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EL PRIMER DE LA CORDADA 

A l’estiu, com que tot s’ensopeix una mica, hi ha més temps  per a dedicar-

lo a la lectura, si hom li agrada llegir, és clar. Hi ha una novel·la, que és un 

“clàssic” del llibre de muntanya, i que porta per títol ”El primer de la 

cordada” (1937), que és pura delícia. L’aventura, el suspens, les relacions 

humanes, la solidaritat, el sofriment, l’amor, la por, la mort, el cansament, 

la natura, el fred,  la companyonia, l’amistat, la responsabilitat... són alguns 

dels temes, tractats amb delicadesa i amb coneixement de causa, que hom 

va trobant al llarg de les tres-centes disset pàgines. En Pere, en Jordi, en 

Ferran, l’Alina, en Santi, en Pau, “el Roig”, en Miquel, en Joan Baptista ... 

són alguns dels noms que van apareixent i desapareixent al llarg de la 

novel·la, la majoria d’ells guies de muntanya. Els grans pics del Alps són 

també els grans protagonistes de la novel·la: els Drus, el Mont Blanc, el 

Mont Rosa, L’agulla verda, L’Agulla del jardí, el Gran Combin, la Dent 

blanca... i igualment els refugis de muntanya... els piolets, el ràpel, els 

crampons, les motxilles...els allaus, la neu, el glaç, el granit...    

Ja a les darreres pàgines de la novel·la s’hi troba tota la filosofia del 

muntanyenc, de l’alpinista. En copio algunes frases: “Solament quan hom 

està mutilat o físicament empobrit, és quan més s’adona del valor de 

l’existència”. “La vida ha de ser una lluita contínua. Desgraciats els qui no 

combaten, els qui s’abandonen a les coses fàcils!” “Ha calgut que en Jordi i 

els altres em recordessin tots els meus deures, sobretot en Jordi, que mai 

no ha cessat de lluitar per a recuperar les seves facultats”. “Si no s’ha de 

témer arriscar la vida, sí que, en canvi, cal prendre totes les precaucions 

possibles”. “Hi ha moments en què cal arriscar-se! Hi ha passos en els quals 

no es pot endevinar el que trobarem i si hom no es llança per por de caure, 

mai no es faria res”. “Treballar, lluitar, actuar, portar una vida rude. En això 

es troba més alegria que deixant-se dominar per la peresa”. “Fareu de guies 

(de muntanya) tindreu a càrrec vostre i sota la vostra responsabilitat altres 

vides humanes; els vostres clients no estaran tan preparats i es confiaran a 

vosaltres...”. 

Llegint tot això hom s’adona que és una filosofia de la vida que és vàlida per 

a aplicar-la a moltes professions i també per aplicar-la a la vida cristiana, al 

món de la fe, de la responsabilitat que tenim de portar el nom de cristians i 

de ser membres d’una comunitat que en diem Església... Perquè les coses 



funcionin hi ha d’haver algú que vagi al davant, que conegui el terreny, que 

obri nous camins, que aplani dificultats, que doni seguretat, que no tingui 

por...L’Església necessita persones capaces de posar-se al davant de la 

cordada, assumint riscos, però, alhora, amb molta responsabilitat.      

el mossèn 

 

TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE MN. RAMON HOMS I FRANCH, 

ÚLTIM RECTOR DE VILADRAU  

Divendres, dia 26, serà el tercer aniversari de la mort de Mn. Ramon 

Homs i Franch, que va ser rector de  Viladrau durant nou anys (2000-

2009). Dissabte, dia 27, celebrarem la missa del vespre en sufragi de la 

seva ànima. Preguem per ell.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 22: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 23: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dimecres, dia 24: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 25: 

per Mn. Rafael Guixà, difunt; divendres, dia 26: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 27: per Mn. Ramon Homs i Franch, 

difunt, últim rector de Viladrau; diumenge, dia 28: pel poble de 

Viladrau.  

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: el proppassat dimecres, dia 17 de juliol, vam celebrar la missa 

exequial en sufragi de Mariano Portet i Clos, nascut a Viladrau el dia 22 

d’octubre de 1935 i que va morir a Vic, a l’edat de 77 anys. Donaue-li, 

Senyor, el repòs etern.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la sessió de formació que 

havíem de fer a començaments de mes, l’hem hagut de endarrerir. La 

farem, si Déu vol, el dia 27 de juliol, a la rectoria, a ¼ de set de la 

tarda (18h15m). Tothom hi és convidat.  

MISSA CADA DIA, ELS DIES FEINERS, DURANT L’ESTIU: Durant els 

mesos de JULIOL, AGOST i fins l’11 de setembre inclòs, se celebrarà la 

missa cada dia, a les 19,35. Una estona abans, a un quart de vuit del 

vespre, hi haurà, cada dia, el rés del sant Rosari. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


