
PRESENTACIÓ PROGRAMA

Enguany la tria de la persona homenatjada ha recaigut en 
Carles Albesa i Riba.

Per part nostra hem pretès sempre que fos una persona fi-
lla o veïna de la nostra vila, i, si més no, com repetidament 
expliquem, propera sentimentalment a ella i amb un bagat-
ge humà i intel·lectual que ens en fes sentir orgullosos. En 
Carles, compleix amb escreix aquests requisits, atès que des 
de fa 67 anys ha passat moltíssimes hores treballant pel C.E. 
Gràcia, i és segur que ens contarà les seves vivències de tants 
anys sempre relacionades amb l’excursionisme, la literatura 
de muntanya, el seu coneixement i estima pel Montseny. 
I, sobretot, des de 1972, la tasca que ha portat a terme en 
la creació i posterior creixement de la ja clàssica Matagalls-
Montserrat.

De la glossa se n’ocuparà Jordi Mir i Parache, excursionista, 
filòleg, escriptor, membre de la Societat Catalana de Geo-
grafia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, activista cultural, 
amic i coautor amb en Carles de diverses publicacions. 

Pel que fa al programa del concert, estem molt satisfets que 
ens acompanyi el Cor d’Antics Cantaires de l’Orfeó Gracienc, 
el qual desenvolupa un paper preponderant dins el cant coral 
de l’entitat. Es va formar l’any 1996 sota la batuta del Mestre 
Antoni Pérez i Simó, arran de la seva jubilació com a director 
de l’Orfeó Gracienc.

Aquest nou cor, a més d’oferir els tradicionals concerts de 
Nadal a la seu de l’Orfeó, ha actuat durant el seus ja quinze 
anys d’existència en diversos escenaris de Barcelona i altres 
poblacions de Catalunya. Interpreta bàsicament cançons tra-
dicionals catalanes i obres com la Cantata Nadalenca, que 
composà expressament per al Cor d’Antics Cantaires Antoni 
Pérez i Simó. L’estrena d’aquesta peça musical tingué lloc el 
gener de 2005, en ocasió del centenari de l’Orfeó Gracienc, 
poc abans de la mort del Mestre.

A la primavera del 2005, el Cor d’Antics Cantaires de l’Or-
feó Gracienc passà a ser dirigit per Esther Palacios, en el qual 
s’han anat incorporant nous cantaires arribant a formar un 
grup on el bon ambient i la companyonia en són senyera.

Sigueu doncs, tots, molt benvinguts!

Miquel Fernández i Azconegui

• Presentació per Miquel Fernández i Azconegui, expre-
sident del CEG.

• Salutació de Marisa Carreño i Belmonte, presidenta 
del Club Excursionista de Gràcia (CEG).

• Glossa de l’homenatjat a càrrec de Jordi Mir i Parache, 
excursionista, escriptor i filòleg. 

• Resposta de Carles Albesa i Riba, excursionista i es-
criptor.

• Introducció del Concert per M. Glòria Vives i Forgas, 
presidenta dels Cantaires Muntanyencs, del CEG.

• Intervenció de la Regidora del Districte de Gràcia, 
Maite Fandos i Payà.

1a Part. CANTAIRES MUNTANYENCS del CEG
Director: Víctor Barbé

Quan la rosada F. Mendelssohn

El primer bri R. Schumann

El tell Franz Schubert 

Lorelei Friedrich Silcher

Tot baixant per la drecera Friedrich Glück

1er. Concert de Primavera 2000 Salvador Espriu
2n. Concert de Primavera 2001 Joan Perucho
3er. Concert de Primavera 2002 Joan Triadú
4rt. Concert de Primavera 2003 Joaquim Ruyra
5è. Concert de Primavera 2004 Josep Termes
6è. Concert de Primavera 2005 Albert Manent
7è. Concert de Primavera 2006 Josep M. Gavín
8è. Concert de Primavera 2007 Manuel Oltra

9è. Concert de Primavera 2008 Albert Musons
10è Concert de Primavera 2009 Jordi Fàbregas
11è. Concert de Primavera 2010 Joan Cervera
12è. Concert de Primavera 2011 Borja de Riquer
13è. Concert de Primavera 2012 Josep Buch 
14è.  Concert de Primavera 2013 Elisenda Roca
15è.  Concert de Primavera 2014 Carles Albesa

2a Part. COR D’ANTICS CANTAIRES, de l’Orfeó 
Gracienc
Directora: Esther Palacios

La muntanya Música: A. Marraco, Harm. Pere 

Jordà

Canó de Palamós Anònim

Cançó de taverna Música i text: Apel·les Mestres

Solamente una vez Harm. Antonio Velasco

El rossinyol Harm. Antoni Pérez Moya

3a Part. CONJUNTAMENT LES DUES CORALS

O voso galo comadre M. Groba

Senyor Sant Jordi Francesc Vila – Salvador Espriu

PERSONALITATS HOMENATJADES en els concerts anteriors
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Organitza:

Amb la col·laboració:

CARLES ALBESA I RIBA
Fill de Barcelona (2-8-1927), mai no ha viscut a Gràcia, si bé 
la seva formació excursionista és eminentment gracienca 
des que l’any 1947 ingressà al Club Excursionista de Gràcia 
(CEG), on ha ocupat la presidència de la Secció de Muntanya 
(1953-57), la vicepresidència del CEG en dos mandats (1957-
61 i 1969-71) i la presidència (1971-74).

A la Federació Catalana de Muntanyisme (FCM), va ser 
assessor de Premsa i Propaganda (1962-66), vocal de la Junta 
Directiva (1971-74) i cofundador i primer director tècnic de la 
revista Vèrtex (1966-68).

Ha estat guardonat amb la medalla d’argent de la Fede-
ración Española de Montañismo (1968), la placa d’honor del 
CEG (1970) i amb la medalla de Forjador de la Història Espor-
tiva de Catalunya (1997) de la Generalitat. Ha obtingut el 
Premi Sant Bernat (1976) de la FCM per l’obra Els Sots Ferés-
tecs entre la literatura i la realitat (inèdita), el I Premi Lite-
rari Montseny (1983) de l’Associació d’Amics del Montseny, i 
novament el Premi Sant Bernat (1993) per una biografia de 
Ramon Arabia i Solanas.

Autor de nombrosos articles i especialitzat en temes 
muntanyencs i d’història de l’excursionisme, ha publicat els 
llibres següents: El Montseny com a pretext (1978), Dates i 
dades excursionistes (1985), Postals del Montseny I (1990), 
Cèsar August Torras (1994) , Ramon Arabia. L’alpinime a 
Catalunya, l’excursionisme a l’estranger (1995), Postals del 
Montseny II (1996), Diccionari d’Esports de Muntanya -con-
juntament amb Jordi Mir- (1998), Montserrat, excursions 
des del Santuari i camins d’accés -conjuntament amb Jor-
di Mir- (1999), 125 anys d’excursionisme a Catalunya (2001), 
Excursionisme. Un periòdic més enllà de l’excursionisme 
(2003), La descoberta del Montseny (2005) i A l’ombra del 
Montseny (2010).

Cofundador, el 1978, del “Llibre de Motxilla”, de Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, va ser membre de l’equip 
assessor de la col·lecció (1978-1994).

La direcció i gestió socio-excursionista i la investigació i 
divulgació de temes excursionistes les ha simultaniejat amb 
la pràctica de l’excursionisme muntanyenc.

L’any 1962, amb un altre soci del CEG -Jordi Ribot, mort 
prematurament- va repetir la caminada que a principi de 
segle havia fet mossèn Jaume Oliveras entre el Matagalls 
i Montserrat en menys de 24 hores. Establerta pel CEG, el 
1972, com a marxa excursionista periòdica, ha treballat sem-
pre en la seva organització i l’ha repetit 17 vegades, la dar-
rera amb 77 anys.

Ara, ja octogenari i amb dificultats per caminar, diu que 
dues de les seves motivacions són continuar escrivint i seguir 
de prop tot el que fa referència a la Matagalls-Montserrat.


