
 

 

 

Com la gran majoria dels integrants dels Centpeus del Pirineu, en Narcís va sentir a 

parlar del grup d’oïdes d’algun conegut, d’un grup excursionista, d’un amant de la 

muntanya... Ara fa ja més de dos anys que va decidir d’apuntar-se a una de les 

nostres sortides, concretament a la de les Torres de Cabrenys i Naixement de la 

Muga, a la zona de la Catalunya Nord, i a partir de llavors, la seva presència va ser 

molt constant. 

Com que s’apuntava a moltes sortides, de mica en mica va anar coneixent molta 

part dels que compartim aquest nexe d’unió de la passió per la muntanya: als més 

actius, als no tan actius, i a alguns esporàdics. Li agradaven les nostres propostes de 

sortida, conèixer camins nous per on mai no havia passat, compartir xerrades 

disteses sobre tots els temes i cap concret. Tant li agradaven, que ho va transmetre a 

la seva dona i filles, i gràcies a això vam poder conèixer-les i compartir més d’una 

caminada amb elles. No va haver-hi cap vegada que no s’acostés al guia de cada 

sortida per felicitar-lo per la tasca i fer-li saber que li estava agradant molt per on 

estàvem passant. 

En les sortides que vam poder fer junts, en Narcís es va poder mostrar tal com era: 

una persona optimista, amb bon sentit de l’humor, agraït i content. Mentre 

nosaltres li ensenyàvem crestes amagades, ell ens recitava versos d’en Jacint 

Verdaguer. Mentre nosaltres proposàvem de fer una aturada per recuperar forces, 

ell ens passava l’últim comunicat de temperatura del termòmetre que portava 

sempre a sobre. Mentre nosaltres el fèiem passar per corriols embardissats per 

accedir a una bauma oblidada, ell ens transmetia coneixements i curiositats de 

plantes i arbres que ens anàvem trobant pel camí. Tant se val que fossin espècies 

autòctones o invasores, resolia els dubtes de tot el que li demanàvem. 

El passat dissabte en Narcís ens va deixar, minuts després d’haver compartit el goig 

de fer cim al Pic de l’Infern, d’haver discutit el nom de les muntanyes del voltant, 

d’haver fet unes rialles, d’haver compartit la majestuositat de la vista panoràmica 

d’una de les muntanyes més maques de la demarcació gironina. On va ser feliç per 

última vegada. 

 

Últim comunicat de temperatura: 2 graus positius, al 

pic del Freser. 
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