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L'Aerupació Excursinoista Talaia fa 25 anys.. Quasi sembla un

s omni perb es aix:!, un somni en tot el sentit ~e la paraula, per

quenosaltres que vam iniciar aquesta tasca, els nostres ideals

i les nostres a s piracions no ens deixaven pensar en aquest dema.

Gracies al s esforgos portats a terme per aquells homes avui,

joves rulir, l a n os t ra ent i t a t , concretament el dia bnze de sete~

bre de 1980 va fer vint-i-cinc anys. El nostre somni ha estat una

realitat.

Al mnt oix temps, jo, com a presiJent act~~l <l e l'cntitat, vo1

d r-L a fer una cví.da a t ot e els socis per que co'í s Lab or-í,n al desem

volupament de les diferentes tasques que t en im palntej ades dios de

la nostra ont i t at .

Cal que sieuem conscients del que tenim entre mans, perque

d i nt r e de 25 anys más els que llavors presideixin aquesta tasca p,1!

[;ui n parlar en el ma't eí,x funament de causa que ara parlero nosaltres •

•
2 5 anys de l'entitat des del seu naixo~cnt en el 1955 fins ara

al 80 da t a que ha pansat a esser oficial dintre les peques pessibi

litats que llavors t eniem, fruit d'un sistema di ct ador , del fran

quisme, perb aquells nois i noies d'ahir, avui, homes i dones son

els que amb le ~ soves lluites i per seguit s per el sistema imperio.:. -
lista que marcaba la nostre terra, varen fer el que avui es l'AsrY

pacio Excursionista TALAIA (1955-1980).

Vilanova i la Geltrú, Sete~hre da 1.980
VISCA L'KCCBRSIONISME

Josep Julih. President.



MUNTANYA
RIFA DE NADAL

La secci6 de muntanya ha preparat una rifa que constara de 2 lots de

Nadal.

Un lot eonsistira en una hamaca, dintre la qual bi haura tota mena de

queviures, amb 68 articles per un total de 75 kgs , i sera d'al16 más variat,

essent tot .al.lusiu al Nadal.

L'altre lot consistira en un total de 19 besties vives, des d ' Wl ca

brit de 10 kgs., un gall dindi, faisa, anecs, guatlles, etc ••• , a~uestes

besties es lliuraran vives i amb garantia absoluta, l'endema del sorteig.

Els numer-es es vendr-án a 50 pe s setes cada 1111, cada lot t i ndra 01 ceu

número, es a dir, hi hauran dos blocs de numeroso A par t i r del di a 10 de

desmbre el lot de queviures rostara exposata la secció de tIunt anya; i el

dia 23 s' entregara el de bestiar. El benefiei sera de ct Lna't a 13. ;:, opos i ci 6

de material de la secci6 de Muntanya, i tambe arreparacions ·en el ~efu(~

de C'an Baldrich.

Passeu qualsevol dia per el local social i compreu numeros al consor~e

Sr. L1averies, 6 a la ae ccf.é de Muntanya , Croiem quo val lo. !lena, ós una ri

fa de primera qualitat, i al mateix temps ajudareu a la eecoió en :Les despe

e es de rnanteniment.

LLOGUER DE MATERIAL

Dovant de les ner~1g~ncies d'alguns dc18 nootres oocis en relació amb

el lloguer de tendes, la Secci6 de Munt anya de la Ta¡a1a a pres les mesures

aegÜentsl

a) El material de la secci6 de Muntania ás exclusivament per e1s socis de

l'entitat i preferenment per els socis de la seccio de Muntanya. '

b) Si havent cobert les neoessitata de tots els nostres socis,- sobrás algu

na tenda o aItre material, es Ilogarh als foranis ~1 ota les normes segÜents



1.- La persona que llogui el mnterial es lara clara i únicament ron~

ponsable del mateix.

2.- En treure el matier-LaL de la secci6 s t ab onar-a el 100}; de l'impcirt

que pugi el lloguer, si la persona que el lloga no es soci de l'en

titat.

3.- 31 material es tornara sens falta el dia acordat.

4.- Cada dia que passi del dia acordat, es pacara com si es tingues

llogada, més el 2~~ de recarrec.

5.- Es tornara el material en ~erfectes condicions i si es fes mnlbe

algwla cosa, s'abonara en el momcnt de tornar-lo.

c) ' Els socis de l'entitat i de la seccio de ~Iunta!~ en r ei t r ar la tenda o

. d'altre material, abonaran el SO;; de l'im.port.

d)La secci6 de I;funt anYa es reserva el dret de llogar o no el material si

. cr eu que la persona no esta capacitada por fer-ne us tal com cal~

lJélIDanEllll que es coopleixin aquestes normes per al bon f'unc í.onamenb de

la secció i per la bona conservació del material, penseu que aquest es pa

trimoni de tots ela socis de la Talaia.

CONCURS DE ROVELLONS

El proper d1a 19 d'Octubre tenim pensat celebrar el tradicionaJ. con

cura de rovellons als voltants del nostre refugi Baldrich. La duració del

mateix sera de 8 del mat:f. a 1 del nd.gdia i els premis seran al's segÜents:

Un primer prem! per homes i per dones, diversos premis de cagsDlaci6 i un

premi especial per el rovelló més gros.

Després del concurs 1 del repartiment de premis es fara un dinar de ger

manor al refugi, després del mateix i de descansar una estona, tornarem a

Vilanova.

Obrirem el refugi el dissabte dia 18 per la tarda per als qui vulguin

pujar el dia -alrans. Per inscripcions al local social (Secció Muntanya).

El preu d'insaripció sera de 100 ptes. per persona.

Us esperem a tots!!!



F ESTES DE nADAL

S'apropen les f ast es de Na dal i Cap d ' Any, i aprofitan a quests dos

e adevení.ments farem una estada al refugi 13alc1rich per t a i d ' anar pI Cos

ta Pubilla, on hi instalare~ tm pensebre i un llibre de registre de la

n ostra entitat •

Tambá hi haur-a una es t ada al Ealdrich amb mot iu de les feste s de Tots

Sants. Farem la tradicional CastanJ'ada, aob panall et s , vi dolq , mistel . l a

i el que más convingui.

Per a~és detalls, informació i i ncripcions, adreq eu-vos al local social

secció de muntanya , qtmls cvol di a feiner de 7 a 9 del vcepre.

DEl\1ES ACTIVITATS DE LA SECCIO

Dies 25-26 d ' octubre:

Ca mpament de Tardor a Sant Ll eí de la Vall D' eRA.

Informació: Secció ;.Iun t anya.

======

Dies 1-2 de lTovembre:

Autocar a l' Aplec Excursionista del Paisos Cat a l ans .

'\

'flPINYA

Ll oc : Mant et . ( FnAn~A)

Per a mes detalls adregeu-vos al nostre estatge social.
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PROGRAHA DE L' APLEC

DISSABTE 1 de NOVEMBRE :

Al rLat ! : ABribada i instal.lació a la Jassa de l'Alecany, a la vora ael

p oble de I1IENTEr.

A les 14 H t Accolliment pels Batlles de la vall, el "groupe excursio

niste Pyrénéen de I~1a.rlYet " i pe'l, grup organitzador el "Oroup Pirinenc

R oaaal.Lonba Excursionista Nord-Catalh".

A les 14 II 30 : Visites de les exposicions i parades pr-e senadee per les

entitats.

A les 15 H 30 : Debatrs sobre :

- L'excursionisme a mtUltanya.

- L'endegament de la muntanya : situació ecológica.

- Viure avui a la murrtanya : situació economlco-social a l a mun-

tanya catalana.

A les 20 H : Gran foc de camp amb la participació de tothom.

------------

DIUIlIENGE 2 de HOVEMBRE

Al Ma.t ! :

A les 9 H z Excursi6 col.lectiva al cim de Tres Esteles (dues hores de

marxa a peu des ::de r:iENTET).

A les 12 H : Cloenda de l'Aplec al cim de Tres Esteles.

QUIN.A MtHlrA'J:.TYA CATALANA TENIrti ?

QUINA MUllrANYA CATALANA VOLEM ?



G.E.A.M.

ACI'IVITATS DE I1lAIG A AGOST

I.1AIG

Total de sortides: 10

- PENYES DE CAN MAR CER •

Via integral, Via del curset.

- MONTSERRAT.

Gorro frigid, Via Mont por .

Magdalena Superior, Via ~lingo-Arenas var"iante Cesar de Tudela, Via Pirenaico

1ª Local.

Agulles de la Creu, Via Iglesias-Torres.

- PROJECCIO "AUSANGATE-77" •

Sala de CultUra de L'Arbos.

- PENYES DEL PIC DE L'ALIGUE.

Via Lola, variant Strit a la Via Juana. 1ª Integral, 1ª Absoluta.

- LA RIBA.

Reunib d'escaladors.

Penyes Roges. Via directa.

- PARRr DE LES BAGASSES.

Congost de Tarradets. Via Cade.

- INAUGURACIO DEL CURSEr D' ESCALADA.

Conferencia sobre "Material i equí.p";

~

Total de lortides: 9

_ 1ª sortida prhctioa del curset d' escalada: PErITES DE CAN MARcm ~

_ 21 sort:1.da practica del curset d' escalada: CASTELL DALMAU (La Riba).

- Jª sortida practica del curset d'escalada: AGULLES (Montserrat)~

Assemblea extraordinaria del G~E.A:M~. Elecció de President i cambi

de Junta:

- President: Francesc Xavier Raba't ,

- Sots-president: Francesc Xavier Ventosa.

Seo.retaria: Frances ca Franch.

- TresorSl!: Toni Pamplona.

Vocal. de publica.cions: Ricard.

- Vocal de material: Angel Vedo.



- P:E;NYES DEL PIC DE L'ALIGUE.

Via Juana, Via Cesca.

- PEUYES DE CAN WlARCER.

Via del Gran Diedra, Via Integral.

- aMS DE LA MALADErA.

Cresta Salenques-Tempestats. Tentativa.

- AGULLE DEL FRARA.

Via Quatre Barres.

- PIC DE L'INFmN.

Ascensib via normal.

JULIOL

Total de sortides: 10

- PEDRAFORCA.

Pollego Inferior, Cara Sur. Via Pany-Haus. Ascensi~per la canal del verdete

- MONTSERRAT. L'ELEFANr.

Via Boy-Roca.

- PIRINEO D'OSCA.

Travessa: Faixa de Pelay-Goritz-Mont Perdut-Nerin-Afiisclo-Pineta-Llacs

de lLarri.

- PENYES DE CAN MARCER.

Variant Nyaga. 1§ Integral, 16 Absoluta.

- PIRINEO FRANCES.

Vignemale. Couloir de Gaube. Tentativa.

AGOST

Total de sortides: 9

- PAREr DE LES BAGASSES.

Congost de Tarradets. Via Cade.

- cmc DE GREroS.

Pie A1 manzor• .via Hnos. L6pez. Espd6 i Via nornaJ.. 18 Local.

Pie Casquerazo, ascensi6 via normaJ.. 11 Local.

El gos que fuma. Via normal. 11 Local.

1º Hermanito. Via clásica. 1§ Local.

2º Hermanito. Via normal. 1§ Local.



3º Hermanito. Via normal. 1ª Looal.

- AGULLES DE TRAVESSANY.

Travesa.

- BmIBERRI NORT.

Ascenaió via normal.

- Vall d'ORDESA.

Tozal del r&allo. Via de las Brujas (Rabada-Navarro). 1ª Local.

CULTURA

COr.'iME1!üRACIO DEL ::aVe AI:I VZRSA.,.l1 r DE L' A. E. TALAIA

En la intenció de mont ar una exposí.cf.ó retrospectiva de l' e:ccu=

sionisme vilanov:f, l' A. E. Tal a i a sol. licita de tates aquelles perso

nes que tinguin fotos arrtí.gues , d ' excur-aí.one i gcups i les vu'l guf,n clei 

xar, es posin en contacte amb la Secció de Cultura de ~ ' ent itat els di 

mecres i divendres de 8 a 10 del vespre~

Son preferibles fotos de tamany postal que prcsentin a 3pectes de les

antigues indumentaries excuesionistes, paratges total~ent cill1viats o de

talls avui deaapar-enrt s ,

Un cop finida l' exposivió seran r '>. t or nades les fotos als smas pro

pietaris.

PROPERES EXPOSICIONS A L'ENTITAT

Les properes exposicions que tindran 110c a la nostre sala d'actes

en ela -proper s mesos, seran les segÜents:

Del 11 al 24 d' octubre- Exposició de pintura de l' artista vilanov:!

Josep M§ Also.

Del 25 d'octubre al 7 de novembre- Exposioió de plantes del Penedés

de lanostre companya M§. Cerme Barce.ló.

Del 8 al 21 de novembre- Exposioió ool.lectiva del ~ aniversari de

l' Entitat.

Del 22 de novembre"al 5 de desembre- ExpaKioió fotogrhfica de l'Aplec

de Lurdes



HOíJ GRUP DrNS DE LA SECCrO DE CUILrtmA

Tenim que donar la noticia de que el Grup d'Esperanto de Vilanova, que

fi ns ara estava situat en illla petita sala de la Biblioteca Balaguer, ha

p a s sa t a formar part de la Secció de Cultura de .l a. nostre Entitat, haven

se aprovat aquesta decisió per la junta directiva i per la junta de la

secció de cultura.

Com a primera act ivit at d ' aques t grup , a dins de la Tala i a , siha .de

n oti f i car que a partir del dia 1 de novembre, comenc ar-a un curset per

~'aprenentatge d 'aquest a llello~.

La durada del curset s era. d 'illl me s i mitg, i de t r es di es a la setmana,

di lluns , dimecres i di vendre s , des de les 7 , 30 a les 8 , 3 0 del vespre. El

preu del curset per al soci de l a Tala ia es de 500 ptes. Aqu es t preu in

clou: matrí cula , l libre de t ex t e i un vocabulari catala-esperanto. El preu

de l no soci ser a de 1. 000 pt es .

Per informació i inscripcions veniu al local social cada vespre de 7

a 10 (laborables).

,
Per t otes aquelles persones que desconeixen aquest idiome i el seu us,

u s darem unes petites definicions facilment comprensibles.

" , al f ·Que es l Es per ant o? Es l'idioma internacion , i deat per a er poss~-

b le l a comunicació entre els h omes de tots els pobles de la terra en mutu

r especte. Durant més de 90 ~~s d'ús practic, l'e speranto ha mostrat ésser

u n idioma viu, capag d'expressar tots els matissos del pensament.

L ' e sper ant o és una llello7Ua cientificament pl anif i cada , precisa, sense

excepcions i simple per a l'ús diari de les masses populars.

L' esperanto es l' idioma independent que no pertany a cap país q......e inten

ti dominar als altres, sinó que pertany a tots els éssers humans que el

parl en arreu del mono

Una llengua planificada és l'unica alternativa al problema lingÜistic,

el cual incideix dircctament en la cultura i els sistemes socials deIs po-

b Le s ,



SECCI~ DE JOVENT

Deu anys d 'excursionisme infantil i juv eni l

El bu t lle t f del mes d 'octubre de l 'any 1970 anunci ava el 1 CICLE D'EX

CURSIONS PER A INFANTS , dedi ca des al s nens .í nenes de 7 a 12 any s , excur

sions de caire cultura l i f ormatiu, de r ecorregut limitat , que un r eduit

i corat j6s equip de socis repr esentant l 'Entitat , or gani t zava per a t o t s

els infants de Vi lanova sense excepci6. Aixf , doncs , el di a 18 d' oc t u br e

es va fer l a pr imera sortida .

Des d' a que l l a data fins ar a han t r ans c or regut j us tament deu anys , deu

anys de f e i na , reunions i i l.lus i6 en veure c om l a part i cipaci6 en les s~

tides infantils era cada vegada més no dr ida i com e s deper t ava i arrelava

en e l ls l 'af e cci6 .a l a munt anya : e l nos t re obj ectiu .

En 10 anys a quel l peti t grup i nici al d ' organit zador s s ' ha ana t ampl i 

ant i r-enovarrt , alguns d 'ells encar a hi s ón des d':::l pr i mer di a , i rit erve

nint directament en la programaci 6 i r e ali tzaci6 de s ortides , o bé asses 

soran t i col. l aboran t generos ament sempre qu e ha convi ngut .

Mol t s s6n els noi s i noies de Vilanova que han pres part en l es sor t i

des a l a munt anya al llarg de Is deu anys i mol tes i var i a de s han es tat

t ambé aquestes. Una idea aproximada , per no fe r - ho exhaus t i u , de l ' ac t i v i

tat port ada a ter me per la Talaia en a ques t s 10 anys de dicat s als i nfant s

la poden donar aquestes dades:

- 1 CICLE 1970/71 : 11 sor t i des a diferen t s 1Iocs de l es comarques de l Ga

rraf i l'Alt Pened~s. 9 loenda del Cicle amb la ce lebraci 6 del 1 Campament

l oca l Infantil a l a Font de San t Joan de Vilade llops .

- 11 CICLE 1971/72 : 11 sortides, comarques del Garraf i Al t Pened~s. Pro

mi g d'assist~ncia: 45. 11 Campament local al Bosc deIs Graus, 76 ass ist .

i 16 tendes.

111 CICLE 1972/73 : 10 sortides, comarques: Garraf, Alt Pened~s i Anoia . .

Promig de participants: 44. 111 Campamen t al Bosc de l a Múni a : 68 assist .

i '18 tendes.

- IV CICLE 1973/74 : 7 sortides a les comarques conegudes i a l Tarragon~s .

Campament final a Can Baldric (NevA): 48 assistents. Promig del Cicle: 40.

3 sortides anulades pel mal temps.
•V CICLE 1974/75 : 7 sortides a les comarques abans esmentades i al Baix

Campo Excursi6 especial a la neu a l Port del Comte. Promig assist.: 32.

~ VI CICLE 1975/76: 6 sortides. Promig d'assist~ncia 40. IV Campament In

fantil a EIs Graus: 48 participants.



- VII CICLE 197 6/77 : 3 sortides efectives , d 'altres varen ser anulades ?el

mal t emps . Promig d' as si st~nci a: 46 . ExcursiÓ a la neu a Ul l de Ter : 49 pa r

ticipants .

- VI I I CICLE 197 7/ 78 : 5 sor t i des , entre elles una a la neu, a ls Rasos de

Pe guer a i un altr a anulada a l Foix . ' V Campament l oca l i nfanti l a Santa

CAndia: 39 part icipant s. Pr omi g general d' assist~ncia: 43.

- I X CICLE 1978/79 : 1 sortida anulada a Canaletes i 7 de r eal i t za des , en

t r e e l les una cercavila ecologista , dus sor t i des tipus "Qarxa de descrip

ciÓ " , ass is t ~nci a mas s i va a Gr~ixer, a la neu , i a fer mol s a per Na da l ,

aixi co m par t icipaciÓ per primera vega da a l Campament General Infantil de

Ca t a l unya a l ' Ermi ta del Grau , Fonol l os a-Fa l s. Promig d" assist~ncia: 42 .

- X CICLE 1979/ 80 : 3 sor t i des anulades pel mal temp s , 7 sortides . reali z~

des , entre elles el VI Camp ament l ocal Infantil a l Salt deIs Capellans

(Cana l e t es ), partipaci Ó a l XVI I I~ . Campament General I nfanti l , de Catalu

nya , a l ' ermi t a del Remei (Arenys de Munt) i les habituals de recol lida

de molsa i a la neu. S' han visitat les comar ques més pr~ximes i s' ha ana t

al Montseny i a San t L loren~ de l Munt . Dintre d' aquest Ci c le s 'han ef e c

tuat arnés , 8 Xerrades, sobre diferents, temes i s essions de di aposi t ives ,

a cArrec de coneguts rons oci s i de membrES d' enti t a t s barcel onines, amb mo

t i u de la celebraciÓ de l X Aniversari de l Cicle . Pr omig d' assist. 27 .

Si a ques t s resultats -tot i t eni nt en compt~ els a lts i baixos deIs

promi gs i l ' alarmant crisi que pat im en general l es entita ts, quant a col

l aboraciÓ i manca d'assist~ncia a l es ac t i vi ta t s programades- podem quali

f icar -los de positius, ja que, si més no, han contribu~ t a man t eni r un pe

tit caliu de gent jove a l'Entitat, a l a captaciÓ de mol t s nous socis 'i a

f er present e l nom de la Talai a en tot moment en mol tes cases i escoles vi

lanovines; més positiu encara podem considerar el fet que, avui dia, come~

~a a f ormar-se un grup de j oven t , sort i t d ' a quel l s nens i nenes que ara fa

deu anys comen~aren a venir a l es nos tres excursions, amb ganes de parti

cipar més de prop en l'elaboraciÓ d'itinéraris, en l es sortides prActiqu~

a la muntanya i en tota la feina que porta la .SecciÓ de Jovent, una Secc~

creada fa poc temps per aals amb aquesta intenciÓ.

Esperem que l ' ent us i as me actual d'aquests joves no defalleixi, qu ' ~ t~

ballin per crear i mantenir un veritable ambient infantil-juvenil a l'En

titat, del qual es~A tan mancada, i que siguin ells els qui, després d'un

natural i convenient temps d'aprenentatge, pu~n i sApiguen inculcar als

més petits, els seus seguidors, els coneixements i l'afecciÓ que senten

ara per l'excursionisme.



NOTICIARI

Per el ooneixement de tothom transoribim textualment l' apartat núm.

4/80 de la Circular de la Mutuali1ia1i General Esportiva.

11 Por nuestros Servioios Médioos y Asistenciales tenemos oonocimien

t o de abusos que vienen produciéndose en la extensión de Partes de Ac

cidente. Se trata en esta ocasión, de que se faoilitan dichos documen

tos sin que se haya producido accidente deportivo propiamente entendido

bien por una pequeña oontusión o rozadura o porque el deportista tiene

leves molestias musculares al terminar su encuentro o actividad. Se da

el caso de que terminado un partido se han extendido seis u ocho partes

a jugadores con el fin de que se reconocieran simplemente.

Ello, oomo todos sabemos, desvirtúa claramente los fines de esta

Mutualidad, y supone una falta grave de las normas reglamentarias. Por

otra parte perturba el trabajo de los médicos y asistencias ocasionando

retrasos en su labor y perjudicando la atención de otros mutualistas.

Recordamos una vez más, que el Parte de Accidente sólo puede exten

derse auando se ha producido aocidente deportivo que da lugar a lesión,

y que visto en primera cura por los medios asistenciales méddcoe , que 1

los organizadores estdn .obligados a tener a su cargo y responsabilidad

en los lugares de desarrollo de los encuentros 6 competiciones (art. 31

d~l Reglamanto), por su entidad (que debe reflejarse en acta si es par

tido de oompetioión), es aoonse3able someter al lesionado a los Servi

oios Asistenoiales de la Mutualidad General. Deportiva.

Al objeto de oorregir los indicados abusos .se haoe oonstar que la

Mutualidad va a prooeder a proponer sanoiones a los mutualistas, fede

rativos y directivos que actúen abusivamente, oonforme le autoriza el

Título sexto del Estatuto y Capítulo quinto del Reglamento, ejercitando

además, las aooiones que le oorresponden para recuperar los gastos que

-puedan .pr oduoirs e .

Como oolaboraoi6n de esa Federao16n, rogamos que se -;dé la mayor di

fusi6n posible a esta oircular, particularmente a los clubs y Socieda

des Federadas."



VINTIClliC ANIVERSARI

Aquestes duea ,paraulea resumeixen, per a la Talaia, tota una petita

historia, ja que aquest periode es per una persona quasi mitja vida, en

la que hi han hagut moments de tot.

Perb, en tota la vida 'de l'Entitat ha estat oonstant una partioulari

tat, la necessitat econbmica, sempre han mancat .diners. Naturalment aixo m

ha estat necessari perque l'activitat ha eatat sempre 'en al9a i, per

aixo, des del modest local social del oarrer Sant Pau passkrem al máa

espai6a d'Anselm Clavé, i despres, per una millor .ai t uaoi ó i cabuda

al actual Comer.c;, 4.

Cada vegada han estat necessaria molta treballs par aoondicionar lea

diferentes sales i a1lotjaments de aecchons, i aixia ~n diferentes etapea~

hem proourat la col.laboraoió deIs aocis i simpatitzants de l'Entitat.

Es per aquest motiu de I:lillorar·i aoondicionar más l' estatge social, .

que avui et volem demanar, soci de la Talaia i simpatitzant de .l'Entitat

que admeteixis una ta;rja de ool.laborador que et donarh obció a uns in~

t eresants premis setmanaJ a, Aquesta oosta 500 ptes. i dona dret durant

tres mesos a partir del mes de setembre, a gaudir de 15.000 ptes~ cada

sorteig setmanal i a unes centenes de 750 ptes. de ·oonsol.

Esperem que prenguis oonoiencia d'aquesta necessitat de millorar en

aquest aniversari, la teYa TALAn.

NOTA D'INTERES:

Es prega a tots els soois que paguin per Banc ó Caixa i tinguien el

número de conte ó llibrete cambiat, facin el favor de notificar-ho a

Tresoreria,- eS en el seu cas a Secretaria de l'entitat.

EL TRESORER



Hola amics! Un conte és una petita historia, que no necessariament
J

s' ajusta a la realitat, per1r-que fa que recordem a vegadas, moments vis-

cuts, de joia o de tristor, barrejats amb l'esforg de la imaginació.

Aquest és per a mi un deIs esdeveniments magics de la petita cuJ.tu

ra deIs treballadors que somnien, crean les realitats de llur existencia

muntanyenca. "Records d'ahir, prOBa d'avui" és un homenatge al meu bon

amic Josep Julia i un obsequi per als socis de la secció de munt anya de

la Talaia.

RECORDS D' AHIR, PROSA D' AVUI

La fresca rosada, mulla arreu del paratge que m' envolt a, El sol, timit,

s'a.ixeca entre dos avets del ciro más proper, augurant la joia d'un jorn

pIe de llum i de bo~a. El moment és certament íntim, misteriós i cada

vegada més insospitat. Els sentits es desperten amb la carícia ge l i da del

ventet frese del matí, que bufa encara amb timidesa, del nord inhospit i

la remor de l'aigua, baixant per sota d'uns arbres plens de vida i d'his

tbria, que ni els meus avis n'hauran tingut record.

Ara comenga la pendent dura i obaga; déixo al darrera, els corriols

andmats d'·ocells i verds imprecisos que en topar amb el colós, semblen

enretirar-se quasi porucs, devant sa majestat poderosa i desafiante

Ja estic dins el santuari del silenci, deIs fidels amants, com diria

Bonatil "conqueridors de l'inutil". Em sento petit, indefens i sol, perb

aquest estat, esdevá per la grandiositat de l' espa! i el temps que enea-.
ra em máñca per a coronar el primer coll. Se que ás una sensació pasatge-

ra, perb aquest moment el penso retenir uns instants dintre meu, perque

és únic.

Després d'1ma forta pujada, entretinguda amb la visi6 1'una parella de

guineus que fugen en sentir-me; arribo al coll, suant un xic más que fá.

deu anys. Sembla que la soletat disfrutada ha de deixar-me. Sobre d'una

llastra, la figura fosca del pastor, em fa pensar amb aquella conversa

del paseat, die "els cortils", una vespra terbola de vent i de tempesta,

que semblava que la gravetat fugia sota els meus peus i l' aigua martella-



va el meu coa, amb ritme salvatge. Dins d'aquell forat que més::que cabana

semblava cova fumada, seia impassible i pensatiu, aquell home de pell gra

vada pel temps, boca recta, grans orelles, la cara .d'un color indefinit;

suportava una barba de trenta dies, desigual i emblanquinada a trossos;

el seus ulls negres, ni grana ni petits, jlden sobre 'd ' un llit d'arrugues

e onvergent s , que disfr~a1ren exageradament, aquells cinquanta-cinc anys

mal comptats. El cap, el tenia cobert per una boina negra, capada i lluen

t a, com una crosta que tapes els seus cabells, ben poca certament, oom

si a guessin fugit d'aquell utensili abrigador.

Els dos gossos, drets i a l 'aguait, deixaven escoltar vn soroll no

g ens tranquil.litzador, que sortia deIs seus oials. Al qrit de "Nevat!

Gralla! - els dos, com si un ganivet ela talles les potes, restaren als

seus peus, inmbVils i silenciosos, per la resta del dia. -Que el porta

aquí, vailet? Passa i axugat la mullena; ets bon foIl pujant aquí amb

aquest oratge. Si fossis de la terra~ aguessis vist l' avis, mirant 811

laire perb amb aquest paquet que dus al' esquena, no és estrany que mi

ris sempre a terra. Ah! ah! ah!-, t'eia satisfet al veura el meu estat

llastimés.

Després de penjar les robes amb un cordill i posat el recambi sec,

m' oferí una ampolla que va treura d'un forat en el mur de s carnatde pe

dra: -1~, beu i acostat al foc-. El primer glop de ratafia, em va baixar

per la gola, com una dolQa espasa. Estava cansat i vaig seura damunt d'un

sac d'herba seca, esperant l'interrogatori amb el posat agrait.

A on vas, per aquests indrets?

Penso fer la travessa, per la Canal del Cristall, el Puig de la

Canal Baridana, la Torre del Cadí, fina al Cap de la Fesa, perb no sé~

si baiXar a Fornols, o fer cap a IJ:,et6; la veritat es .que venint del Ca

mabona, no em semblava que el temps canviés tant de cap.

Jo pensa- deia gratanse la greixosa ga1ta- : que hauries de baixar

fins a Martinet i oblidar l'aventura. Jo no m'embolioaria. El temps no és

b 6 i a dalt encara h1 ha neu i no masss bona per caminar. S1 tena s'>rt 1

passa la tempesta, encara podr1es fer nit a Bastanist.

Jo re1a per dins, -l a ironia del pastor, Si feia el que ell deia, no



arribaria al refugi. de Prat d'Agui16, sense'oque la nit caigués sobre meu,

La veritat es que la meva intromisió, no era massa ben revuda, tot i la

seva hospitalitat.

Esperaré a veura si canvia el temps, si a vosté no li sap greu,

- No, home no!- deia fingint-. Si vols fer nit, possa't on puguis,

perb pensa que aquí hi ha ratolina que es passeixent tota la nit amunt

i avall.

Tant me fa- vaigOdir-. He dormit en lloes pitjors que aqueste I/ler -

chs.

Vaig obrir la motxila de nou, per trencar el ghl de deu minuts de

allenei quehavien passat.

- Si ovo~eu, podem compartir el meu sopar-, vaig dir, veient que el

t emps pasaava i l' aigua seguía afusellant la cabana,

- No, grhcies, en aquests paquets només porteu llaunes i a mi aLxó

no m'agrada, noi.

- Em sembla que vos no .reení.u massa vista per catalogar la gente Jo

no porto mai llaunea. Aquesta nit, tine programats uns tallarins amb for

matge rallat i mantega de Greixa. El que no em sobra es pá d'avui.

- Home, el pá el tina escás, perb puc donar-te'n una llesea amb ean

salada.

- Fet dODQ! jo poso el primer plat 1 vos, el segon.

Els gossos, estirats mirant el foo, semblaven de guix, inmovils i

adormilats. El pastor, fumava la aeva pipa'- satisfet de ol' improviaat maní.

Jo remenava un t~ amb espumes del foe i alguna volva del cigarret, con

tent dJ..haver trencat una barrera psioolbgi.ca, que s'havia aixeeat a l'in

vadir la tranquil.la exist~noia d'aquell ser extrany i garesteg.

Em oostava trobar el. tema que fos propio1, p'er encetar una conversa

prou llarga 1 fhrtil. per a oonsumir les hores que encara mancaven per aca

bar el. dia i duptava al preguntar direotament sobre la vida del. pastor.

Hana oonegut, en diferents ocasione, obm era l.a feina d'aquests homea,

perb mai m'havia interessat per l.a seva persona1itat; aquest personatge

mere1Jd.a un estudi a fone.



No va caldre obrir la boca. L' home comene a per conptar- les mil i

u na histories deIs eontrabandistes" d'ahir, que feien la ruta per la IIFont

del Fa i g" fins la Cerdanya i la Seu d'Urgell, deLs "bando'Ler s de la terra,

de la guerra contra el francés, o de la resistencia deIs IIMaquis ll .contra

els feixistes. Per o d ' el l , res; quan jo intentava furgar dins el seu pro

p i pa s sat , canví.ava la conversa , o t ocarrt el cap d' un deIs gos s os , per

duda la mira da ent re els t i ons de la llar, restava sil~ciós; aiXi, fins

a dos quarts de dot z e de la nit. Tot seguit, es fica dins d'una manta i "

va comenQar a roncar. Amb aquella músicahtw~a, tant primaria, e~ vaig

a dormir. L' en dema cm va desper t ar el soroll de les csquelles i el bordar.

deI s gassos . La t empes t a no existia; el cel, ca.m avui, reflexava el seu

b l au , contra el blanc 111~~ÓS de la cresta altiva del Cadí.

No havi a aconseguit saber res ~és d'aquell ho~e, malgrat tot. La da

rrera relaci6 entre ell i j o , va ésser un aiXecar la má, dient adeu i res
,

mes .

Ara tornava a t r epi t j ar el mat eix lloc i a mesura que m'acostava,

v 1:lia diferent, t ot el que anava captant la meva vista: Els ga s s os , el bes

tiar, l' home; tot era estrany, no havien pa s sat els anys debades. Tot ha

canviat. El canvi no m' ha agradat; aquest cop , soc jo, el que aixeca la

·ma , com a salutaci6 i scgueixo l'antio camí deIs meus records.

Es estranya la vida: No he vingut a seguir cap oonversa interrompuda,

p er ó sembla que la t r av essa no sera complerta, sense la presencia d'aquell

p ast or , aquella tempesta ~ aquells gossos tant garestegs.

Tom o a coronar els mateixos cims, "a passar un a un, els mateixos colle

verds o pedrQgos os i a veura de les mateixes fonts. El cel, segueix sen

t ant blau i net oom ahir, el vent 6S frese, la neu toba i el so"! purísim.

ENRIe SOLA

e•E. Molins de Rei



COLECTIVA AL BASTII.IENTS

Els passats dies 11 al 14 de Setembre, un grup de companys i socis

de la Talaia varem aprofitar "que s'ens oferia un pont, per anar a ~as8ar

4 dies al Baldrich, i des del refugi fer una escapada Jl un dia al Basti-

merrt s ,

Aix! ho varem fer, sortirem de Vilanova amb les primeres 11tm2 del

dia 11, i després d 'un rapid viatge, sols var em parar !ler a comprar queviure:

res aRí.bea de Freser, arrivarem al migdia al refUGio Alli trobarem la

familia Lozada i la familia López, que ja lli havien anat el dia abans.

L'endema, també amb les primeres llUL~ del dia, sortirem del refuc~

dirigint-n~s als cotxes i amb ells cap a Setcases. Alli varem trobar-nos

al Carbonel1 i a la seva muller. Tots p1egats agafarem la pista envers

Ull de Ter, tot arrivant-hi a les 10 del matL

Pero rapidament el primer drama del dia, quan ja tots llere arrivat,

trobem en falta el cotxe de l'amic Bertran; ningÚ en s~ia res; ho pre

guntem a la gent que anava arrivant darrora nosaltres, pero res de res,

desaparició misteriosa que ens va fer patir a tots una mica, en Julia i

en Carbonell anaren fins i tot a Setoases a cercar-los, pero fou inutil

no els van trobar per enlloc. Un altre cop tot junts decidim d'esmorgar
, , alal refugi, la veritat es que amb poca gana, tots teniem un no se que

devannt, i de cop i volta , apareix el cotxe, ja que resulta que s'havia

equivocat de pista, i l'alegria torna a ésser amh nosaltres.

Despréi3 del sobresalt esmorgarem i rapidament sortirem envers el

Bast:Lments. Hem de fer consthncia que amb nosaltres també hi eren presents

a l'excursió els dos fills del Bertran, el meu fill i el meu nebot, tots

el1s molt joves.

Al cap d'una hora ja erem al Coll de la Marrana, i una hora más tard

dalt del cim. Signarem el llibre i taladrarém les targes de la medalla

conmemorativa amb el trepant que per tal efecte varem col.1ocar al seu

dia a dalt del cim.

Jo vaig mirar a la meva mul1er, al meu fill i 8J. meu nevot i els hi

vaig donar lee grhcies par haver-me acompanyat, especialment vaig fe1ici-



t ar al Xavi, el meu fill, j a que, amb e~s seus 4 anys, no em creia que

pugas , jo anava preparat per a pujar-lo a ' coll i bé, pero no va ser ne

ce nsari. La devallada fou molt rapida i un cop als cotxes tornarem a Set

canes, alli comprarem queviures i mossegarem alguna cosa; al costat del

riu. La resta de la tarda la vam passar a Ripoll per comprar carn, i al

v e apre poguerem ja dencansar al Baldrich.

L'endema 1a nostra distracci6 fou l'art de fer bastons de fusta,

ens va ensenyar el company L6pez, que comenga a fer-ne un per a ell i,

al cap de poca estona ja tots n'estaven fent, fins i tot les dones s'hi

van afegir a la "Bas't onada", El meu bast6 me 1 'havia de fer en L6pez, pe

ro a la vista de la demanda vaig acabar per 'fer-ne 4, un pel meu sogre,

u n per la meva muller, un pel meu nebot i finalment vaig poguer fer-me

el meu,

El dia 13, és a dir el dia deIs bastons, es va produir el segon

dr ama de la jornada: els dos filIa del Bertran varen desapareixer, els

varo buscar per tot arreu, pero no sortiren per enlloc, a leshores varen

veure que també ens faltava la filIa gran d' en Lozada; Aix6 ens va tran

quilitzar una mica; més tard aparegueren els tres; havien anat a cercar

flors. Després deIs petits incidents, que donaren ale als dies de joia

muntanyenca, passarem lGultima nit al refugie

L'endema cotxe i carretera fins a Vilanova, on arr~arem a mitja

tarda.

--
En total pujaren al Ba s t í.merrts 23 persones, nanos incluits, essent

aquest el grup més nombros que ha pujat el cim per conquerir la medalla

conmemorativa del XXV aniversari.

FRANCESC MUNTANm



· CAMPAJ;IEJ:rr DI ESTIU A PINErA
----------------------------------------------------

En el passat mes d' agost, eoneretament del <1ia 2 al 22, ea eclebr~

el eampamcnt d'estiu de la Talaia, desparcgut fa bC8tanta anys per caE

ses eonegudes ja pet tota, eom san la falta de temps, col.laboració i

interes, etc•••

Aquest any l'hem fet altra vegada. Ha estat a la vall de ?ineta, en

el Pirineu aragonés, sit'..Ulda sota mateix del macfs deL r·~ont Perdut, mUE

tanya que amb els seus 3.355 metres dlalc;ada os la més alta \.1.0 tat o 1

maofs , Aquesta- vall amb una Ll.argada d "una 14 kms , va de sde Hielsa, po

blet situat a. l' entnada. de Jita vall f'Ln s que es t anca davarrt u' una !!l'.l

ralla de més de 1.000 metres d'alc;ada, per on salta la ;~an cascada que

dona naaxenca al riu Cinca que corre per tata la vallo lJi r cn tat:lbé aUO

a la maitat aproximada de l'esmentada paret es traba 01 Balcó de Pineta,

mirador esplendit des d'on slalbira amb tata la seva bellesa Pi net a , dos

de el Parador Mont Perdut, fins al Pant~ o 9r e s a de Bielsa.

Varem assitir al canpamerrt un total de 18 tendes arab 67 persones, co

sa que e~s va lllegrar molt, i esperem que en eLs pr oper-s anys l a {;ent s' a

nimi i poguem fer altra ve~da aquells campamerrts qu e fa molte anys Si ha

vien fet.

Durant els dies que va durar el campament es van fer varies sortides

do muntanya.. Es van eelabrar diversas actes cu'ltur-a.La i d ' c sbar j o. Entre

les sortides d~ munt~ destaearem la feta als Plans de Larri, llaes de
»:

la Múnia, asaolin el pie de la Múnia de 3.114 metrr es ,

Sortida al Mont Perdut, per el Balcó da Pineta i ¡lae de I,mrboré 3355

metras, Travessa de la vall da Pineta a la Vall d'anyisele pel coll d'An

yiscle 2554 metres, on ens varem deleitar collint flor de neu, . j a que aem

bl~ qu~ n'estes sembrat.

ElBeursicS a la vall de Barrosa, Parzan i bocas Nord i Sud del Tunel de

Bielsa.

ExcursicS al llae d'Ordieeto. Dolmen de Talla i voltants. Cw10n d'Añis-



clo. Plan. J avierre, etc•••

Com a activi t at s cult ura l s i d 'esbar j o , des t a quom el concurs de domin6

por parell es, que ens v~ di v er t ir a t ot s i en s va entretenir uns di es per

l a tarda , temps en que es jugaven l es par t i das , i en especial l a diada de

l 'acampad or qu e ens va teñir tot 1m di a ocupats en l es dif er entes pr ov es

i concursos i quo apr ox.í.madamerrt va t cuí.r e l segÜont programa:

Di ana a l es vui t del mat i , e on curs de ~lÚ t orvaba la pedra mes eetranya,

c on eur o de f er r ams do fl or s b OB eanes , concurs de ~9stees . Per la t arda , x o

e ol a t ada per a ls i nfants , concurs de pl a :::rtel ina, concurs poe t i c , :-)1'emi a l a

p os eia mes b oni ca que t i ngues com a mot i u l a val l do ·Pi not a , acabant amb un

e opar' de ger L1élIlOr amb crema't eol.leetiu i [78l1 f oc de camp, Resaltem qua

v a m convidar a t ots e13 act es ala n os t roo veins de campament, que resultaron

ser 1LYl caupamerrt do l' U. E. C. de C ornell~ i apr-of í.tem per agrair a t ots ells

l a gran i desi nt er esada col~laboraeió en tat s 0 18 actas que es varen f e~ du

r arrt el df.a ,

El ealllpament va transcorre en Q~ anbiont J e cordialitat ~ e ompanyoni a ,

llo.st i ma del "nuneret" i nncccsari que va r>r ot a,;onit zar un guardia civil (amb

ga.l ons ) que va ne c auí,tar t G bales de pis tola ) er mat ar un gos malatt, sem

brant el párrí,c entre l a jovenalla que os t .r- ovaba alll1~ que era molta, sembla

va t a lment que havi a comenoa t una batalla eom a 1 1 :::mtie oest, ja que el tal

e enyor , sens e avisar rrí.ngú va comenc ar a disparar trets a torti i a drat con

tra el gos ,

A part d ' aqu es t desagra dable fet, l a calor taL'lbé va eseer protagonista

d ' a que s t campament, perque els30 i 36 graus de temper a tura ens van acom

panyar quasi tots els di os que va durar el campament, fins que a la fi es

clat~ una súbita t empesta que per poc se ~ns emporta totes les t en des . r&al
gra~ aix6 tot va anar sobre rodes i aprofitant aquestes ratlles donem gracies

a tots els assitents i els convidem ja per l'any que ve al proper mampEmant.

La secció de Munt anya fou 1 I organitzadora del campaillamt, donant premia

i fent el banderi r ccordatori i el dossier del campament.

"Ciscu Muntaner"



EL nOSTRE HOMENATGE A PAU VILA

Era a comenc de l'any 1964 en que hom, amb no massa convicció,

suggerí la conveniencia d'elaborar mapes excursionistes de la co

marca, publicant-se aquest proposit en les pagines del butllet!. 

Pocs dies després de ser distribuit el nostre portanveu i fer cap

al{~s exemplars a les entitats germanes de Barcelona, es rebia a

la Talaia una trucada telefonioa feta des d 'una edf,torial eartogrh-

fica.

Es concret~ una reunió i aquesta tingué 110c el ui umenge .s e

gÜent., coincidint amb la diada en que Be celebrava la festa del lli

bre, i en el nostre local social, aleshores al carrer Anselm Clavé.

Es presentaren els cartografs Antoni Bescós i Josep Mª. Puchades i

el professor Pau Vila i Dinarés. Ens mostrarem un osbóa de mapa co-

marcal que abraqava des de Vilafranca a Vilanova i de Cunit a Sit

ges. Ja que la part topogrhfica, la més allunyada a les nostres po

ssibilitats, estava enl1estida, ens suggerire n el eol.laborar-hi

senyalant-hi fonts, coves o masies que no hi contessin i, sobretot

la ta~ca más important, efectuar la revisió toponímica o sigui es

menar els noms de lloc que estiguessin equivocata i afegir-ni els

que hi faltessin.

Pau Vila ens adr6Q'h un breu parlament encoratjant-nos en pros~

guir la· ruta que ens haviem t~at de ·coneixer a fons les nostres

comarques~ trepi~jant-ne els camins i observant i inquirint detalls
, , ..

d' allo que ens sobtes, assegurant que era la millor forma de fer

pais 1 coneixer Catalunya.

La llavor del mestre trobl terreny fertll, arrelp,nt ·i fructifi;"

cant amb gran empenta, i ara, en el momentoque ens ha deixat pero -
. . . '

sempre, el millor homenatge que podem tributar al professor Pau Vi-

la, es pcguer dira "Mestre Vila, hem seguit i seguirem trepitjant 

els camins de Catalunya, par a estimar-la i sentir-la m~s nostra".
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