CRÒNICA DE COLLSACABRA
6a. Fira del Llibre de Muntanya
Els passats dies 6 i 7 d’octubre va tenir
lloc al poble de l’Esquirol una nova edició
d’aquesta fira amb un gran èxit d’assistència
de públic i amb un rècord de participació
d’expositors. Enguany el president d’Honor
fou el prestigiós alpinista austríac Kurt Diemberger. A la inauguració hi va assistir l’Hble.

El conseller de Cultura Hble. Sr. Joan Manel
Tresserras presidint l’acte
d’inauguració de la Fira.
A la seva esquerra Kurt
Diemberger.
Foto: Fira del Llibre de
Muntanya

Els estands de les editorials a l’interior de la
carpa.
Foto: Fira del Llibre de
Muntanya
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Sr. Joan Manel Tresserras, conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, entre altres autoritats locals i comarcals.
Com cada any, les activitats complementàries
van ser nombroses i variades entre les quals cal
destacar la actuació del cantant Jaume Arnella
amb el seu espectacle “Carregat de remanços”,
per gentilesa del Bibliobús de les Guilleries.
Les conferències, de les quals fem un breu
resum, foren seguides amb molt interès.

Conferència: El canvi climàtic a Catalunya.
Va ser a càrrec del Dr. Josep Enric Llebot, catedràtic de física condensada del Departament
de Física de la UAB, i el Dr. Josep Calbó i
Angrill, professor titular del Departament de
Física de la UDG. Josep Enric Llebot va analitzar la visió que diversos estudiosos havien
donat del tema, del segle XVIII al XIX, i va reflexionar sobre diferents proves clau per tal de
constatar el comportament climàtic al pas del
temps, com la presència de la neu en la pintura de P. Bruegel (1565), l’anàlisi dels anells
dels arbres per estudiar les èpoques de la pluja
i el comportament de les plantes. Josep Calbó insistí en l’estudi del clima per tal de fer
unes previsions més fiables, amb l’ús d’eines
de càlcul que analitzen l’atmosfera i elaboren,
a la vegada, una simulació del món real. Tinguem en compte també que el canvi climàtic
dels propers 20 anys serà conseqüència del
que s’ha estat fent fins ara, així com el nostre
comportament actual produirà els canvis que
es viuran d’aquí a 40 anys.
Taula rodona: El canvi climàtic i el futur de
les activitats de muntanya.
Hi van intervenir el Sr. Jaume Bonaventura,
gerent d’ACNA, el Sr. Joaquim Alzina, gerent

de l’ACEM, la Sra. Lurdes Freixa, cap del Servei d’Acció Comarcal de la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge i el Sr. Simón Elías,
guia d’alta muntanya i director de l’equip de
Joves Alpinistes de la FEDME. El moderador
fou el periodista Sr. Antoni Bassas.
Ateses les condicions climàtiques actuals,
es va fer una reflexió sobre l’estat i el futur de
les estacions d’esquí catalanes, sovint creades
per fomentar l’edificació i els serveis. Es comentà també el compromís de les administracions públiques i es valorà la presència del
guia de muntanya.

Conferència: La meteorologia de muntanya
al Servei Meteorològic
Va anar a càrrec de Meritxell Pagès, tècnica
de l’àrea de previsió del Servei Meteorològic
de Catalunya, que ens delectà amb les seves

Jaume Arnella en plena actuació a la clausura de la Fira.
Foto: Lluís Gonzàlez

explicacions bàsiques de meteorologia i amb
el tema dels fenòmens atmosfèrics específics
de muntanya.
Conferència-projecció: El Setè Sentit: viure
entre 0 i 8.000 metres
Kurt Diemberger va presentar unes belles
imatges d’alta muntanya mentre reflexionava
sobre la passió per l’escalada, i sobre l’ús del
Setè Sentit, quan decidim seguir endavant o
bé retirar-nos. Va recordar també amics i companys de diverses ascensions i passà les fotografies de les primeres absolutes que va dur
a terme als cims del Broad Peak (1957) i el
Dhaulagiri (1969).
Aquesta edició de la Fira del Llibre de Muntanya va assolir una meta que, segons els organitzadors, pot ser l’inici d’una nova etapa que
la porti a ser un esdeveniment important en el
món de la muntanya i en l’àmbit editorial.

Els ponents de la taula
rodona moderada pel periodista Antoni Bassas.
Foto: Fira del Llibre de
Muntanya

Kurt Diemberger durant
la seva intervenció en la
inauguració de la Fira del
Llibre
Foto Fira del Llibre de
Muntanya

La plantada de gegants de l’Esquirol i Tavertet va donar a la Fira un ambient festiu.
Foto: Fira del Llibre de Muntanya
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CANTONIGRÒS
XXV Festival Internacional de Música
Aquest any, amb motiu del seu vint-i-cinc
aniversari, el Festival es va inaugurar amb un
concert de la soprano Maria Bayo que juntament amb les formacions d’afeccionats de
l’Orfeó Català i la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya dirigits pels mestres Edmon Colomer i Jordi Colomer, actual director musical
del Festival, van interpretar Laudate Dominum
de W.A. Mozart, Gloria de Francis Poulenc i el
Salmus Brevis de Manuel Oltra.

Cors mixtos: Tower New Zealand youth choir
de Wellington (Nova Zelanda)
Cors infantils: Severacek de Liberec (República Txeca)
Cors femenins: Vocalis choir de Rygge (Noruega)
Cors masculins o femenins de música popular: Coralia Universidad de Puerto Rico de
Guaynabo (Puerto Rico)
Avtivitat social
El dia 14 de juliol i durant el Festival de Música es va poder gaudir d’una curiosíssima exposició a càrrec de Carles Comella, on s’exhibien
gran part dels objectes que durant aquests 25
anys els diversos grups assistents al Festival van
obsequiar les famílies que els havien acollit.
El dissabte 21 d’agost tingué lloc l’anual
Raid hípic de Collsacabra, que organitza el Club
hípic Cantonigròs. Es tracta d’unes proves hípiques, una de velocitat controlada amb un recorregut de 44 km en dues fases, i una altra d’un
recorregut de 88 km en quatre fases. Hi participaren els millors genets del panorama català. El
guanyador va ser Marc Comas Molist.

Inauguració del XXV Festival de Música de Cantonigròs amb un concert
amb orquestra i la veu de
la soprano María Bayo.
Foto: Adrià Costa
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El jurat de música estava format per Jordi Colomer (director musical), Carles Gumí
i Francesc Busquets (secretaris del jurat),
Thrassos Cavouras (Grècia), Eva Kóllar (Hongria), Andrea Angelini (Itàlia), Jordi Maluquer,
Xavier Solà, Elisenda Carrasco i Manel Cabero.
El jurat de dansa estava constituït per José de
Udaeta, Ria Schneider (Alemanya), Narendra
S. Kotiyan (Índia/ Regne Unit) i Josep Mas Pineda, secretari del jurat.
En les diferents modalidats del cor van
guanyar el primer premi:

El passat 2 de desembre es va celebrar la
Festa de la gent gran. La diada va començar amb
una missa i tot seguit es projectà una pel·lícula
amb visions del Collsacabra amb fons musical
de Mahler, muntatge fet per Pere Portell. Després de l’àpat es lliurà l’Orquídia d’Or a Josep
Verdaguer (Carboneres).
El mateix dia 2 de desembre es va inaugurar
el nou restaurant de Ca l’Ignasi, que va obrir
les portes per oferir un refrigeri a tots aquells
que vulguessin visitar les noves instal·lacions.

L’ESQUIROL
Activitats musicals
El grup Safareig ha acabat d’enregistrar el
seu primer treball amb un CD que portarà el
nom de “Novembre”, amb temes de Salvi Estragués i de Ramon Vilar entre d’altres.
El dissabte dia 1 de desembre la coral Lorelei va commemorar el dia de Santa Cecília, patrona de la música, amb un concert. Va ser-ne
la protagonista La Diminuta Swing Orquestra,
que casualment coincidia amb els 15 anys de
la seva fundació. Durant l’actuació van anar
passant tots els músics que al llarg d’aquest
temps van col·laborar amb la DSO. Amb cava
i coca s’acabà la festa.
Activitats socials
El Nou ral·li de Clàssics a l’Esquirol va tenir lloc el 17 de novembre. La prova tenia un
recorregut de 250 km, amb el punt de sortida
i d’arribada al mateix poble de l’Esquirol. Altres poblacions com Folgueroles, Gurb i Santa Eugènia de Berga van tenir un paper destacat en l’esdeveniment. Podien participar en
aquest ral·li tots els cotxes clàssics esportius
que tinguessin com a mínim 25 anys i mantinguessin un bon estat de conservació i amb
connotacions o trets de competició.

Un veí
de Tavertet anònim
que col·labora

Els components de la Diminuta Swing Orquestra. Drets: Pere Marín, Pere Galobardes,
David Mellinas, Ramon Vilar, Lluís Monteis; la resta: Jordi Martí, Anna Jiménez, Mariona Vilar i Amèlia Aloy. Foto: Joan Rovira

Major, 4 – 08569 CANTONIGRÒS
Tel. 93 852 51 24 – www.calignasi.com
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RUPIT I PRUIT
Activitat social
El passat dia 29 de novembre, festa de Sant
Andreu, es va celebrar la Festa Major de Pruit.
A les dotze va haver-hi l’ofici solemne seguit
d’una ballada de sardanes. L’Associació de

Veïns de Pruit va oferir un abundant aperitiu
i després es va rifar una gran panera entre els
assistents que participaren amb la seva aportació a la festa.
TAVERTET
Activitat musical
El dia 8 de juliol al matí, a l’església de Sant
Cristòfol, el Cor Verdaguer va fer un concert
organitzat per l’Associació Amics de Tavertet.
Aquest cor infantil de l’Escola Municipal de
Música de Ponts va interpretar magníficament
cançons populars, algunes amb lletra de Mn.
Cinto Verdaguer.
Trobades
La 2a Trobada Gegantera organitzada per la
Colla Gegantera, convertida ja amb Associació
de Geganters de Tavertet, va fer la plantada de
gegants el dia 7 de juliol a la tarda, seguida
d’una cercavila i d’un sopar a la plaça Major. A
continuació s’inicià el ball amb la intervenció
dels balladors del Paraguai Ricardo Vigo, i Josefina Cantero, amiga d’aquest.
La Trobada d’amics de Llorenç Torrado va
reunir amics i familiars seus el dia 17 de novembre, per anar a dinar junts a l’Avenc per
tal d’homenatjar i recordar l’enyorat company
que ens va deixar recentment. Al final va fer
un emotiu parlament l’amic Martí Boada.

Sardanes a la Festa Major de Pruit.
Foto: Ernest Gutiérrez

La cercavila a la Trobada
de Gegants a Tavertet
Foto: Ernest Gutiérrez
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El mateix dia 8 de juliol se celebrà la festivitat de Sant Cristòfol, patró del poble, amb
una missa solemne i un aperitiu ofert per la
parròquia. També va tenir lloc l’habitual benedicció de cotxes i la 5a. Trobada de vehicles
clàssics organitzada per “DAR. Trobada de Vehicles Clàssics”. Va haver-hi obsequis per als
cent primers vehicles arribats a la trobada.
Actes culturals
La masia de l’Avenc fou el marc de la presentació, el dia 15 de novembre, d’un llibre
de poemes de Carme Tulon que recull la seva
poesia d’entre els anys 1987 i 1990 amb el
títol: Combat de silencis. Imma Bargalló va llegir
alguns poemes mentre la Carme, ben coneguda a Tavertet, els anava comentant per tal
d’ajudar a aprofundir en aquesta poesia intimista, comprensible i d’agradable lectura. Un
refrigeri va completar una tarda de bona companyonia.

La tradicional benedicció de cotxes per Sant Cristòfol, patró de Tavertet.
Foto: Ernest Gutiérrez

Carme Tulon entre Belinda Parris i Imma Bargalló durant la presentació del
llibre Combat de silencis. Foto: Ferran Serena
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