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Benvolguts i benvolgudes, 

No sabem el que tenim! 

És una frase que pot tenir diverses connotacions. 

Una primera connotació exclamativa, com volent dir: no donem prou valor a allò 

que tenim. La podem utilitzar per convèncer tots aquells que potser no creuran en 

la necessitat d’ampliar, invertir diners i impulsar una biblioteca a ple segle XXI, i 

que ho veuen com un fet innecessari i antiquat. Per a nosaltres, és una aposta de 

futur indubtable. 

La frase també pot ser una afirmació: no sabem realment tot el que tenim. La 

podem utilitzar perquè encara no sabem tot el que tenim. És veritat, però la feina 

setmanal dels nostres companys de l’Arxiu i la Biblioteca fan que cada dia aquesta 

afirmació tingui menys raó de ser utilitzada. A mesura que ells cataloguen i 

digitalitzen coneixem i som conscients de tot allò que custodiem. Sobretot, quan, 

de tant en tant, obren una capsa i hi fan alguna troballa notable. 

--- 

Aquesta tasca que des de fa uns anys hem reprès, de catalogació i redescobriment 

del nostre arxiu i la nostra biblioteca, ve de lluny. Deu ser tan antiga com ho és 

l’entitat. Però al llarg del temps ha tingut alts i baixos considerables. 

Volem recordar avui la feina de totes les persones que durant diverses èpoques 

han esmerçat el seu temps per mantenir, ni que fos en capses de cartró desades 

en un armari, tota la documentació, llibres i altre material que l’entitat ha anat 

generant i que avui podem anar posant a la disposició de tothom amb les eines 

actualitzades que ofereixen una gestió molt més eficaç i perdurable en el temps. 

Després de consultar una part de la documentació que ja tenim digitalitzada, hem 

pogut saber algunes coses que tenen a veure amb la nostra biblioteca.  Deixeu-me 

que us les expliqui breument. 

La primera referència d’una biblioteca a la Talaia és del març de 1958, moment en 

què la Secció de Cultura, creada tres mesos abans, comença a adquirir alguns 



llibres: “Annapurna”, “La ascensión al Everest”, “Escalada del Cervino” i altres. A 

partir d’aquell moment, les referències de noves adquisicions de llibres per a la 

biblioteca són constants en els butlletins de l’època.  Molts d’aquests nous llibres 

són donacions de socis de l’entitat, i alguns ja són en català a partir de l’any 1958. 

El butlletí del gener i febrer de 1959 dedica tota la portada a parlar de la biblioteca 

i diu que és una iniciativa molt ben acollida pels socis. 

L’any 1960 ja es comença a parlar de mapes cadastrals i de mapes de l’Alpina, i 

s’organitzen cursets topogràfics amb els mapes que ja té la biblioteca. 

L’any 1963 neixen la Secció Fotogràfica i la Secció de Cartografia, totes dues 

encarregades de promoure les seves disciplines però, també, d’afegir material a 

l’arxiu i a la biblioteca: fotografies i mapes. 

Amb els anys, les seccions de l’entitat i les activitats que generen van afegint 

material abundant i divers, tant a l’arxiu com a la biblioteca. I ens arriben a 

nosaltres gràcies als diversos equips de socis que s’ocupen de tenir cura d’aquest 

material i dels quals ja hem fet esment i reconeixement.  

Si hom es passeja per l’hemeroteca digital o per aquestes prestatgeries amb una 

mica de temps, pot trobar joies veritables, publicacions periòdiques plenes 

d’informació, llibres i guies, cartells, fotografies, objectes singulars com els que 

podeu observar en aquesta petita mostra que us hem preparat.  

--- 

No sabem el que tenim. 

I amb la incorporació de les noves tecnologies, la feina de difusió, recerca i 

coneixement de les nostres activitats excursionistes ha de ser molt més universal. 

Tota la informació i la tecnologia que puguem aplegar en aquest espai, ha d’estar 

a disposició de tothom: a disposició dels socis i sòcies i de les seccions de l’entitat 

per preparar activitats; a disposició d’estudiants i historiadors per fer-hi recerca; a 

disposició d’escriptors perquè tinguin a mà bibliografia, imatges i altra 

documentació d’interès, etcètera. 

I ara, amb la incorporació del fons bibliogràfic del nostre amic i estimat 

excursionista Jordi Mir, la nostra biblioteca fa un salt qualitatiu de gegant que és 

tot un repte per a nosaltres. 



A la vegada, també és un compromís ferm que ens imposem de difondre, a partir 

d’aquest espai i d’aquesta entitat, els valors excursionistes que sempre hem 

mantingut i que no deixarem. Hi treballarem, segur! 

Amb la incorporació dels llibres d’en Jordi Mir i la incorporació de fotografies i 

altra documentació de socis de l’entitat, gosem dir que avui disposem d’una de les 

biblioteques i dels arxius excursionistes més importants del país. 

Nosaltres estem ben convençuts que l’esforç econòmic, personal i social que hem 

esmerçat en l’ampliació i el trasllat d’aquesta nova biblioteca ha valgut i valdrà 

molt la pena. Que els temps que vindran tendiran a donar importància a aquesta 

mena d’equipaments que, al capdvall, han de servir per conèixer més a fons la 

nostra història i impulsar el món de l’excursionisme cap al futur. 

Amics i amigues excursionistes, amants de la cultura i de la muntanya, companys 

de l’Arxiu i la Biblioteca de la Talaia, que per molts anys puguem gaudir d’aquest 

nou espai. Us demanem que llegiu molt, que consulteu informació de les nostres 

muntanyes, ermites, colls i camins en aquests prestatges o per Internet, que 

escriviu les vostres experiències, que les transmeteu, que ens proporcioneu 

imatges de les vostres travessies, escalades, exploracions...  

Us demanem, en definitiva, que reactivem, entre tots, aquest niu de cultura 

excursionista que avui veiem renéixer, per al bé de l’excursionisme, de la Talaia, 

de Vilanova i de Catalunya. 

Moltes gràcies. 

Joan Raventós Hill 

President 

Agrupació Excursionista Talaia 


