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amics i  mestres

Poques entitats cíviques han contri-
buït tant a revitalitzar la cultura i la
consciència patriòtica del nostre poble
com la que enguany celebra el 125
aniversari de la fundació: el Centre
Excursionista de Catalunya.

Entitat capdavantera en la història
del nostre país –des de la Renaixença
fins a l’actualitat–, el CEC ha estat una
entitat cultural i esportiva d’interès
públic que ha mantingut incansable-
ment, al llarg de la seva dilatada exis -
tència, el compromís d’afavorir el co -
nei xement de les nostres muntanyes i
el respecte pel patrimoni artístic i na -
tural que en elles hi ha.

Des de la seva creació l’any 1876,
els associats van unir la voluntat com-
plementària d’investigació i esbarjo.
Tant és així que per la qualitat, diversi-
tat i quantitat de conferències i cursos
estables que oferia el centre, es va
guanyar una merescuda aurèola d’u-
niversitat popular entre els ciutadans
de Barcelona. 

És en un context de recuperació
nacional que trobem, entre els primers
presidents de l’entitat, molts prohoms
de la cultura catalana de
l’època, com Antoni
Rubió i Lluch, Ramon Picó
i Campamar i Jaume
Massó i Torrents, només
per citar-ne uns pocs. A
partir de 1891 s’edita el
Butlletí del Centre Excur-
sionista de Catalunya,
que, dirigit per Francesc
Carreras i Candi, ben
aviat es converteix en una
publicació de referència
en el panorama cultural i
científic del país.

En la seva etapa inicial
el CEC estatjà els Estudis
Universitaris Catalans, i al
voltant de l’entitat coinci-
diren alguns dels millors
literats i artistes que ha
donat la nostra terra:
Jacint Verdaguer, Àngel
Guimerà, Narcís Oller,
Carles Bosch de la Trinxe-

ria, Santiago Rusiñol i Alexandre de
Riquer, entre molts d’altres.

Però, a part de les seccions estric-
tament excursionistes, se’n crearen
d’altres, com les de fotografia, fol-
klore, arqueologia, història, enginye-
ria, geografia, geologia... La secció
d’arquitectura comptava entre els
seus membres amb personalitats de
gran pres tigi, com Lluís Domènech i
Montaner, Josep Puig i Cadafalch,
Jeroni Martorell, Rafael Massó, Josep
M. Jujol i Antoni Gaudí.

També, el CEC, fou una entitat no
política capdavantera en l’ús social de la
llengua catalana, i la primera que re -
dactà exclusivament en català els seus
estatuts i butlletins. Ja l’any 1891 hi
foren donades les primeres conferències
de la campanya lingüística de L’Avenç,
alhora que Pompeu Fabra es distingia
com un dels socis més rellevants.

També el CEC ha estat lloc de tro-
bada de patriotes irreductibles, fins al
punt que molts dels seus membres
arriscaren llurs vides per la llibertat de
Catalunya. De tots aquests valents,
brillen amb llum pròpia dues figures
cabdals de l’independentisme català:
Josep M. Batista i Roca, etnògraf i pro-
motor de l’educació de la joventut a
través de l’excursionisme; i Andreu
Xandri, fundador de la FNEC i heroi del
Regiment Pirinenc núm. 1 de Cata-
lunya, que morí amb el grau de capità
en la batalla de la «bossa de Bielsa»
l’any 1938.

Actualment el CEC continua essent
un dels centres excursionistes més
importants d’Europa i, a part de dispo-
sar d’una excel·lent escola de mun-

tanya, conserva un petit
però emotiu museu com-
post de donacions dels
seus socis, on destaca la
galeria d’excursionistes
il·lustres. A més, la biblio-
teca especialitzada i la
cartoteca disposen d’un
excepcional fons històric,
amb una important col -
lecció de mapes antics i
moderns, especialment
catalans. 

Cent vint-i-cinc anys
després, el Centre Ex  cur -
si onista de Catalunya   -
 con tinua en plena vitalitat
associativa, i es mostra
ferm mantenidor de les
paraules que, en llatí, són
plasmades en els tres
vitralls que dominen el
pati gòtic del seu entra -
nyable carrer Paradís: Pa -
tria, Libertas, Fides.u
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