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1, dijous
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Presentació / Material

3 i 4, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic de canals
Organització: ANEC

3 i 4, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Sortida al Puigmal

3 i 4, dissabte i diumenge
GIE
Avenc de l'Espluga
Coordinació: Xavi París

8, dijous, a les 9 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'audiovisuals Buch i Parera
Hondures 98. Expedició del rècord
Introducció a l'espeleologia
A càrrec de Roger Griera i GIE.

8, dijous, a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Nutrició / Preparació Física

  MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ

10 i 11, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
14è Cicle d'esquí de muntanya
Montroig 2.864 m (Pallars)
Coordinació: Jaume Jubert

10 i 11, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Sortida Pic de l'Infern

15, dijous a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Orientació

17 i 18, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle esquí de muntanya
Pic Llucià

17 i 18, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Sortida a Clarabides

18, diumenge
Secció Acampada
Calçotada
Coordinació: Maria-Gloria Vives

18, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortides GR-171 (Santuari de
Pinós-Paüls)
Coll de Senan - l´Espluga de
Francolí
20,330 km 4 h 20 min
Desnivells aprox. + 275 m - 350 m
Coordinació: Manel Arnau

22, dijous, a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'audiovisuals Buch i Parera
Travessa dels 4.000
Alta muntanya
A càrrec d’Antonio García i Santi
Artigues.

24 i 25, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortida Alta Muntanya: Pic d'Alba
Coordinació: Roger

24 i 25, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
14è Cicle esquí de muntanya
Pic Rodó 2.677 i Gallinàs 2.624 m
Coordinació: Roger Lloses

31 i 1, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Aneto
Sortida conjunta Curs i gent del Club

5, dijous a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'audiovisuals Buch i Parera
Els 6.000s del Nepal
Alta Muntanya, Trekking
A carrec de Rosa Sales

5, dijous a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació Alta Muntanya
Allaus / Cloenda

Reincorporació del nom “Mai Enrera” al Butlletí social

Els nostres consocis i lectors podran comprovar que el Butlletí social del Club Excursionista de Gràcia torna a
reincorporar l’encapçalament “Mai Enrera”.
Com és ben sabut, aquest títol anà unit al nostre Butlletí des del moment en què haguérem de canviar la denominació
de Grup Excursionista Mai Enrera per l’actual de Club Excursionista de Gràcia, com a conseqüència del decret de
castellanització de la Dictadura del general Primo de Rivera, l’any 1923.
Una altra dictadura i un altre general, Franco, van dur a terme, a partir de 1939, una reiterada acció de genocidi del poble
català, prohibint tots els noms i tota publicació en la nostra llengua i àdhuc l’ús públic d’aquesta.
Així, el nostre Butlletí hagué d’escriure’s en castellà i desaparegué el títol “Mai Enrera”.
I no fou fins a l’any 1975 que, essent director del Butlletí el nostre consoci Joan Cervera i Batariu, es recuperà la capçalera
“Mai Enrera” (vegeu el Butlletí social número 354, de gener / febrer de 1975).
Amb el desdoblament del Butlletí, el gener de l’any 1983, es destinà el nom “Mai Enrera” tant per al mateix Butlletí com
per a la revista, que inicià llavors la publicació destinada a un públic més ampli. Aquesta dualitat es va mantenir fins al
número 410, de juliol / agost de 1984; a partir d’aquest moment el Butlletí deixà d’anar encapçalat pel nom “Mai Enrera”.
Ara, amb aquesta decisió, hem recuperat la denominació tradicional del nostre Butlletí i, d’altra banda, refermem el
manteniment regular de “Mai Enrera” en tant que degà de la premsa gracienca, reconeixement que molt ens honora.

  ABRIL  ABRIL  ABRIL  ABRIL  ABRIL
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21 i 22, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de crestes
Cresta de Espadas - Posets
Coordinació: Tonyo

21 i 22, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
14è Cicle d'esquí de muntanya
Pica d'Estats 2.143 m (per Riufred)
Coordinació: Pere Farré

27, 28 i 29, diven., diss. i dium.
Mostra d'Entitats de Gràcia
Passeig de Sant Joan
Coordinació: Ramon Izquierdo

28 i 29, dissabte i diumenge
Sortida Mitja Muntanya
Serra Llaveria - Cardò
Coordinació: Pili Vendrell

28 i 29, dissabte i diumenge
Sortida Alta Muntanya
Pic de Subenuix
Coordinació: Sergi

3, dijous, a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'audiovisuals Buch i Parera
Karukera, La Isla Bonita
Descens de Barrancs
A càrrec de Roger Griera i GIE

ALALALALALTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCIS
7.513 Pilar Justo Sales
7.514 Marcos Roselló Marsiñach
7.515 Miquel Martínez Moti
7.516 Guillem Martínez Moti
7.517 Mariona Mollà Cabestany
7.518 David Ortin Fernández
7.519 Guillem Parer
7.520 Laia Tort Agell
7.521 Elisa Dieguez González
7.522 Joan Martínez de Pablo
7.523 Albert Peralba Pasarisa
7.524 Susan Monclús Twomey
7.525 Eva Calero Ruiz
7.526 Antònia Cano Rabinat
7.527 Xavier de Bobes Pellicer
7.528 Carles Rojals Heras
7.529 Elena Asbert  Alsina
7.530 Oriol Vidal Albert
7.531 Xavier Sánchez Carrasco
7.532 Xavier Paris Gil

  MAIG  MAIG  MAIG  MAIG  MAIG

7 i 8, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic d'escalada
Coordinació: Enric Tomàs

7 i 8, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
14è Cicle d'esquí de muntanya
Tuc de Mihl 2.803 m
Coordinació: Jordi Grifols

14 i 15, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortida Alta Muntanya
Pic Vallibierna
Coordinació: Albert Valencia

19, dijous a les 9 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'audiovisuals Buch i Parera
Mongòlia, a cop de pedal
A càrrec de Cinta Barreno i Jaume
Jubert
En BTT per Rússia, Mongòlia i
Xina
A càrrec de Pau, Jordi Castells i Jepi
Pascual

22, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortides GR-171 (Santuari de
Pinós-Paüls)
L'Espluga de Francolí - Rojals
16,300 km 4 h 30 min
Desnivells aprox.: +675 m - 150 m
Coordinació: Manel Arnau

5 i 6, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monografic d'Orientació
Coordinació: Carlos Gil

5 i 6, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
14è Cicle d'esquí de muntanya
Tuc de Molieres 3.010 m
Coordinació: Cesc Daví

12 i 13, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortida Alta Muntanya
Besiberri
Coordinació: Jordi Pi

17, dijous, a 2/4 de 10 del vespre
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'audiovisuals Buch i Parera
Xile, Argentina i Patagònia
BTT de Muntanya
A càrrec de Carles Lluch

19 i 20, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
14è Cicle d'esquí de muntanya
Turon de Néouvielle 3.035 m
Coordinació: Enric Ripoll

20, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortides GR-171 (Santuari de
Pinós-Paüls)
Rojals - Prades
14,760 km, 3 h 45 min
Desnivells aprox.: + 450 m - 250 m

26 i 27, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
BTT - Serra Montnegre
Coordinació: Carles Lluch

DIADA DEL CLUB

La diada del Club, commemorativa de la seva fundació, se celebrà aquesta
vegada a Barcelona mateix, al recinte del seminari salesià Martí Codolar i, com
de costum, consistí en el lliurament de les ensenyes d’or i d’argent als socis
amb vint-i-cinc i
cinquanta anys
d ’ a n t i g u i t a t ,
respectivament, i
en un dinar de
germanor.
L’acte tingué lloc el
diumenge 14 de
gener passat,
coincidint dia per
dia amb la fundació
de l’entitat setanta-
nou anys abans.
S’havia programat,
amb caràcter previ, una visita guiada al Parc del Laberint, que només reuní un
grup reduït de socis, ja que la pluja fou persistent durant tot el matí. En canvi,
l’assistència a l’acte principal resultà molt nombrosa.

(continua a la pàg. 16)

Taula de la Presidencia. Fotografia de Guillem Martín
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EUGENI MARIGOT
Placa d’Honor del Club

En Marigot té el número de soci 1662; va entrar a la nostra
entitat l’any 1945, el 27 de juny. La seva fidelitat té
cinquanta-cinc anys.
De seguida va abocar al Club
la seva gran afició a
l’espeleologia, eix de la seva
vida.
Incansable, va interessar el
jovent i va dirigir durant anys
el Grup d’Investigacions
Espeleològiques del nostre
club, i va oferir en tot moment
el seu suport i experiència
als nouvinguts, inquiets per
aquesta especialitat.
Gràcies als treballs
obtinguts en noves vies i
descobertes subterrànies, el
Club va merèixer un lloc destacat dins la Federació i en
amplis àmbits espeleològics.
A més, durant anys va ajudar l’extingit Grup de Recerques
Arqueològiques (GRA) en les nostres inquietuds de recerca
dins coves, avencs, abrics, etc., que són el lloc indicat per
a trobar-hi els vestigis dels nostres avantpassats: llocs
d’habitatge i d’enterrament. I en aquests treballs també hi
participà incansable en Marigot.
Ens va acompanyar en moltes prospeccions: a la cova del
Toll, a Moià, a la cova de l’Ocell, a Centelles; a Pallejà, a
Carme, al Montsià, a Benifallet, a la Cova Negra de Sant
Cugat, al delta de l’Ebre, a la cova de les Angúnies, a Olot,
i a tantes d’altres.
El seu nom és reconegut dins el món espeleològic, fins i
tot més enllà del nostre país. Un dibuix insignificant d’un
ratpenat, un segell, un apunt sobre qualsevol tema del món
subterrani, era motiu per iniciar un intercanvi de materials
i publicacions que, al llarg de la seva vida, han format el seu
Museu, únic en aquesta especialitat, museu que
malauradament no ha estat degudament reconegut per les
institucions.
Però a Benifallet queda la cova Marigot, testimoni també
dels esforços del nostre amic i de molts altres socis del
Club.
I aquest afecte el volem eixamplar donant-te avui la Placa
d’Honor del Club, per agrair la teva fidelitat. Mai no has
deixat de tenir-nos atencions, amb felicitacions, amb
dibuixos, amb recordances; sempre has passat pel Gràcia.
Saps?: el GIE ha estat uns anys adormit, però ara ha
despertat de nou, guiat pel fill d’un d’aquells espeleòlegs,
d’en Roger Griera, que ha aconseguit interessar un bon
nombre de jovent en el món subterrani. Es fan cursets,
conferències i és esperançador pensar que el GIE està viu
de nou, aquell GIE que tu vas impulsar.
Moltes gràcies, Marigot. T’estimem.

Maria Dolors Làzaro i Palau

DIADA DEL CLUB         (Continuació de la pàg. 15)

Cal destacar que, a la tarda, els caps de l’Agrupament
Escolta Pere Roselló projectaren l’audiovisual Projecte
Benín, que mostrà diverses imatges de la seva estada
l’estiu passat a la ciutat africana de Cotonou, on treballaren
en la preparació d’un camp de cooperació i en l’ampliació
d’una escola de formació d’adults.

Fou una sorpresa molt agradable la merescuda concessió
de la Placa d’Honor del Club
al veterà associat i destacat
espeleòleg Eugeni Marigot,
la personalitat del qual glossà
molt bé M. Dolors Lázaro.
Els socis guardonats amb
l’ensenya d’argent foren:
Carme Checa, Óscar Pla,
Carles Relats, Pilar Martínez,

Mercè Costa, Bibiana
Bassas, Eloi Collado,
Francesc Añó, Jordi Coca,
Teresa Granollers, Sebastià
Tous, Teresa Tornos, Eduard
Coca, Marta Pascual, Òscar
Pascual, Anna Lusilla, Romà
Bassas del Rey, Eloi Pérez i
Josep M. Rodes Cama. Ho
van ser amb l’ensenya d’or:

Josep M. Gibert i Joan Cervera.

Com sempre, fou un acte simpàtic, en el qual regnà un
ambient de confraternitat digne de ser destacat.

ALP

Els socis escolten amb atenció. Fotografia de Guillem Martín

Maria Dolors Lázaro i Eigeni Marigot.
Fotografia de Guillem Martín

Ramon Izquierdo i Joan Cervera.
Fotografia de Guillem Martín

El dinar de germanor. Fotografia de Guillem Martín

L'Eugeni Marigot devant la seva cova.
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III CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

GIE del Club Excursionista de Gràcia

Entre els mesos d’octubre a novembre i al llarg de quatre
setmanes, el GIE, la secció d’espeleologia del CEG, va
dur a terme el tercer curset d’iniciació a l’espeleologia, que

va comptar amb la participació
activa d’un total de deu
cursetistes i sis monitors,
repartits aquests al llarg de les
diferents sortides pràctiques
que es van dur a terme. El
curset va estar compost d’unes
sessions teòriques, que es van
iniciar el dia 26 d’octubre i que
estaven destinades a assolir
coneixements de la geologia
del medi subterrani, a càrrec
de Raimon Tolosana, de la
bioespeleologia, amb Roger
Llosas, així com de les
tècniques i el material
necessaris per a l’exploració

de les cavitats verticals, a càrrec de Roger Griera. Aquestes
sessions van tenir lloc els dijous a la seu social del CEG.

Al mateix temps, el
curset va tenir unes
sortides pràctiques
per a conèixer i
aprendre les
tècniques d’ascens
i descens amb
corda, així com tot
el necessari per a la
pràctica de
l ’ e s p e l e o l o g i a
(sistemes d’il·luminació, progressió, recerca de cavitats,
etc.). Aquestes sortides pràctiques es van iniciar el cap
de setmana del 21 i 22 d’octubre amb una visita a la cova
de Rialp, el dissabte, i la Fou de Bor, el diumenge, en el
qual tots els del grup es van poder conèixer i van tenir un
primer contacte amb el món soterrani. Aquella nit es va
dormir al refugi que el CEG té a la Molina.

El cap de setmana
següent, el 28 i 29
d’octubre, es va fer
la primera sortida
pràctica de
l ’ e s p e l e o l o g i a
vertical a les parets
d’en Roca, a
Castelldefels, el
dissabte, en la qual

tots els cursetistes van tenir el primer contacte amb el
material i van conèixer les tècniques d’ascens i descens
per cordes. El diumenge es va fer la primera sortida a un
avenc, primer al d’Emili Sabater i després a l’avenc d’en
Passant, tots dos al massís del Garraf.

G I EG I EG I EG I EG I E
El cap de setmana següent es varen fer dues sortides a
dos avencs de més importància i fondària: l’avenc de la
Carbonera, el dissabte dia 3, que va ser una sortida una
mica accidentada, i l’avenc Carles Selicke, el diumenge,
una cavitat de 129 metres de fondària i que va ser tot un
èxit. Durant aquesta sortida es va instal·lar el gran pou de
54 m amb dos espits nous perquè s’hi puguin instal·lar
dues vies.
El cap de setmana següent, l’11 i 12 de novembre, es va
dur a terme la sortida de final de curset, que va ser tot un
èxit. Es va fer una estada de permanència de vint-i-cinc
hores, incloent-hi un campament subterrani, a la Grallera
Gran del Corralot, al massís del Montsec. El campament
es va fer al punt més baix de la sala principal, amb un total
de cinc tendes, i no hi va faltar el vi, el cava, la música de
flauta en directe i molta marxa. Com a vies, es va visitar la
galeria del primer dia i la via del llac. Aquesta darrera
sortida, que va deixar molt bon ambient i un record
inoblidable als dotze que hi érem, va posar fi al curset, que
es va concloure oficialment amb l’examen i el lliurament de
diplomes a tots els cursetistes assistents el dijous 16 de
novembre.

Aquest curset ens ha donat més empenta per continuar
endavant. Molts dels cursetistes continuaran amb nosaltres
i això fa que el grup augmenti. Tenint en compte que la
secció s’ha reobert fa tan sols dos anys, tot va endavant.
Tenim la intenció d’organitzar quatre cursets més al llarg
de l’any 2001, dos d’espeleologia a l’abril i l’octubre, i dos
de barrancs al juny i al setembre.

Però també tenim dos projectes més grans que ens
proposem d’ara endavant; per a l’any vinent, l’organització
de la trobada d’espeleòlegs de Catalunya i, per a l’any
següent, el que sens dubte és el més ambiciós per a tots
nosaltres: participar en l’expedició a Hondures a l’estiu del
2002 per a batre un nou rècord mundial de profunditat en
conglomerat. Per a la nova etapa del GIE, tot això serà un
gran repte, però al mateix temps també una gran il·lusió.

Pràctiques a les parets d'en Roca a
Castelldefels. Fotografia de Xavier París

Sortint de l'avenc Emili Sabater al Garraf.
Fotografia de Xavier París

Acampada subterrània a la Grallera Gran del Corralot
a -100 m. Fotografia d'Eva Ferran

Cova de Rialp, boca d'entrada. Fotografia d'Eva Ferran

Cova de la Fou de Bor (Cerdanya). Fotografia de Xavier París
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22 de gener
S’ha visitat al Tinell, a la Plaça del Rei, l’exposició
L’Art a Catalunya en temps de Carles I, esplèndida mostra
d’art que fins al mes de març estarà oberta al públic.
Aconsellem de visitar-la.

27 de gener.
 Són tradició ja els foguerons de Sant Antoni, festa que
agermana Gràcia amb l’illa de Menorca. Els Lluïsos de
Gràcia col·labora en aquesta FESTA DE CULTURA PO-
PULAR i ens va convidar a participar-hi, cosa que agraïm.
Hi van assistir dos socis del nostre Club, tant al dinar-
tertúlia com als foguerons, i així es va eixamplar el
contacte amb altres institucions gracienques.

ARXIU HISTÒRIC DE GRÀCIA
El passat 7 de febrer vàrem assistir a la conferència de
Jordi Rogent sobre el catàleg arquitectònic de Gràcia i el
projecte de revisió d’aquest. Interessant explicació sobre
el passat i el futur de la nostra vila.

VISITA A LES TORRES DE LA CATEDRAL
DE BARCELONA
Pel mes de març o abril vinents està prevista una visita
guiada a la catedral barcelonina. Oportunament en sereu
informats.

RAL·LI DE L’AMISTAT
Nombroses vegades, bé per escrit o verbalment, s’ha
demanat aquest darrer any la col·laboració dels socis per
organitzar el Ral·li a Catalunya. Es tractava de la 40a
edició i semblava que amb aquest número arrodoníem
tants anys de trobades amb els amics francesos.
Ha estat en va i per manca d’ajuda i assistència el passat
mes de gener el president del Gràcia i jo mateixa signàvem
la carta a Mr. Bernard Leclair, de Toulouse, en què
donàvem la notícia del tancament dels ral·lis per part
catalana.

El meu tarannà no és pessimista; em dol aquesta decisió
obligada, per molts motius; el principal és que la suspensió
d’aquestes trobades d’AMISTAT amb França, lliures de
qualsevol interès, només per a l’intercanvi cultural dels
nostres dos països, no la suplim ara per altres activitats
similars. Al Ral·li agraïm el coneixement del nostre país
veí, d’un costat a l’altre d’Occitània, de la nostra història
de la Catalunya Nord. Ens han explicat la història i fets de
personatges, de petites ciutats i d’esdeveniments lligats
a Catalunya. Per la nostra banda, des de la Costa Brava
fins a Tarragona i d’altres indrets del centre els han estat
mostrats amb entusiasme, a fi de donar a conèixer els
nostres costums i la nostra cultura. Agraïm la col·laboració

a tots els que han ajudat a aconseguir que el Ral·li arribés
a la 39a edició, a tots els que s’han esforçat per tal que
cada edició fos millor que l’altra.
I en dono les gràcies als iniciadors, als que l’any 1961 van
encetar aquestes trobades; per part catalana podria
anomenar-ne molts, però els personifico en el nom de
l’amic Josep Casals, i per part francesa, en el de Mr.
Denis. Ha estat un privilegi participar en cada un dels
Ral·lis de l’amistat.
Maria Dolors Lázaro

FONS ARQUEOLÒGIC DEL CLUB
Al Gràcia hem rebut la visita del Dr. Miquel Molist Monta-
ña, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i
posteriorment ens ha enviat una carta que us transcrivim:

Sr. Ramon Izquierdo
President
Club Excursionista de Gràcia
Passatge Mulet, 4
Barcelona

Senyor,
Fa uns anys, quan era professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona, a través de la senyora Dolors Lázaro, vaig
conèixer els materials arqueològics que el Centre Excur-
sionista de Gràcia té dipositats a la seva seu. Aquests
materials van ser recollits per la secció d’estudis els anys
60-75, pel que m’explicaren.
Ara, des de les meves noves funcions com a director del
Museu d’Arqueologia de Catalunya, crec que seria bo que
aquestes restes del passat fossin dipositades en la nostra
institució, que té per finalitat guardar, conservar i restaurar
les restes arqueològiques.
És per això que us faig la sol·licitud de poder iniciar, si us
sembla convenient, les converses i tràmits per tirar endavant
el procés de dipòsit.
Confiant que rebreu a bé aquesta proposta, aprofito
l’avinentesa per a saludar-vos cordialment,

Miquel Molist Montaña
Director

Barcelona, 15 de desembre de 2000

Tassó de Sant Adjutori.
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Adéu-siau quaranta anys de
Rallie de l’Amistat

L’adéu és arribat,
la llarga espera de l’amistat
que ha lluitat sempre esperant
la dolcesa d’aquest instant.

Que en són, de llargs, aqueixos anys!
Que en són, de plens, eixos instants!
Que lluny és troben aquells dies!
Que a prop ens volten llurs records!

Partint de França i Catalunya
un any per altre ens trobem junts,
braços oberts, sense recança,
tots junts s’enfilen del cel amunt.

Jo sé el perquè d’aquest instant.
És un anhel d’uns homes bons
que vetllen junts amb enyorança
cercant els llaços d’amistat.

Què més bonic que viure en pau,
sense fronteres, lluny de l’allau
del món corrupte sense alegria
dels que no saben què és un company.

Feliços són els que avui dia
poden comptar quaranta anys
de campament i de trobades
entre francesos i catalans.

Que han sigut sempre nostres jornades
motiu de joia d’amor i pau
camí de l’hora més estimada
en l’abraçada dels bons companys.

Adéu-siau

De Josep Casal i Comella amb motiu del 25 Rallie de
L’Amistat i actualitzat al 40è i últim Rallie per

Antonio Moreno

CURS D’ALTA MUNTANYA
AL MARÇ DE 2001

Coordinador: Albert València: 93.791.50.52 /
657.85.63.06

alvalencia@lacaixa.infomail.es

Monitors: 1 per cada 5 cursetistes.
Membres de l'entitat amb experiència escollits pel coordi-
nador.

Nre. de cursetistes: màxim 30.

Xerrades:
Els dijous, al CEG, de les 21.30 a les 22.30, a la sala de
l’entrada.
Temari i dates:
• 1 de març: Presentació / Material,
• 8 de març: Nutrició / Preparació Física,
• 15 de març: Orientació,
• 22 de març: Primers auxilis / Medicina de muntanya,
• 29 de març: Preparació de sortides,
• 5 d’abril: Allaus / Cloenda.

Activitats pràctiques:
Inclouen la teoria i la pràctica de les tècniques de progressió
en muntanya hivernal, l’ús de l’ARVA, piolet, grampons, i
tot allò referent a la seguretat a la muntanya.

Dates i lloc d’activitats:
3-4 març: Puigmal.
10-11 març: Pic de l’Infern.
17-18 març: Clarabides.
31-1 abril: Aneto.

Preu curset:
7.000 ptes. els socis (Caldrà estar federat)
14.000 ptes. els no socis. (Caldrà estar federat)
En el supòsit de fer-se soci del CEG no es pagaran drets
d’inscripció i el preu serà de 7.000 ptes.

Acompanyants:
S’hi admetran acompanyants, socis del CEG, sempre
subordinats al desenvolupament del curset i fent una
activitat paral·lela. És a dir, es compartirà el transport i el
lloc de pernoctació.

MUNTANYMUNTANYMUNTANYMUNTANYMUNTANYA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍ
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MAMAMAMAMATTTTTAAAAAGGGGGALLS -ALLS -ALLS -ALLS -ALLS -
MONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRAAAAATTTTT

La Comissió Matagalls - Montserrat ha iniciat els treballs
per la propera edició, la 22a, que tindrà lloc el 15 i 16 de
setembre d’enguany.
Se n’ha plantejat i acceptat una reestructuració de
l’organització, amb l’objectiu de distribuir la responsabilitat
i fer més operatives les reunions dels diferents grups.
A la pàgina següent podeu veure aquesta estructura i el
nom de les persones que es fan càrrec de les diferents
funcions a desenvolupar.
La màxima responsabilitat i representació correspon al
president del Club, Ramon Izquierdo. El Comitè Tècnic
està dirigit per en Francesc Sanahuja, que té al seu càrrec
quatre àrees funcionals, cada una a càrrec d’un responsa-
ble del qual depenen diferents seccions.

CCCCCANTANTANTANTANTAIRESAIRESAIRESAIRESAIRES
MUNTMUNTMUNTMUNTMUNTANYENCANYENCANYENCANYENCANYENCSSSSS

A les portes de les festes de Nadal, els Cantaires
Muntanyencs del Club Excursionista de Gràcia van oferir
als socis el XXXIII Concert Tradicional Nadalenc, el qual va
tenir lloc a la Parròquia de Corpus Christi el passat 16 de
desembre.
El president de la Coral, Miquel Fernández, va presentar
la vetllada als assistents, tot fent avinent que enguany
s’esqueia el 25 aniversari de la incorporació al grup de la
cantaire Teresa Sardà, a qui féu lliurament, en tal ocasió,
d’una placa commemorativa.
Seguidament va donar pas a la primera cançó del programa,

que fou dirigida —com ja és costum— pel mestre fundador
de la coral, Josep Vila: “Quan la rosada”, de Felix
Mendelssohn.
Es continuà, sota la direcció de Víctor Barbé, amb:
“Senyor Sant Jordi” Música de Francesc Vila. Text
de Salvador Espriu (en el 15è aniversari de la mort del
poeta)
“Ton pare no té nas” Pop. mallorquina.

Harm. de Baltasar
Bibiloni

“Vaixell de Grècia” Lluís Llach.

Aquesta darrera peça fou acompanyada per Carme Julià
al teclat i Ignasi Montañà a la guitarra.
També amb l’acompanyament de Carme Julià s’interpretà:

“Vine Déu Creador” Joan Sebastià Bach
“Jo en tu espero” Joan Sebastià Bach
“Vós sou Senyor” Joan Sebastià Bach
“Si el món és ple de gebre” Joan Sebastià Bach
“Jesucrist, dels homes guia” Joan Sebastià Bach

(en els 250 anys de la seva mort).

Les cançons pròpiament nadalenques s’iniciaren amb
“La pastora Caterina” Pop. catalana. Harm.

d’A. Pérez/Moya,
en la qual participaren antics companys cantaires.
La resta de nadales foren:
“L’adoració dels pastors” Pop. catalana. Harm.

d’A. Pérez Simó

“Nadal, Nadal” Popular anglesa
“Ding, dang, dong” Pop. ucraïnesa. Harm.

de S. Yaroff
“Dime, niño, ¿de quién eres?” Pop. malaguenya.

Harm. d’A. Pérez Moya
(que es va repetir per desig del públic).

Acabat el concert, el president del Club, Ramon Izquierdo,
felicità les festes a tothom i passà la paraula al conseller
municipal de Cultura i Esports del Districte de Gràcia,
Albert Musons, que clogué l’acte amb uns mots
d’encoratjament i de bons auguris per al Nou Any.
Nosaltres ens adherim, de tot cor, a aquests bons
desitjos envers els nostres lectors.
—————————————————————————

I encara pel que fa a aquesta línia de concerts de Nadal,
l’Ajuntament de la nostra exvila ha iniciat enguany unes
audicions de cantades simultànies de corals per diverses
places de Gràcia. Aquesta primera vegada s’escollí, la
vesprada del 23 de desembre passat, les places de la
Virreina i de la Revolució.

En aquesta darrera s’aplegaren els nostres cantaires,
que interpretaren:
“L’adoració dels pastors”
“Nadal, Nadal”
“Ding, dang, dong”
“Dime, niño, ¿de quién eres?”
“Joia en el món”.
Compartírem l’espai i la trobada conjunta posterior, a la
seu del Districte, amb els membres de les corals Genciana,
Baluern i Espígol; i, també, amb les de la plaça de la
Virreina: Escola Pau Casals, Vent del Nord, Ariadna i
Núria.

El conseller Albert Musons agraí a tothom la seva
participació i ens convocà a un canvi d’impressions
d’aquesta vetllada per a una pròxima data per tal d’estudiar
la possible instauració anual d’uns concerts populars de
les corals de Gràcia amb motiu de les festes nadalenques.

Aurora Vila

Concert de Nadal a la Parròquia de Corpus Christi. Fotografia de Jordi Coca
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D ire c to r
F rance sc 
Sa nah u ja

S ecre tari
Josep P alom ar

Ad m in istració
G uillem  M artín

D issen y
P ere S olè

Joan P ascual
M . D olors  Lázaro

D ifu sió
R afe l S aperas
Josep F errer

G uillem  M artín

Itin erari
R am on R ipo ll
Jord i A m ades

M artí S antam aria
Josep P alom ar

In scrip ció
R afe l S aperas

P ro veïd o rs
Josep P orte ll

A nton i M oreno
Jord i C oca

Josep P alom ar
M ontse  C ase llas

M ateria l
F rancesc de l R ey

Josep F errer
Josep P orte ll

T ran sp o rt
M anel A rnau

Josep P alom ar

C o n tro l d e P as - 
S o rtid a/Arrib ad a

T oni A lba ladejo
Jord i P i

Josep F errer

Avitu allam en t
M ontse  C ase llas

Josep P orte ll

C om unic a  la  c onvoc a tòria  de  le s  reunions
Pre n a c ta  de ls  ac ords  de  la  C om iss ió  Tè cn ic a
Té  c ura  de  la  c orre s pondè nc ia  i la  dis tribue ix
Fa  e l se gu im ent de l c a lenda ri d 'ac tua c ions
Té  c ura , jun tam e nt a m b e l/la  res pons ab le  de  D ifus ió, de  tot e l que  e s  pub lic a

Ex e cució i c ontro l de l pre s supos t
Inform a  de  la  s ituac ió  finance ra
R eg is tra  e ls  m ovim e nts  e conòm ic s
Es  fa  c àrrec  de ls  ingres s os  i ordena  e ls  pagam e nts

O rga nitza  i liquida  la  insc ripc ió de ls  au toca rs
C ontro la  la  ins cripc ió d 'au toca rs  per la  C a ix a
C ontra c ta  e ls  a utoc a rs , e s  fa  c à rre c  de l s e u c orrec te  func ionam e nt i de  le s  
inc idènc ies  que  es  produe ix in

O rga nitza , c ontrola  i liquida  la  ins cripc ió a l C lub
C ontro la  la  ins cripc ió pe r la  C a ix a
O rga nitza , c ontrola  i liquida  la  ins cripc ió a  C ollfo rm ic

Prepara  e ls  d is se nys  de l c arte ll, s am a rre ta  i trofe u
Té  c ura  de  la  re a litzac ió  de l ca rte ll, sa m arre ta  i trofeu

Té  c ura , junt am b e l/la  s ec re tari/a , de  to t e l que  es  public a
Prepara  i e xe c uta  la  c am pa nya  de  divu lga c ió
C onta cta  a m b prem s a, rà dio  i te le vis ió
Té  c ura  de  la  dis tribuc ió de ls  ca rte lls , sa m arre te s  i tro fe us

Té  c ura  de  l'itine ra ri a  s e guir i de  le s  inc idè nc ies
És  res pons ab le  de  la  c orrec ta  i puntua l se nya litzac ió
S'e nc arrega  d 'ac tua litza r i d ifondre  la  docum e nta c ió s obre  punts  d 'eva cuac ió

O rga nitza  i d is tribue ix  e ls  volunta ris  e n e ls  d iferents  lloc s  de stinats  a  
avitua llam e nt
Es  c oordina  a m b e l re s ponsa ble  de  Prove ïdors  pe l que  fa  a ls  queviure s

D efine ix  i inform a  s obre  e ls  punts  de  c ontrol de  pa s
Prepara  la  doc um e ntac ió  i es tris  nec es s ar is  pe r a  la  ide ntific a c ió de ls  
m a rx adors
O rga nitza  i d is tribue ix  tots  e ls  voluntar is  pe ls  c ontro ls  de  s ortida , a rriba da  i 
de  pa s
O rga nitza  i ins ta ·la  la  s ortida  a  C ollform ic
C ontro la  e l bon func ionam e nt de l tràns it a  C ollfo rm ic

Té  c ura  de  l'inventari i de l bon es ta t de l m ate ria l
D 'a c ord am b e l pres supost, com pra  e l m ate ria l nec e ss a ri
Prepara  e l m a ter ia l a  e ntre ga r a ls  d iferents  c ontrols
G uarda  e l m ate ria l una  ve ga da  fina litzada  la  c urs a

C onta cta  a m b le s  c as es  c om e rc ia ls
Adquire ix  i d is tr ibue ix  e ls  a lim e nts  ne c es s aris  a  ca da  punt d 'a vitua lla m ent
Es  c oordina  a m b e l re s ponsa ble  de  Punts  d 'Avitua lla m e nt

Adm inis -
trac ió

G u ille m  
M artín

D ivu lg ac ió

C arles 
A lbe sa

L o g ís tic a

Josep  
Porte ll

Vo lun taris  i 
Se rve is

T on i 
A lba lade jo

L lo g u er
F rancesc de l R ey

Josep P alom ar

S'e nc arrega  de  lloga r les  furgonete s  i d 'inform a r de  la  m e c àn ic a  de  re co llida  
i devo luc ió a ls  que  les  c onduiran
S'e nc arrega  de l llogue r de ls  grups  e lec trògens

Pres id en t
R a m on 

Izqu ie rdo R epresentació  i responsabilita t institucional

D irecció  tècn ica

O R G A N IG R A M A  M A TA G A LLS - M O N TS ER R A T 2001

C ontra c ta  e ls  s erve is  s a nita ris
C ontra c ta  les  a ss e gurance s
C onta cte  a m b Prote c c ió  C ivil pe l s erve i de  rà dio

S erveis
M ontse  C ase llas

.

Les reunions es fan els dimarts (com sempre), de 2/4 de
9 a les 10 del vespre, d’acord amb un calendari que està
penjat al tauler d’anuncis. Bàsicament, el primer dimarts
es reuneix l’àrea de Disseny, el segon dimarts l’àrea de
Logística, el tercer dimarts l’àrea de Voluntaris i Serveis i
el quart dimarts tot el Comitè Tècnic. En aquesta darrera
reunió cada una de les àrees presentarà les seves propostes
per escrit i es prendran les decisions que el Comitè Tècnic
estimi adequades.

Les reunions estan obertes a tots els socis del Club que
vulguin participar-hi. Per fer-ho sols cal comunicar-ho al
responsable de l’àrea corresponent.
Em permeto recordar-vos que per al desenvolupament de
la Matagalls - Montserrat es necessita l’esforç de més de
dues-centes persones, i que tots, d’una manera o d’una
altra, si volem, hi podem col·laborar.

Guillem Martín Brasó
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NOTICIESNOTICIESNOTICIESNOTICIESNOTICIES

El passat 11 de febrer va tenir lloc la 1a Caminada a
Gràcia, emmarcada en el cicle de caminades
BARNATRESC, patrocinades per l’Ajuntament de Barce-
lona.
L’organització d’aquesta primera caminada va ser a càrrec
del Club Excursionista de Gràcia i l’UEC - Gràcia
conjuntament, que van encarregar-se de traçar i marcar
l’itinerari, de muntar i atendre els controls de sortida i
arribada, així com d’atendre el control i l’avituallament que
hi havia a la Creueta del Coll.
Mancaven uns quants minuts per les nou del matí, quan la
plaça Rius i Taulet va començar a semblar un formiguer,
i no era per a menys ja que 1.300 caminadors esperaven
el tret de sortida. Trets, de fet, amb què un grup de
Trabucaires van marcar l´inici de la caminada.

El carrer Diluvi va quedar envaït per una multitud que
avançava per buscar les millors posicions al davant,
mentre d’altres s’ho prenien amb més calma per gaudir del
recorregut.

L’organització va donar als marxadors un fullet en què, a
més de l’itinerari, es descrivien tots els punts d’interès del
recorregut, els 11.290 metres del qual ens van portar per
la plaça Joanic, cap al carrer Sardenya amunt a buscar,

BARNATRESC 2001

passada la Mare de Déu de la Salut, el parc Güell, i un cop
travessat i fent una petita sifonada cap al control del parc
de la Creueta del Coll.
El dia, que va acompanyar magníficament, va posar als
nostres peus tota l’antiga vila de Gràcia i, més al sud, la
gran Barcelona, fins a veure el nostre estimat Mediterrani
i Montjuïc.
Recuperades les forces amb unes galetes, aigua, taronja
i un bon glop de bon vi, enfilaren tots els caminadors cap
al pont de Vallcarca i, sempre seguint el límit del districte,
fins a la plaça Gala Placídia, des d’on, baixant per la Riera
de Sant Miquel, vam arribar als Jardinets, per redreçar el
camí i, tornant a pujar, retornar al punt de sortida,
pràcticament quasi tots els sortits; i al peu del campanar
es va fer l’arribada.

Havíem deixat enrere llocs tan identificats com la xemeneia
del Vapor Nou, el camp de l’Europa, l’arxiu de Gràcia (allà
on reposa l’extens fons del Gracia), Can Xipreret, el parc
Güell, Can Mora, l’església del Coll, la casa Joan Comas
i Argemir, els Josepets, la modernista Casa Ramos, la
Casa Vicenç, d’Antoni Gaudi, el carrer Gran, Can Trilla, la
plaça de la Llibertat, el monument a Pompeu Fabra, la
casa Fuster i l’església de Jesús.

Esperem ja la propera, perquè mai en un dia hem sigut
capaços de veure tants llocs del nostre barri que de ben
segur que no veiem els dies de cada dia capficats en les
nostres feines i corregudes.
Fins l’any que ve.

Miquel Fernández Azconegui

Els Trabucaires donen la sortida. Fotografia de Guillem Martín

Inundació de caminadors al carrer Diluvi. Fotografia de Guillem Martín

L'arribada dels primers participants. Fotografia de Guillem Martín

Cares de satisfacció un cop finalitzada la caminada. Fotografia de Guillem Martín
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EL PERFIL HUMÀ

El perfil humà d’avui es el de
JOAN CERVERA I
BATARIU.
Va néixer a Barcelona, el 20
de maig de 1926, al barri de
Sant Antoni, si bé des dels
dinou anys viu a Gràcia. Ha
cursat estudis mercantils,
de direcció d’empreses i de
tècniques d’expressions oral
i escrita. Actualment és
jubilat i es dedica, em diu,
«a les meves coses... i a fer
d’avi».

On vas conèixer la teva esposa?
—La meva dona la vaig conèixer a la feina. Férem un llarg
prometatge, com era costum; els temps, potser en un
altre sentit, eren tan difícils com ara.
De què treballes o has treballat?
—Pràcticament la meva vida professional ha transcorregut
en el marc de la mateixa empresa. Prop de quaranta-dos
anys. Era la més important companyia del país dedicada
a perfumeria; en vaig ésser apoderat i director de
Concessions, responsabilitats que, en els últims anys,
vaig compaginar amb les de director general d’una firma
filial.
Quan et vas fer soci i per què?
—El meu ingrés al Gràcia fou el 15 de juny de l’any 1950
i fruit de la recomanació d’un company de l’oficina, en
Jordi Ribot, antic soci ja llavors de la nostra entitat.
Què et motiva per continuar sent-ne soci?
—Crec que hom ha d’ésser fidel als seus principis, i en el
Club Excursionista de Gràcia he trobat sempre l’impuls i
la motivació per practicar l’excursionisme, en quasi totes
les seves facetes, i per estimar el meu país.
Per què, com i quan et vas iniciar a la muntanya?
—Vaig començar als catorze anys de la mà del nét del
propietari de la primera empresa on vaig treballar. Llavors
no sabia ben bé què era la muntanya, però la intuïa com
un camp de llibertat.
Freqüentes el Club?
—Sí, dos cops a la setmana com a mínim.
Amb quina Secció convius més?
—Amb la Coral, si bé procuro col·laborar en tots aquells
aspectes que m’ho demanen i puc.
Assisteixes a les assemblees? Per què?
—Sempre he intentat assistir-hi. Entenc que és una
manera activa i positiva d’integració i de col·laboració.
Fa quatre dies que et van donar la medalla d’or de l’entitat,
i això vol dir que ja fa cinquanta anys que ets del Club; com
en veus l’evolució durant tots aquests anys?
—EI lliurament de l’ensenya d’or em va proporcionar una
gran satisfacció. Lògicament, els canvis que s’han produït
a la societat, en general, en les darreres dècades, tant
econòmics, com polítics, socials, laborals, religiosos,
tecnològics, etc., també han influït en l’excursionisme.
Però tot això no ens ha de fer perdre de vista quin ha de
continuar sent el principal objectiu de l’excursionisme: la
formació física i moral dels seus practicants; el respecte
per la pluralitat dels pobles i dels éssers vius; és a dir, la
salvaguarda de la natura tota... En definitiva, hem d’ésser

fidels al binomi: ESPORT i CULTURA.
Explica’ns la teva trajectòria dins la muntanya.
—És molt senzilla. Una evolució normal de l’excursionisme
vers l’escalada, l’esquí i l’alta muntanya, combinant-ho,
això sí, amb l’estima envers la nostra terra.
Sé que has escrit molts llibres sobre muntanya i que t’han
donat força premis. És afecció, interès o...? Explica’m
una mica tot això.
—No exageris. Només he escrit un parell de llibres: La
màgia de la muntanya i Soliloquis muntanyencs, així com
diferents pròlegs i la redacció de la segona dècada dels
50 anys d’escalades del GEDE. El que sí que he fet és
escriure molts articles sobre les diverses facetes del
nostre esport; he fet conferències; he participat en
congressos; he presentat llibres i... para de comptar.
A quin any vas ser president del Club? i del GEDE?
—Primer vaig ser, l’any 1952, secretari de la Secció de
Muntanya; després, dels anys 1953 al 1957, president del
GEDE i, tot seguit, president del Club fins al 1961. Més
tard vaig ser-ne vicepresident, del 1965 al 1969; director
del Butlletí, del 1974 al 1978, i president dels Cantaires
Muntanyencs, del 1983 al 1985. Això ho vaig compaginar
amb les presidències del Grup de Socors de Muntanya i
del Grup Nacional d’Alta Muntanya, seccions catalanes.
Amb el temps vaig ser vicepresident de la FEEC i
president de Mountain Wilderness de Catalunya.
Ha canviat molt la tècnica d’escalada des que vas
començar?
—Oh! i tant; d’aquelles cordes i espardenyes de cànem;
dels mosquetons, pitons i escarpres de ferro; de l’equip,
millor dit, la roba de muntanya, que era simplement la
roba vella de ciutat; dels mitjans de transport (aquells
trens de carbó), etc., hem passat a uns materials i equips
d’escalada altament sofisticats; a tècniques d’alta
muntanya molt depurades i a una preparació física extrema,
sense oblidar una divulgació immediata de la informació
muntanyenca i unes facilitats de transport i de comunicació
inimaginables llavors. El fet és que, tot plegat, s’assembla
com un ou a una castanya.
Relata’m algun fet curiós que et succeí a la muntanya.
—Recordo que en arribar al cim est de les Roques de
Benet (que vàrem denominar Punta Escofet en homenatge
al company del GEDE mort a la paret nord del Pic de
l’Infern), després de fer-ne la primera escalada amb els
amics Enric Pérez i Manuel Guasch, vàrem trobar-hi una
ferradura de cavall. Què hi feia allí aquella ferradura? Com
hi havia arribat?, sobretot si tenim en compte que es
tracta d’un cim completament envoltat de grans penya-
segats. La nostra sorpresa fou ben forta. És que hi havia
passat el comte Arnau amb el seu cavall volador...?
Una altra anècdota fou, l’any 1954, a Gredos. En rapelar
del Torreón de los Galayos, junt amb en Josep Santacana,
un pastor que ens havia estat observant durant tota
l’escalada ens va preguntar: «¿Cuánto cobran ustedes
por hacer esto?». Fou impossible de fer-li entendre que ho
fèiem per gust, sense cobrar res. Em penso que el vàrem
deixar amb el ferm convenciment que l’enganyàvem.

Hem conegut algunes trets del perfil humà d’en JOAN,
soci número 2264. Però jo crec que encara té moltes més
anècdotes per explicar-nos de la seva llarga trajectòria
muntanyenca.

TERESA
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BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

En el darrer butlletí vàrem referir-nos, entre d’altres, al
donatiu de llibres fet per l’amiga Maria Rosa Cama. Ara ve
a completar aquesta donació de llibres editats pel seu
espòs, Josep M. Rodes, amb Escalades al Montsec,
Mont-Rebei (paret de Catalunya - paret d’Aragó), d’Antonio
G. Picazo, Edicions Pleniluni, 1989. Moltes gràcies
novament!

No podem resistir-nos a esmentar l’inici del pròleg “A
Josep M. Rodes, en el record”, escrit per M. Rosa:
“Aquest llibre que teniu a les mans ha estat possible
gràcies al darrer esforç d’en Josep M. Rodes i Melgosa,
tot i que no l’ha pogut veure publicat en vida”.

CRÒNICA DE LLIBRES

Complot a l’Everest, de Teresa Artigas. Barcelona:
Alba Editorial, 2000.

Darrerament, el nom màgic
d’Everest ha produït una
notable i abundant
literatura sobre el cim mes
alt del món. Per no allargar-
me massa, només
n’esmentaré dos llibres.
L’un, d’un cert caire
històric, La llegenda de
l’Everest, de Conrad Anker
i David Roberts, que és la
crònica de com varen
trobar el cos de G. Mallory,
desaparegut en l’intent de
conquerir-lo el 1924.
L’altre, amb un caràcter de
documental tremendista,
La febre del cim, de Jon

Krakauer, és el relat de l’ascensió més tràgica de la
història de l’Everest.

L’autora de Complot a l’Everest, Teresa Artigas i Sol,
nascuda a Barcelona el 1952, és periodista —ha treballat
en diferents mitjans escrits de la nostra ciutat— i
actualment dirigeix la revista de viatges Todo Turismo.

Comparteix la seva intensa afecció a viatjar amb un
sentiment pregon d’escriptora.

El contingut de l’obra és una novel·la especialment
dedicada a l’àmbit juvenil i narra les aventures d’una
expedició catalana a l’Everest —que fa cim—, en la qual
Lluís, un noi de catorze anys, acompanya el seu pare fins
al camp base, on coneix un xicot xerpa de quinze anys,
de nom Tensing (ajudant de cuina). Tots dos, convertits
en detectius improvisats, descobreixen els orígens d’unes
estranyes desaparicions (ampolles d’oxigen i equips
d’ordinadors) de les quals són autors un grup de xerpes
que volen impulsar una campanya de sensibilització
mundial per la contaminació ambiental de les nombroses
expedicions que embruten el Chomolunga.

La Campana. Memòria d’una taverna de Gràcia, de
Joan Esteve i Blasi. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2000.

Com es diu a la
contraportada, aquest llibre
fa una aportació
extraordinària a la història
de Gràcia de la immediata
postguerra, un període fosc
i penós del qual no tenim
encara gaires testimonis
de primera mà com aquest.

La Campana era una
taverna i casa de menjars
dels anys quaranta,
situada a la desapareguda
plaça de la Creu, a frec
dels Josepets, que servia

de punt de trobada i d’aixopluc, on feien cap la majoria de
persones d’aquell veïnat, que també fou dispersat per la
remodelació urbanística del sector.

L’autor del llibre, fill dels propietaris de la taverna, fou
testimoni directe, durant l’adolescència, de tot el que ens
explica; ell ha espigolat entre les més diverses i curioses
vivències i anècdotes viscudes per aquella clientela,
senzilla i gairebé anònima, amb el propòsit de recuperar
la vida quotidiana d’un modest raval de Barcelona durant
els anys més ominosos i difícils de l’època franquista.

Joan Cervera i Batariu


