
Josep M. Sala 
una vida dedicada a la muntanya 
Per Josep Abri l Pinel l 

E n Josep M . va tenir la sort de començar a fer muntanya 

quan tôt just ho estaven deixant els pioners, els homes que 

abans de la guerra civil van fer tants cims i travessies inédi

tes al Pirineu perô que, després de la pausa forçada per la guerra, 

ja començaven a ser grans per poder seguir el mateix ritme. Un 

relleu generacional s'imposava, i a primera línia d'aquesta nova 

generació hi havia, entre d'altres, en Josep M. Efectivament, foren 

anys de descobertes, primeres ascensions, i en Tesqui de munta

nya, modalitat en qué en Josep M. va ser un gran especialista, 

estava gairebé tot per fer. Un Pirineu encara verge, que presentava 

moites dificultara de transport - i el material, si n'hi havia, era pri

man i déficient-, i que també oferia encara Taspecte positiu de 

trobar-hi gent molt acollidora a les cases rurals. Era un terreny 

extraordinàriament atractiu per a gent valenta, emprenedora, com 

en Josep M., ansiosa de descobrir món. Així va anar acumulant 

una experiencia irrepetible, que ha sabut divulgar i explicar amb 

tantes i tantes conferencies, projeccions o escrits, que han servit 

tambe per engrescar molts tumis excursionistes. 

A mes, en Josep M . va trobar-se amb una entitat, el C E C , 

amb la qual ha format el tándem perfecte per ajudar-se mútua-

ment. Per ell ha significat conéixer companys amb les mateixes 

aficions, beure de Texperiéncia deis pioners i teñir un lloc on 

divulgar tota Texperiéncia que anava acumulant. Per altra banda, 

les entitats com el C E C necessiten socis com en Josep M., ja que 

son una font que va nodrint tota entitat. 

En Sala és un home parlador, agradable, obert, franc, fácil d'en-

trevistar i té una memoria envejable. Recorda amb exactitud el 

nom deis llocs per on ha passat, fins i tot els mes complicats... 
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J o s e p M. , ¿com van ser els inicis? 

Vaig néixer a Barcelona l'any 1927. Vaig anar a l'es-

cola catalana Sant Jordi i passada la guerra civil vaig 

fer el batxillerat ais Jésuites de Casp. Posteriorment 

vaig obtenir el títol de químic a l'Institut Químic de 

Sarria - que no vaig fer servir, ja que vaig continuar 

la feina del meu pare, que era corredor de fdats de 

coto per a la industria textil. 

Em vaig casar i vaig tenir cinc filis, dos nois i tres 

noies. 

Tant el meu pare com la meva mare eren uns ena

moráis de la naturalesa i de la muntanya, i vaig 

començar fent petites excursions familiars, afició que, 

com se sap, he seguit al llarg de tota la meva vida. 

L'excursionisme t'obre la porta a altres aficions i 

activitats complementarles, com l'alpinisme, Tesqui, 

Tescalada, la geografía, la geologia, la botánica, la 

meteorología, la fotografía..., i t'empeny a la divul

gado de tots els coneixements que vas adquirint. 

Vaig iniciar-me a Tesqui de descens el desembre del 

1943 a la Molina i, de seguida, a Tesqui de muntanya. 

La primera pujada al Puigmal, la vaig fer amb cordills 

lligats ais esquís per no relliscar; era una época en qué 

no hi havia material especialitzat com ara. 

; I ( . i i s idea de tota la muntanya que has fet? 

Des de molt aviat vaig anar anotant en un bloc totes 

les sortides que feia: lloc, dia i companys. ¡Ara ja en 

porto mes de tres mil! (¡Aixo vol dir una excursió 

setmanal durant mes de 60 anys!). He recorregut 

tots els Pirineus de punta a punta pels dos cantons 

de la frontera, tant a Testiu, a peu, com a Thivern, 

amb esquís. Llavors havíem d'aprofitar festes com la 

Setmana Santa per fer estades llargues en diverses 

étapes, i amb altres companys vam fer la primera 

travessia integral amb esquís peí nostre vessant deis 

Pirineus, des de Navarra fins al Costabona. 

He pujat a gairebé tots els tresmils deis Pirineus, 

la majoria amb esquís i alguns moites vegades; mal-

grat la bona forma i preparació que tenia, perô, mai 

no he estât aficionat a prendre part en competicions. 

Els anys cinquanta vaig participar en un pareil de 

marxes de regularitat i una vegada, a la clàssica 

Núria-la Molina - q u e actualment no es f a - amb 

esquís, juntament amb en Toni Griful i en Martí 

Cornudella, i vàrem guanyar... 

¿Una activîtat important van ser els ral-lis d'esquí? 

Sí, quan era président de la Secció de Muntanya, i 

juntament amb en Miquel Albert, vaig començar els 

ral-lis d'esquí de muntanya, que han tingut tant éxit, i 

que encara continúen tenint-ne. El primer tingué lloc 

el 1959, de l'Hospital de Viella a Espot; i el darrer, 

célébrât Tany passât, fou el número 48 a Nuria. 

Organitzàrem també diversos campaments d'hi-

vern a la neu, que foren una font de primeres ascen

sions i travessies hivernais. 

Com que els Pirineus ja son una mica com casa 

nostra, no he parat de visitar altres massissos. He 

recorregut els principáis cims peninsulars: Picos de 

Europa, serralada Cantábrica, Terol, Conca, Guadar-

A la biblioteca del CEC, amb Pep Abril (2007). 

rama, Gredos, Sierra Nevada, etc., i bona part deis 

Alps, tot al llarg de Tare que va des del Mediterrani 

fins a Austria i Eslovènia. He pujat una trentena de 

quatremils i moltíssims tresmils, tant a Testiu com a 

Thivern, i he fet les principáis altes rutes deis Alps, a 

peu o amb esquís. 

He recorregut altres muntanyes d'Europa, 

com les del centre de Franca, els Vosgos, els 

Tatra d'Eslovàquia i les illes del Mediterrani: 

Còrsega, Sardenya, Sicilia, Creta i Mallorca. 

He fet una incursió al Nepal fins al san

tuari de TAnnapurna; un tresc pel massís 

del Huayhuash, al Perú, i ascensions a Sie

rra Nevada (EUA) i també a altres muntan

yes deis Estats Units i del Canadá. 

; 1 is mol t af ic ionat a la fotograf ía? 

¿Des de quan? 

Des de les primeres sortides em va acom-

panyar la càmera fotogràfica —una 

Kodak—, i ara sempre en porto, com a 

mínim, un pareli: una per a fotos en 

blanc i negre i una altra per a diaposi

tives. Això ha fet que avui dia tingui 

un arxiu fotografie important. Quan 

surto d'excursió m'agrada fotografiar-

ho tot: des deis companys i les mun

tanyes mes impressionants fins a la 

mes perita de les flors, de les quais, per 

cert, en tinc una nombrosa col-lecció. 

C o m ja hem dit abans, en Josep M. 

es un home extravertit i bon conver

sador. Això fa que tingui també faci

litât per escriure amb un estil planer i 

amè que fa que se'l reclami sovint per 

escriure o explicar públ icament les 

sèves activitats. J a he dit abans la faci-



Primers rapéis (1942). 

litat que té per recordar el nom de tots els llocs on 

ha estât. En J o s e p M . té una bona biblioteca de 

mes de très mil volums. ^Què hi tens bàsicament? 

Hi ha sobretot (libres de muntanya en el sentit mes 

ampli: llibres sobre els diversos massissos de tot el 

mon que he visitât i, d'una manera especial, tot el 

que fa referència als Pirineus, des de les guies d'Ar-

tur Osona i César August Torras fins a les de l'Agus-

ti Jolis i la Maria Antonia Simo, mes les que han 

anat sortint els darrers anys. També m'interessen 

molt els llibres dels pioners de l'alpinisme, anglesos, 

suïssos, francesos, alemanys, austriacs, italians, etc. 

i, en general, llibres de temàtica muntanyenca: 

ascensions, expedicions, novel-les, botànica alpina, 

etc. Tinc també la Geografia de Carreras Candi i les 

mes modernes, de Sole Sabaris i de l'Enciclopédia 

Catalana. 

També sóc molt aficionat als mapes. En tinc una 

gran quantitat, potser mes de quatre-cents, principal-

ment de Catalunya, però de tot el mon en general. 

En J o s e p M . es un home, podr iem dir, de gran 

cultura muntanyenca. Es un gran plaer percebre 

la quantitat de coneixements que dona la posses-

siò d'una biblioteca com aquesta, que fa conèixer 

la història d'aquestes muntanyes i del qui hi ha 

passât abans que nosaltres les trepitgéssim. Això 

ens a juda a s ituar-nos i a veure el moment de la 

h i s tòr ia en q u è ens t r o b e m en un Hoc on no 

serem ni els primers ni els ùltims a passar-hi . 

En J o s e p M . és un home inquiet i vital, i la 

seva act ivitat muntanyenca incessant ha anat 

sempre acompanyada d'una forta implicació a m b 

l'entitat q u e l 'acuii . L a seva sò l ida formac ió 

Cim del Morgenhorn 

(1969). Travessa del massis 

del Mont-roig, durant 

l'Alta Ruta del Pirineu, 

amb en Carles Balaguer 

(1957). 

muntanyenca i la seva gran experiencia excursio

nista, un ida a una impl icac ió cont inua a m b el 

C E C , havien de portar- lo a lgún dia a assumir-ne 

la máx ima responsabilitat. Així dones, el 1982 va 

ser elegit prés ident , carree q u e rénova el 1986 

fins a esgotar el mandat el 1992 . 

J o s e p M . , ¿com resumiries, a grans trets, el teu 

mandat de président, i que creus que cal ressal-

tar-ne? 

Durant el période inicial ens vam veure fortament 

condicionats per la situació económica de l'entitat. 

S'havia construit el refugi d'Amitges, i la Molina 

necessitava amb urgencia treballs de consolidació i de 

condicionament. Les obres a muntanya son molt cares 

i avui dia están fora de les possibilitats économiques 

dels pressupostos normáis dels clubs. Aleshores, mit-

jançant una política de contenció de despeses i gracies 

a uns ajuts oficiáis que es van aconseguir, poguérem 

fer una remodelació total de la biblioteca del C E C i 

Cim del Dôme de la Gran de Fache (1979). 
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Fotografíes: 
• Mes de 60.000 negatius en blanc i negre, 

de 24 x 36 i de 6 x 6. 
• Mes de 50.000 diapositives en color: 14.000 

de 24 x 36 i de 4 x 4, i 36.000 de 4,5 x 6. 

Temes: 
Básicament excursionisme i viatges, baixa, mitjana 
i alta muntanya, tant a festín com a l'hivern, 
a Catalunya, Espanya, Europa, América -Perú, Bolívia, 
E U A , Canadá-, Marroc i Nepal. Tots els pobles 
de Catalunya -941 ajuntaments- i agregats, 
collecció en qué avui encara treballa, la qual cosa 
vol dir que está totalment actualitzada. 

Ha publicat fotos a: 
• La revista Muntanya. 
• Esporádicament a Altitud, antiga revista del G P H M . 
• «Les Pyrénées». Collecció Les 100 Plus Belles 

Courses. 
• «Pyrénées west», «Pyrénées east» i «Pyrénées 

Andorra». 
• «Cerdanya». Artur Battagel. Gaswtons-west Publi-

cations. 
• Una historia d'Andorra. J . M. Guilera. 
• Esports de neu a Catalunya. M. Cardona i L. Dupré. 
• IBO indrets de Catalunya que cal conéixer 

(ACCAT), resultat d'una exposició itinerant 
per totes les comarques de Catalunya 
amb la majorla de fotos de J . M. Sala. 

• El Correo Catalán, del 1972 al 1974: series sobre 
masies, rius, trens i castells de Catalunya. 

• La Vanguardia: diverses fotos, alguna a tota página. 

Treballs publicats i conferencies: 
• Mes de setanta treballs a la revista Muntanya. 
• Articles varis a la revista Vértex, de la Federacié 

d'Entitats Excursionistes de Catalunya. 
• CoMaboració en el Hitare Los tresmiles del Pirineo, 

de Juan Buyse, apartat «Hacer tresmiles con esquís». 
• És un deis autors del llibre dirigit per André Lévy 

Le dictionnaire des Pyrénées. 
• Fitxa Esquí, collecció d'itineraris d'esqui de muntanya 

teta conjuntament amb F. X. Gregori i Enric Font 
• Escriu els itineraris d'esqui de les guies d'Agusti 

Jolis i M. Antonia Simó. 
• Col-labora com a redactor en el llibre Centre 

Escursionista de Catalunya, I20anys d'história. 

Josep M. Sala 

a Naudanda (1989). 

Conferencies i cursets: 
• Durant els anys dlficils de la dictadura col-labora 

en els cursets sobre geografía i excursionisme 
que es fan al C E C i a diversos indrets de Catalunya. 

• Conferencies a diverses poblacions catalanes 
i també a Bilbao i a Saragossa. 

• Dirigeix nombrases sortides d'iniciació a Tesqui 
de muntanya. 

• Dirigeix moites sortides facultatives i, mes endavant, 
sortides de socis vétérans. 

I un llarg etcétera. 

L'home de club: 
• És soci de la U E C des de l'any 1942, i del C E C des 

del 1945, on ba fet tota la seva vida activa. També 
és soci de la secció de Tarbes del CAF des del 1958. 

• Només ais tres anys de ser soci del C E C , el 1948 
passa a formar part de la Junta de la Secció 
de Muntanya, i al cap de quatre anys mes, el 1952, 
és nomenat président d'aquesta Secció, carree 
que ocupa durant vuit anys, és a dir, els dos 
périodes preceptius. 

• Posteriorment és el secretan de la Comissió 
de Refugis, que mes tard passa a ser la Comissió 
d'Equipaments, feina de la quai s'ocupa de manera 
intermitent durant molts anys. 

• Comptador I, després, vicepresident del C E C durant 
la presidencia de Josep M. Ventosa, des de l'any 
1967 fins al 1971. 

• L'any 1971 és vicepresident durant dos anys 
de la presidencia d'Agusti Bou, i retorna després 
a Refugis. 

• Finalment, és président del C E C durant vuit anys, 
del 1984 al 1992, és a dir, dos mandats. 

Distincions: 
• Membre honorari del C A D E del C E C . 
• Medalla de plata de la Federación Española 

de Montaña (1960). 
• Medalla de plata del Centenari del C E C . 
• Medalla de la Generalitat de «Forjador 

de la historia esportiva de Catalunya» (1995). 
• Premi Les Columnes del C E C (2001). 
• Placa d'argent de la Federado d'Entitats 

Excursionistes de Catalunya (2003). 
• Placa de la Federación Aragonesa de Montaña 

una sala de lectura nova; i al xalet de la Molina, a mes 

de les obres urgents que calia fer-hi, s'hi va construir 

un gimnàs i un rocódrom. Poe a poc, la situado eco

nómica del C E C es va anar redreçant fins al final del 

mandat, en que passàrem al nou président una situa

d o económica completament estabilitzada. 

M'agrada recordar que vaig aconseguir una bona 

col-laboració de molts socis amb la promoció d'acti-

vitats socials. Recordó especialment com s'assoliren 

unes activitats remarcables en esquí de muntanya, 

en espeleología, en escalada i en diverses expedicions 

alpinístiques. 

Un altre aspecte que pensó que cal subratllar va 

ser la intensificado de les relacions exteriors, tant 

amb el Club Alpí Italia com, sobretot, amb el Club 

Alpí Francés, els nostres veïns de Taltre cantó deis 

Pirineus. Vam ser invitats a les assemblées del CAF i 

de la Federació Francesa de Muntanya, i hi establí-

rem unes bones relacions, que portaren el C E C al 

retorn a la UIAA (Unió Internacional d'Associa-

cions Alpinístiques), que havíem contribua: a fundar 

Tany 1932 i de la qual havíem estât expulsats durant 

el franquisme, quan només s'hi admetia la Federa

ción Española de Montañismo. També es féu un 

acord amb el Club Alpí Francés sobre Tus deis refu

gis, i un soci del C E C , en Miquel Rafa, fou nome

nat président de la Comissió de Defensa de la Mun

tanya de la UIAA. 

¿Oi que eis primers passos per remodelar la Ren-

clusa venen de la teva época de président? 

Sí, una de les coses en qué estava mes intéressât era 

la remodelació del refugi de la Renclusa; pero la 

situació era complicada, ja que estava situada a TA-

ragó i no podíem obtenir recursos oficiáis de la 

Generalitat per destinar-los fora de la nostra comu-

nitat, i si, per altra banda, els recursos venien de 

TEstat, via Secretaría General de Deportes, havien 

d'anar a parar a un organisme d'Aragó, i no al d'una 

altra comunitat . La documentació que posseíem 

sobre la cessio, per part de TEstat, del terreny de la 

Renclusa, no deixava ciar el termini d'aquesta cessio; 

és a dir, si no tenia data de caducitat o bé era una 

concessió amb una data límit. Consultàrem el cas 

amb dos catedràtics de dret administratiu, un per la 

Universität de Barcelona i un altre per la de Saragos

sa, i ens aconsellaren una negociació per allargar la 

data de caducitat del que ells creien que era una 

concessió per noranta-nou anys, amb caducitat Tany 

2 0 1 1 . Calia, dones, arribar a un acord amb els ara-

gonesos per no perdre totalment la titularitat de la 

Renclusa; i així es va fer amb la Federación Aragone

sa de Montaña, amb la qual ara som copropietaris 

del refugi. N o cal dir que tots aquests tràmits i totes 

aqüestes obres posteriors han estât complicadíssims, 

pero després de mes de vuit anys de treballs i d'unes 

despeses de 1.800.000 euros, el 30 de setembre pas

sât vam poder inaugurar el nou refugi. M'he hagut 

d'oeupar de tot aquest procès fins al final, ja que era 

jo qui el coneixia mes bé peí fet d'haver-hi estât 

implicat des del començament. 



En J o s e p Espar li va soMicitar la col-laboracio en 

les tasques de l 'ACCAT (Associació Conèixer 

Cata lunya) , que consistía en la p r o m u e ¡o d'una 

exposició fotográfica que recorria les quaranta-

una comarques catalanes ,1111b fotografíes de les 

coses mes intéressants de cada una. Una bona part 

eren fêtes per en J o s e p M . Aixó el porta a comple

tar a m b fotografíes la toi .1l i t .1t de municipis de 

Catalunya, a m b els agrégats corresponents, cosa 

que afegida ais milers de fotos que ja en té es pot 

dir que coneix el pais p a m a pam. ¿Qué et dona 

aquest coneixement exhaustiu del país? 

El coneixement d'una cosa com el teu propi pais et 

porta sens dubte a estimar-lo, a respectar-ne la natura-

lesa, el patrimoni comú i les persones que hi viuen, i, 

per extensió, jo diria que a una estima especial i una 

manera també especial de veure els paisatges, els pa'isos 

i les cultures diferents deis nostres. Aquesta diversitat 

tan fantástica que ha produit el món i que desgraciada-

ment hi ha qui voldria uniformitzar. Nosaltres els cata

lans ho hem sofert i encara ho sofrim en la propia pell. 

En J o s e p M. , pero, no para. El podeu trobar al 

C E C una o dues vegades per setmana ocupant-se 

de gestions que se li demanen, j a que no sap dir 

que no, o préparant alguna sortida amb els amies 

- a l'hivern a esquiar ais Alps o a l'estiu a pujar 

alguna de les poques muntanyes que li deuen que

dar per conèixer. M'atreviria a dir que és gairebé 

un luxe poder tenir amies com en Josep M . Sala. 

A la dreta, el Crozon de Berta (2000). 

A baix, Jirirhanca i Rondoy (1978). 
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