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a Ds~egació ele

El passat dí a 19 (te Junv reur its a a 'Sé: lé d' .otes del Patronat de Sitges
ti ngu érern el goig de constituir a la vema poblaci 1) 1 elegació de la postra
1 alaia. El excursíonis tes suburer es fe ia temp: -A. entr e 1 te i 11 el eguit
de formar In grl1l) , pero faltava l'aglutinant i é cr~ure qu la millor solu
ció e11 aquest rnoment seria fer-se socis de la Talaia i co nstituir-s e e Delega
ció . I p ensat i feto Un dim arts , a la reunió de 1'=1 J I ta Directiva, es p resenta
rel les persones més representatives de l'excursio: isme itgeta . Iixarem unes
bases d'iniciació . Posteriorrnent tinguérem més e ntactes i que cri stal.litzaren
el la defi nitiva Assemblea constitutiva, la qual, previa otació de tot 1s so
C1S sítgetans allí reunits , i sup ervisar per la riostra J Ita Directiva, don.a el s 
züent resultat:

President de la Delegaeió i representant a U 1 t Dir~ctiva : . osep Ma-
nuel ~ampi] lo i lanzó
. Secretar í: Jordi Carbonell i Almirall

Tresorer : 1 .nna M." Miró i Sabaté
Delegt t de Material: Josep Giralt i Mila

elegat de Publicacions: Joaquim Vea i Baro
D elegat de E speleología: Joan Garcia i H em ár d z
Delegat d'E scalada : Joan Chaparro i Domínguez
El1 adrecar-los quatre mots vaig fer notar la joia que ens omplia a tots

~ mb motiu d'aquell aete i que si bé era bo i convenient que la nostra Talaia
ixam.plés la seva JI Huencia amb aquesta Delegació, més aviat s'havia d'enfo

car C0 111 l'inicí incipient d'una 110va entitat, i que i ara són uns pocs que han
vingut a acollir-se al . nostre patrocini, Inés endavant, quan s'hagí assolit .la ma
nuresa social necessaria i .les circumstáncies ha aconsellin, es puguin emanci
par de la , nostra tutela i galIdir d'una veritable :independencia. Pero el camí
és llarg i no tan facil COITI pugui s.emb.lar a simple vista i s'ha ele treballar molt
perqué I'Entítat i la Delegaeió vagin endavant, ..aixo sí. .sempre amb el goíg que

1 'tr tots ha -em a j I r at e revifar de nou I'excursionísme suburenc. .
JOSEP BLANES - President

A.E. Talaia BRC19750700_171



ESCALADA

'tra vez la pared de " erradets"
Por JDA T CHAPARRO

).. TI uchas la p _· ·S la y ell e p ,0 i · I osotros , los m o .it añer os , q l le espe-
"elll1 S con ansia algunos día d e fiesta ent ~e medio de semana p ara cambí a r 

lo por m edio de un p uente lal or al 01. l. domir go . U110 Q o estos cas os s la
Sornar a Santa, 5 días de fies ta , p ara dejar de tilla ez las agu jas de .. I ontscnat
o las p are des ele Garraf o los sitios m ás cercanos, 5 días p ara p oder hacer algo
tuera de .lo normal. Así, el ju eves , lJ 0 11g0 rumbo a la inm ensa mole calcárea de
18. p ared de Bagas es, en el deíiladero d Tarra ets, s Ir cado 1Jor el río No 
guera Pall aresa, el1 el m acizo del Montsec D 'Aré s. Esta muralla de 1111 a al tura
'q lle se acerca a los 500 m. , os una de las IJar des de l11a)70r verticalidad de la
p enínsula.

Hasta h ace p oco tiempo por ella sólo surcaban dos vías el t escalad a, la
Anglada-C uillamó n y la vía C.A .l.J.E .; actualmente existen dos v ías más, la
Vidal-Farreny }r la Heina-Puchs. La primera d e ellas catalogada de M.D., y la
segunda algo más fácil , pero también de mucha envergadura , E11 fin, un lugar
idóneo para escaladores adiestrados, ) a que la roca presenta grall cantidad de
pasos arriesgados y variados, tanto en la escalad a clásica o libre corno en la
artifcial.

1.(\' j\ SCE NSI ON LOC_AL DE I-JA VIA ANCLADA GUILLAMON

E st a vía es la primera abierta en la parecl p or la famosa ca ~dada del C.A.
1:1.; discurre por la parte izquierda de la .muralla (derecha orográfica), va
siempre buscando la parte más lógica de una ruta d e escalada desde la base
h asta la g r él 11 Ieixa discurre por una serie de diedros Y fisuras p resentando una
escalad a fác il y muy bonita, e11 esta primera parte; una serie d e largos l).resen
t ~1 11 una dificultad superior, )1 el escalador ha <le hacer lISO de s IS dotes técni
cas lJara seguir adelante, ya que es l 11J.a 'Tía que apellas tiene material abando
nado y es muy fácil perderla.

De la feixa hasta la cumbre, la dificultad es muy similar, pero hay que
d estacar los tres últimos largos que se presentan en delicados Iranqueos , pla
cas muy verticales sobre una piedra a veces compacta )1 a veces 110 tanto, El1

vistas (le .que la vía el} sí 110 pasa d e la graCltlclCió11 d e D 51111., narraré los pasos
o largos ' más delicados de ella.

Nos encontramos el1 la 5.~' reunión ),l hemos hecho unos 170 m. ; la dificul
tad hasta el momento es inferior, ahora se nos presenta una placa vertical y
vemos q.lle ya l10 podemos ir con la misma calma que antes; seguimos por tilla,

placa efectuando U.110S p~lSOS de \'0 Supo )1 la dificultad d esciende a V"; así lle
gamos a una pequeña cornisa bastante cómoda, COllti11Uan1.0S por la placa para
luego coger un diedro semi desplomado y sortear COl) 1111 paso de \10 atlético,
'.ln pequeño techo, aquí hallamos ma amplia plataforma COI} algunos árboles.
la siauicnto tirada es una dificultad superior. D elante ele nosotros se levanta
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un muro de color amarillo, bastante descompuesto, y esto basta para pensar
que tenemos que ir con cuidado. En efecto, el largo nos da unos 35 . m. y es
quizá el pasaje más atractivo de la vía; la dificultad 110 es inferior a VO y se
pasa con suma rapidez, ya que éste es el último largo; son los únicos que se
encuentran algo clavados. La escalada en la siguiente tirada es también entre-
'tenida e insegura como la mayoría de ellas; después de un franqueo )l una ca
nal descompuestos, llegamos a la gran feixa que atraviesa la pared ell sentido '
-diagonal de izquierda a derecha. Son las 7 de la tarde y llevamos tres horas de
ascensión. Aquí nos tomamos Ul1 pequeño descanso y aprovechamos para co
mer algo y beber agua, pero pronto reanudamos la marcha. Atacamos la placa
por la derecha del grarl diedro visible desde la base; los tres primeros largos
.son muy fáciles y los hacernos muy deprisa; a partir de ahora, la escalada será
.m ás arriesgada; hacemos 1111 franqueo delicado sobre una piedra noble COl}

'p resas excelentes y seguimos por una chimenea-diedro hasta una sabina IllUY

pelada, sin lugar a dudas es la reunión; pasamos a continuación por 1111a fisura
muy vertical COll escalada acrobática hasta llegar a la base de una chimenea
aquí encontramos la única reunión montada de toda la vía. Sólo 110S queda 1111

largo que efectuar. Subirnos lJor una chimenea empotrándonos hasta que UIl

techo nos obliga a seguir por una fisura con buena presa en forma de arista;
así pasamos en babaresa unos 10 m. (es el paso más arriesgado de la vía VIO);
así llegamos con ayuda de dos pitones a tma sabina ya fuera de la verticalidad
de la pared; nos faltan unos 20 m. para alcanzar la cima y divisar la inmensa
vista que la montaña ]10S ofrece de la región del Pallars al fondo COll todas sus
cumbres llevadas, y a primera vista la majestuosa pared de Roca Regina.

Son las cinco de la tarde; en la cumbre 110S encontramos tres amigos, 'Jor
dI La Piedra, Rosa J\!l.a Tarragó del G.A.NI. y el que os lo narra. Una vez más lel
montaña se ha dejado vencer.

VIA 11EINA·PUCHS

Dos días después estamos de lluevo e11 la vasta muralla de piedra; esta
vez s~lo vamos mi amigo Jordi )T yo; también esta vez la vía es diferente.

Son las once de la mañana del domingo, luce un sol espléndido aunque
sopla 1111 poco de aire. El1 la vía C.A.D.E. hay una cardada de franceses y ]10S

saludamos cordialmente, cosa ritual entre la gente del ramo de la cuerda y los
pitones. El objetivo del día es la vía reina. Qlleremos efectuar la I." ascensión
integral ya que ]10 tiene segunda ascensión total. Al pie de la vía desplegamos
las cuerdas y empezamos la ascensión, vamos rápidos ya que conocemos la vía
de otra vez en el mes de Julio que conseguimos llegar hasta la Feixa, el1 aque
JIa ocasión nos acompañaban varios miembros de nuestro grupo; Angel Vedo,
Vicens Barberá y Josep Ramos; entonces tuvimos que abandonar por causa del
calor, pues tengamos en cuenta que al ser pared sur, ell invierno hace UI1 frío
glacial y el verano el sol se convierte en 1111 arma fatal para los que intentan
Id escalada.

Pero sigamos con nuestra vía; la primera dificultad la enccntramos en la
tercera. tirada; se trata de un franqueo hacia la izquierda, de Ul10S 20 In. sobre
tilla placa lisa y bastante vertical catalogada de VIo, aunque nosotros hoy la

.'consideramos VIo supo por encontrarse totalmente empapada de agua; hemos'
pasado y continuamos la escalada; se desarrolla rápida y . segura; el1 1111a hora



. media estamos en la 6.a reunión: el segundo problema lo encontramos el1 le
7.;1. tirada, 1111 diedro de V SlIp. Y i\ 2 C01l una cortina de clgtla; estarnos a punto
de abandonar, lJero antes intentamos pasar, y vaya qlle si pasamos p or el die
elro y por el agun, suerte qlle el sol apretaba y pronto estuvimos s 2COS; el si
gllie~e largo de 40 m. justos es 111llY expuesto y presenta unos pasos muy at-
.l ét ícos, seguimos por una chimenea con bloques, y tenernos que pitonar; él con
tinuación (los tiradas combinadas de bastante envergadura tanto en Iibre co
-m o en artificial; continuamos C011 un franqueo espectacular muy aéreo, pero
con presas muy compactas; media hora más tarde estarnos el) la feixa; SOll las
6 de la tarcle )1 110S quedan 5 largos de mediana dificultad; también 110S que
,d a1l tres horas escasas de luz y hace mucho frío; creernos que podernos acabar
la vía COl1 luz de sol , pero 110 efectuar el descenso, plles la cumbre está Ilel1a

. -de nieve de la pasada. noche. Dialogamos sobre lo qlle debemos hacer y cree
mos que lo más sensato es bajar e intentarlo otro día; a 11illg1111ü de los dos
nos gustaría hacer 1111 vivac en la cumbre de Terraclets COl1. nieve y viento
.h uracanado.

Quedamc)s contentos de haber vencido los primeros 12 largos, o sea 1<:1

parte más difícil; siempre hay tiempo para cosas mellares; desde aquí me
acuerdo de las palabras que 1111 día dijeron W. Bonatti: "Una retirada a tiem
po es una victoria más tarde".

Todo el que haya estado ell 1~1 cumbre de esta pared sabe que el deseen
so no es nada fácil.; encontrar las tres rapels de día es poco menos que desci-
-frar un jeroglífico. Ahora imaginémoslo de noche COll mal tiempo. Sin discu
tir más emprendemos la marcha por la feixa y lJOCO después nos encontrarnos
·de nuevo el1 tierra firme, 1111 poco malhumorados CO)1 nosotros mismos y COl)

.la pared, pero ell el fondo convencidos de que hemos obrado COI1 prudencia.
Somos jóvenes y la moral es alta. En estos momentos sólo lJ811Samos: "Habré:l
una tercera vez" )' dejando el pensamiento en el aire, emprendemos el camino
hacia donde teníamos plantada nuestra pequeña tienda.

·.

· .

· ~

EXPEDICIO ALAM-KUH
Hall tornat els components del G.E.A.M. de l~l seva expedicíó

a l'Iran..

I.J'anada i la tornada els hi ocuparen 35 dies,

Esperant ens donin compte de tot el que hall vist i hall fet du
rant aquests 35 dies, de moment assabentem han lograt dues ascens
siosn, una al Siyah-Sang i l'altra al Tatik-E-Soleiman, la primera per
l'aresta E. de 4.550 m. i la segona pel "couloír" N. de 4.750 ID., amh
un intent a la paret N. deI'Alam-Kuh fent vivac.

La nostra felicitació als expedicionaris.



T I
V CICLE D 'EXC"lJRSIONS PER A INFAN 'TS

El dia primer de juny s'efectua una excursió a Prades i al Sant uari de '
]'Abellera. L'autocar seguí I'itinerari Vilanova, el Velldrell, T arragona, Heus;
Coll d'Alforja, Coll d' Albarca i Prades. Els excursionistes esmorzaren a la por·
ticada plaga de Prades i segu ídament emprengueren la caminada cal) al Sal1-
tuari de I'Abellcra. Aquesta pintoresca capella es troba dalt d'un cspadat de pe-o
dra arenisca verrnellosa i eclificat d i11S de la concavitat d'una bauma e11 Ul1 lloc
de gran bellesa panorámica, resultant una excel.lent balconada lJer sobre la"
vall de Capafons i capcalera del riu Brugent.

La mamada disfru t a 'de valent jugant a amagar-se e11 les múltiples bau-
'mes existents e11 aquell paratge i que en la prehistoria hav ien servit d'habita
ele a I'home primitiu. Casualment Iou descobert el1 una plana dalt d 'un cincle,
el. lloc 011 hi d evia existir un taller lític on es fabricaven els atuells de tall, ja
que 11i havia certa abunrláncia d e fulles i fr agments de ·sílex. El] p ocs moments .
rnolts dels menuts aprengueren a diferenciar el silex d'altres materials meta- o
móríics , i Iins i tot valoraren les troballes que Ieren d'alguna punta (le sageta
bellament elaborada. .

Després de dinar hi hagué una sessió d e dibuix amb tema relacionat amb o
I'cxcursió , i U 11 cap ja es feien els prepar atius lJer al reto rn caizuó 1111 fort rui
xat que obliga els excursionistes a refugiar-se novament sota les b aumes, Pas
sat el nuvolot que ocasiona la breu tamborinada, se seguí cap a Prades i d' allá
a Vílanova amb I'autocar.

Participaren el1 la sortida 24 infants i 6 acompanyants.
El passat díumenge, dia 6, se clausura el cicle amb una 'xacolatada, co

ques i cine cómic, amb grall assistencia de quitxalla.

ANNAPURNA, PRIMER 8.000
Sota aquest títol fou presentada a la Sala d'Actes del Centre d'Estudis de.

~" la Biblioteca-Museu Balaguer, 1111a magnífica conferencia iI.lustrada amb dia
¡:p ositi\leS, realitzada pels coneguts alpinistes barceloníns, Josep Manuel Angla

da i Jordi POllS. Feu la introducció el nostre President, ressaltant q.tle presen
.tava una altra conferencia, realitzada conjuntament per la Talaia i el C entre
,d'E studis en una epoca de fructífera col.laboració entre ambdues entitats. Cal
també fer notar que I'acte va ésser patrocinat per la Caixa d'Es talvis del Pe-
nedes. 1 qlle serveixi, des d'aquestes pagines, com a testimoni cl'agraJ'111e11t p el

:la seva constant ajuda a les activitats de la nostra Entitat.
. Jordi Pons realitza un breu resum del que va ésser l'Expedici ó Annapurna
. 74, per donar pas immcdiatament al muntatge audio-visual, que introduiria a ,
..un públic que omplia totalment el local, a les aventures i incidencies que .es
.:'praduíren en el transcurs de l'expedició.
~ .: bes de la preparació, a Barcelona, fins la tramesa de 7 tones de material
'. d'escalada i campament, queviures, medecines, etc., amb uns "containers" cap
,:, a Bombai, i travessar més de 2.500 Km. per tota l'India, arribar a K atmandú,
f · .
.,' capital del Nepal, calgué una infinitat de gestions, que els expedicionaris ha ..
. .gueren de salvar, resolent trámits, problemes, assegurances, salconduíts i un

irmombrable etcétera, que: de bon comencament es vegé reílexada "e l l ' la ' pro-



jecció. Traslladats a Pokhara, inici de l'etap a a peu, calgue llo ga r 172 porta- ·
dors i 57 cavalleries per traginar tot el material. La ruta d'apropament trans
corre per la vall del Kali Candaki, pero a mesura que s'apropen als primers
contrafor ts d e l'Annapurna, i es Vd g tlélnya11t aleada, comenca a ploure, a pe
dro gar i nevar , espargin t els portadors qlle es mostren espantats l?er la neu i el
fre¿ , havent-Ios de proveir de calcat adequat. Pero quan ja quasi arribava al
d arrer ccll que els sep;l r éfva d e la vall del Miristi Khola, es produeix la vaga,
i part de ls portado rs abandon a la ca rrega en diversos Ilocs, Pero després d e
molts es tira i arronsa s'arriba e11 (lue ser~l ,e~, C amp ament Base, situat a 4.500·
m etros d 'aleada, d esprés de 20 dies dhav er ..sortit de Pokhara. ·Cal fe r notar
que el relat era una an écdota continua car .el 1'1ep al "i els scus indígenes s ón
ge11t amb una gran riquesa espiritual , i les s rrp r eses i situacions amb aq l1211
personal erel1 veritablernent noves per als exp edic íonari s, . . '

Si la marxa d'aproxim aci ó va ésser o una ep op eia, la conquesta del cim va
ésser U11 él gesta mem orable. El gel i la 11~~~ , els seracs i els all aus, les baixes
temperatures i el vent van acompanyar. .CO~: a p rincípals protagon ístes el es-
caladors. ..

Les c~ificultats es su cceíen. Si difícil fou .arriba.r fh1S al Campament Base,
ri xem-nos del difícil que 'era é: n ar situ ar els o C ampam ents ·d'aleada agreu jat per
la negativa deIs sherpes de traginar rné s de ,·15 Kg. i o només íins al C ampament
111. L'ernplacament deIs Campaments rv i y v:a haver d' ésser resolt totalment
p er l'equíp cxp ediciouar i. Per fi, el darrer ·C al!lp a·m ent , el V, era ernplacat a
7.490 metres, amb unes temperatures terribles i sense ajuda d'exigen . L'ende
ma 29 d'abril, superant amb un esforc sobrehuma .i amb una voluntat il.limita
da, a les nou de la nit i a una temperatura de .38 graus sota zero, era assolit el
cim de l'Annapurna Est, de 8.026 metres, pero l'cquip Iormat per en Civis, Pons
i Anglada. El descens, gairebé dramátic, a la llum 'de la lluna i quasi bé com

.autómates, deshidratats i al Iímit de l'esgotament; va .ésser relatar amb un sen
timent molt elevat, i amb la joia ímmensa d'haver conquerit aquell cim, tan
d esitjat. .. . ,

El retrobar-se amb els companys, ' i celebrar l'exit aconseguit també fou
emot íu . El retorn de l'expedició ja no era problema, perqué s'havia culminat
aquell sells e fi d'esforcos i il .lusions amb l'exit més absolut.

La conferencia fou premiada amb llargs aplaudiments, rubricats després
' p er I'avalanxa (le joves que sol.licitaven .posters de l'expedició lliurats per en
Jordi Pons. Que per molts anys puguem celebrar actes com aque~~!

CONFERENCIA SOBRE L'ANTARTIDA. . .

Organitzada conjuntament p el Centre d'Estudis local i la .nostra Entitat,
el dia 12 de jU11Y fou presentada a la sala d'actes de la Biblioteca Víctor Ba
laguer u na secció de diapositives comentades a carrec del comandant Sergio,
E. López Rubio, que -amb el títol de "Presencia de Chile en la Antártida", ex-o
posa una detallada descripció de la cQnfiguració d'aquell continent quasi des
conegut, la fallna , l'escassa flora i el que é's ' la vida -de l~nonie el1 aqllelles inós
pites latituds, on ell personalm,ent con.viví en 'una. de les estacions d'6bservació
(lue la nació xilena, com altres estats també hj. mantene11,: té destacada en a
quelIes terres de neu i glac; perpetu.El públic ·assistent premi~ amb calids
aplaudiments l~s magnífiqlles ·d iapositives pre~entad·es i els' nQ meJjy~ ·. en'cer-
tats con1eritaris '·d el conferel1ciallt. ,. ...... .;' o ' • ' . ; • •
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"1 ~/fARXA. INTERSOCIAL PER COORDENADES

Se celebra aquesta cursa de muntanya organitzada per 1<1 U .E.C. de Sants,
-cl .passat 27 d'abril. El Iloc de sortida era el Coll d'Estenalles, a la carretera
"d e Terrassa a Talamanca, i se seguía cap al Torrent del Cellerot, Col} d'Eres,
"F out d(~l Llar, A.iguavés de les Agulles , Mas de Pregona, CoII de F'011t Serre
tes, Carena clels Emprius, Mas de la Vall, Can SanlIehí i Mura, Hnal de la

t '(~ ursa.
L'Agrupació Excursionista Talaia hi participa amb vuit equips. La jorna-

da s'inicia ami) mal pell en fallar el cotxe contractat par al desplacament, re
.solent-se el problema gracíes als participants que poseíen vehicle particular i
.r(111e amb Inés o menys estretors traslladaren els marxadors fi11S al punt de so1'
't ida. Aquest tipus de marxa (com quasi totes) té les seves dificultats, tant per
-e rrors d'interpretació com per manca de detalls més precisos en el gráíic, ¡ a
'(l u.cstes falles es manifestaren ell alguns llocs com en la canal del Llar, on bas
tél11tS equips se saltaren un control de paso Prop de Ce111 Marquet 011 el graBe
·110 era prou precís, també 11i hagué embarrancades, -¡ entre el ~1as ele la Vall
" Can Sanllehí, 011 110 essent marcada la carretera (com no ha és cap camí
.trunsvorsal), ocasiona errors quasi generals.

J-Ja cursa do'na ocasió de coneixer perfils variats de la serra de Sant Llo-
.renc del Munt als excursionistes vilanovins que solament havíen realitzat
-l '{l ll ic él i rutinaria travessia de Matadepera a la Mola, els Obits, el Moncau i
\('1 P011t de la Roca. El día estigué bastant ennuvolat i amb forca xafogor. La
-classificació deIs equips de l'Entitat fou la següent:
'C las. Dorsal Equips

8 71 Sergi Candela - joan Virella
.]. 2 118 Salvador Baig - Teresa Pujol
1~r-¡ 78 Assumpta Baig _. Pere Corominas
32 lf2 Hamon ..Martí .-. Miquel Acuña
43 29 Jordi Llurba - Antoni Llurba
47 .3 Isaac Serrallo - Alfred Bravo
48 26 Josep Candela -Jordi Pujol
52 46 Neus Benavent - [ordi Candela

. L'Agrupació Excursionista Talaia queda classificada en Ser. lloc
punts..

~ ; . I • : : - •
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XXXIX MARXA ·OE. REGULARITAT DE CATALlJNYA

Aquesta. popular marxa organitzada enguany pel Centre Excursionista de
Terrassa, se. celebra el passat 25 dernaíg. Inexplicablement, en .aquesta ocasió
11Í participaren únicament dos equips · " d~ l'Entitat. I-Ja cursa tenia com a esce
nari un sector. molt atraient d.el Bergueda, i la sortida era situada en lln lloc
immediat al Molí Terrés, '3, la carretera de Berga a Sa11t Llorenc de Morunys,

L'itinerari seguia per hlRasa ..de la Solana fins al CoIl de Jouet i cap al



Tossal dels Moros, rumes del Santuari deIs TossaIs, Serra dels Tossals, Tos
.sal de Vilella, Coll de Cussol, Vilella, la Caseta, Grau de F011t Ventaiola, la
Llosa, Plana Salita (dinar), Sant Pere de Graudescales, Mirador deIs Presidents,
-F 011t de les Cuixes i Molí de Vancells, 011 finia la marxa.

La tarda i nit anteriors plogué íntensament 611S 1)e11 bé a primeres hores
-del matí del diumenge, A la propera Serra del Cadí la precipitació fou de neu
1 des de la Serra deIs Tossals es podia contemplar una extensa panorámica des
-del Port del Compte al Pedraforca i Rasos de Peguera amb U11 blanc mantell
.m és o menys gruixllt. Altres punts remarcables erel1 la visió de les esparses
masies de Capolat, el lloc de Vilella amb la seva humil capelleta ele Santa
Margarida, l'alterós i impressionant cingle de Sant Mamet, el restaurant ceno-
'bi de Sant Pere de Graudescales i el congost de Valiells i el Mirador deIs
.Presidents, excel.lent balconada sobre el riu i el Santuari,

El dia alterna entre sol, núvols i alguna gota d'aigua, pero afortunaclament
no caigué cap ruixat que malmetes l'excursió. Entre la llargada de la cursa i
les freqüents neutralitzacions, la cursa fi11Í a mitja tarda. La clasificació deIs
equips de l'Entitat fou la següent:

Clas.

110
144

Dorsal

273
265

Equips

Vicenc Carbonell - Joan VireIla
Manuel Pamies - Josep Blanes

Punts

4.:3
47

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Definició del barretinisme
Em sembla que fi115 a la data 110 han estat incloses e 11 cap diccionari les

noves .acepcions de les paraules "barretínaire", "barretinista" i "barretinisme",
'q ue amb més o me11YS fortuna sentim utilitzar entorn de les actuacíons de per
sones o grups adictes él un tipus de patriotisme xaró i forasenyat: Com a un
modest intent d'aportació él l'idíoma i per tal de clarificar l'{Is d' aquestes pa
raules, procuraré fer-ne la definició tot mirant de 110 ferir la susceptibilitat d'a
quelles persones que amb absoluta b011a··fe i cornportament lícit del tot, es po
.guessin donar per al.ludides. Finalitzo aquest i11CÍS precisant que s'igl10ra en
absolut qui i quan es posaren e11 circulació aquestes paraules i I'area territo
.rial 011 són emprades. A part de Vilanova, les he sentidos esmentar a alguns
barcelonins, encara que 110 amb massa difusió.

El barretinista és en realitat la caricatura del catalanista. El1 versió pe
ninsular té l'equivalent erl el bescantat -personatge de la pandereta i les cas
tanyoles que per alló de la palla i la biga, l1C) sabem veure que també el tenim
dins de casa nostra, El barretinísta acostuma a suplir la seva manca de conei
xement i criteri propi sobre l'activitat o ideals als quals és adicte, amh una
afecció desmesurada i ofuscació (IlIe pot. qualilicar-se ele Ianatisme. Per a ell
t()ta la problemática catalana queda reduída él una senzilla qiiestió Iolklórica.

Darrerarnent, en cll,g1111S comeutaris puhlicats él la premsa barcelonina. hi



hem pogut apreciar 1111:'5 actuac ions que p OLle11 servir d 'exemple viu a la de
finici ó d on ad a. i-\ la F ederació d'Agrupací ó de Vems de Barcelona han estat
lreqü ents les topades verbals entre els grups que .h an estat batejats amb els
noms de "combatius" i "b ombillaires". Els primers demanen l'acci ó conjunta
en reivindicaci ons de carácter cívic com SÓ J} exigencia d'escoles, hospitals , es-
pais verds, compliment ele les ordenances el'ediíicació , etc. Els segons díuen.
que les Agr1lpacío11s 11<:111 d e pro gramar unicam ent l'ernb elliment de carrers i
barris en fes tes assenyalad es com les ele la Merce, Nadal, Reis , etc. D'aquí els
ve la d enominaci ó d e "bombillaires", pcrqu e p engen bombetes de colors, ban
deroles, plantes i Hors. T um b é els cscauria la de barretinistes , ja que amb el
seu desviat amor p er la ciutat p orten la barretina tan ensorrada q1le els tapa
la vista i ofusca l'enten ím ent ]10 comprenent que les Juntes i Conselleries de:
districte en les quls volen descarregar les reivindicacions cíutadanes SÓ11 gene-o
ralment inoperants , i 110 actúen si 110 hi ha pressi ó popular.

DI1 altre exemple h a estat la ja histó r ica Sessió Municipal del "No" a la.
prornoci ó d e lidioma catala a les escales (1-· Barcelon a. Tots divuit consellers
declararen el seu amor a Catalunva, d eclarant alguns que a casa seva sempre
parlen e:rl catala () que saben dir catifa i gllixpt~1 . Altres h aurien p ogut afegir que
ballaven sardan és , m enjaven mona p er Pasqua o eren socis del Barca. Si els
concedim una absoluta sinceritat el1 aquest es manifestacions d'amor él Cata
lunya hem de convenir q1le també portav en la b arretina ensorrada Iins al nas.

Op inions sem hlants les hem sentít a algú que p el fe t de baIlar sardanes,
ter castells, anar a les Comparses , cantar e11 u na coral o portar una bandereta.
penjada a la motxilla, ja han complert i han "fet patria". Totes aquestes ac
tuacions són molt respectables i no hi JIa res a criticar, pero hom queda desa
gradablement sorpres quan algun d'aquests "patriotes" nega la seva signatura
a qualsevol reivindicació cívica per més lícita que sigui, al.legant que no es
vol comprometre.

Dins de l'excursionisme també és possible trobar--hi alguns exemples de'
contradiccions barretinaíres, Són aquells que surten d'excursió amb una barre
tina al cap per afer ben patent la seva catalanitat i després amb un compor
tament harroer de ga'mbirot incivil deformara aquest proposit. Són els que mo
tegen de "xarnegos" els companys 110 nascuts a Catalunya i íins i tot els qui
no porten cognoms catalans, 1 són també aquells que en quant a la cura -d 'or
ganitzar U11 campament o marxa , s'obsessíonen amb el projecte d'una bandere
ta commemorativa i obliden sol.licitar el permís pcrtinent o altra gestió impor
tant que pot fer naufragar l'acte excursionista.

Quasi sempre aquest típus d'excursionista-barretinaire, amb la seva pecu
liar mentalitat, sol fe r-se acreedor d'una segana denominació; la d'esgarrapa
rnuntanyes, paraula la denominaciá de la qual donarem un altre dia.

lOAN VIRELLA

(Els articles només reflexen les opinions de Ilurs autors)

President: Josep Blanes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat Bartí
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