció i restauració 
de diversos refugis de muntanya.

Josep M. “Pitu” Figueras (1926·1911) i Jor·
di Perelló (1918·1999) foren dos consumats es·

quiadors. Figueras era un traumatòleg que es va 
dedicar professionalment a atendre esquiadors 
lesionats a l’estació d’esquí La Molina. Tam·
bé van tenir una intensa activitat relacionada 
al món del muntanyisme Pere Gabarró (1899·
1980), que a més d’expert muntanyenc i dirigent 
escolta, va obrir vies d’ascens a muntanyes com 
la Pica d’Estats. Miquel Gras (1910·1999) dedi·
cat sobretot a l’esquí, va escriure amb Padrós i 
Perelló, un dels primers llibres publicats al nos·
tre país sobre medicina esportiva, en aquell mo·
ment una nova disciplina, titulat Primera Ayuda 
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31. Antic refugi 
d’Ulldeter (Ripollès) 
feta pel metge Cèsar 
August Torras. Refugi 
restaurat el 1959 per 
la iniciativa d’un altre 
metge, Eduard Padrós. 
© Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya. 

32. Topografia mèdica 
d’Esparreguera del met-
ge Orenci Valls, 1933.



en accidentes de montaña y esquí. I Enric Agua·
dé (1920·2013) que va publicar gran quantitat 
de llibres i guies que van ser referència per als 
caminadors i senderistes. Una de les seves fites 
més notables fou marcar el primer Gran Recor·
regut (GR) d’Espanya.

Al segle xx i també al segle xxi hi ha met·
ges alpinistes dedicats també a la branca cientí·
fica per controlar les difícils condicions en les as·
censions d’altes muntanyes. Autors de diverses 
publicacions sobre les seves experiències en les 
expedicions són els ja esmentats August Caste·
lló  i Mariano Anglada. Les dècades següents hi 
ha Josep Grañó (1956·1990), membre del Centre 
Excursionista d’Olesa de Montserrat, que va par·
ticipar com a metge en l’Expedició Karakorum 87 
al Broad Peak, el 1987. El 1990 va tornar a l’Hi·

màlaia com a metge de l’Expedició Olesa·Hid·
den Park’90, malauradament va morir, juntament 
amb un company alpinista, quan baixaven cap 
al camp base després de renunciar a fer el cim 
havent superat ja els 7.400 metres d’altitud. Al·
tres metges alpinistes morts en una ascensió de 
més de 8.000 metres són Joan Martínez al Sisha 
Pagma (Himàlaia, Tibet) el 1990 i Xavier Lamas, 
mort a l’Everest el 1995.

Recentment, s’han incorporat a la Galeria 
dos professionals de la medicina, que a banda de 
la seva professió, van ser aficionats a l’alpinisme, 
Xavier Castellsagué (1959·2016) i Jaume Canet 
(1954·2021). Aquest darrer després de jubilar·se 
va fer la travessa dels Pirineus de punta a punta. 
Amb un altre company metge van recórrer un to·
tal de 2.300 quilòmetres en quatre mesos.

33. Primer pla a la 
dreta de la fotografia 
el doctor Eduard 
Padrós de Palacios que 
escolta atentament 
el parlament del 
dirigent del Centre 
Excursionista de 
Catalunya durant 
l’acte d’homenatge en 
reconeixement a la seva 
tasca com a president 
de la Federació Catalana 
d’Excursionisme, any 
1961. [Família Padrós] 

 
34. El metge Josep 
Maria Figueras al 
campionat de salts de 
La Molina  
(Alp, Cerdanya), 1953.
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35. Pere Gabarró a la 
Pica d’Estats als 72 
anys. [Família Gabarró] 
 
36. Autobiografia d’En-
ric Aguadé, publicada 
el 2006. 
 
37. El doctor Jaume 
Canet fent la travessa 
dels Pirineus, 2018. 

38. El doctor Xavier 
Castellsagué al cim del 
Besiberri Sud a l’Alta 
Ribagorça.
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