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TROBALLES
EXCURSIONISTES
El valor d'un arxiu i una biblioteca
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El valor d'una biblioteca i d'un
arxiu el proporciona el conjunt
deis elements que hi ha diposi-
tats, Si aixó sembla obvi, no ho
és tant aquesta afirmació: I'arxiu
i la biblioteca de la Talaia tenen
un valor historie i bibliografic
gens menyspreable. La nos-
tra entitat té gairebé seixanta
anys d'história i com que sem-
pre ha estat un nucli molt actiu
d'activitats, potser deis més ac-
tius de la ciutat, és natural que
hagi generat molta documenta-
ció que al cap d'anys i decades
s'ha anat transformant en infor-
mació molt valuosa. Com ja vam
dir en I'acte d'inauguració del
nou arxiu/biblioteca de I'entitat,
no sabem el que tenim. Aquest
joc de paraules es fa ben mani-
fest quan hom s'entreté a ob-
servar amb atenció els cente-
nars d'objectes, lIibres, mapes,

fotografies i altre material que hi
ha a les prestatgeries o bé pen-
dent de catalogar.

LaTalaia ha tingut sempre la gran
sort de comptar amb persones
que, pensant en I'esdevenidor,
han pres la iniciativa de fer una
feina molt important pero poc
vistosa: arxivar i endrecar -o sim-
plement desar en caixes- molt
d'aquest material que sovint ha
anat quedant emmagatzemat
en armaris, capses, arxivadors
i tota mena d'embalums pro-
tectors. En diverses epoques,
grups de socis han treballat per
catalogar una part d'aquest ma-
terial. Avui, I'equip de persones
que gestionen l'espai tenen, a
més, el suport de les noves tec-
nologies. Cada dia que passa
aconsegueixen que uns quants
d'aquests documents, Ilibres,
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Els GR que ha fet I'entitat estan enquader-
nats a la biblioteca.

fotografies O altres objectes
que havien quedat arraconats,
desats o fins i tot oblidats tornin
a veure la Ilum amb no poques
sorpreses. De vegades, la des-
coberta d'un Ilibre o un docu-
ment de certa importancia els
trasbalsa i els fa aturar tempo-
ralment la seva funció per valo-
rar la troballa.

Recentment, el fons inicial de
l'entitat ha fet un pas de gegant
que poc ens esperavern uns
mesos enrere: ha incorporat la
important donació bibliografica
que I'amic i excursionista Jordi
Mir ha volgut dipositar a la Talaia
en un gest de confianca que ens
empeny encara més en la nostra
tasca divulgativa d'aquest espai
de la cultura i el coneixement
excursionista.

Un cop d'ull a les
prestatgeries

Si bé podríem destacar molts
documents, lIibres o altres
objectes amb alguna singularitat
destacable, parlem d'algunes
peces del nostre arxiu o de la
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nostra biblioteca que tenen al-
guna significació especial o un
valor remarcable.

En un prestatge hi ha cata10-
gats un seguit de IIibres de
mida i aspecte desigual que
recullen, ells sois, el testimoni
d'experiencies vitals de molta
gent. Estem parlant de IIibres
registre col·locats a cims del
nostre Pirineu per membres de
la Talaia i que apleguen escrits
i consignes deis excursionistes
que hi pujaren. D'una banda,
hi trobem els quatre IIibres
del pic de l'lnfern (2860 m),
el primer deis quals hi va ser
col·locat el 28 de juny de 1959
i recollit dos anys després, el
25 de juny de 1961. Aquest
mateix dia se'n deixava un altre
en commemoració del cinque
aniversari de I'entitat, el qual
recull escrits fins al 1966. El ter-
cer IIibre del pic de l'lnfern no
es col· loca fins al 8 de desem-
bre de 1978 i es recull I'any se-
güent. Un quart IIibre recull les
anotacions fetes durant els anys
1985 i 1986. En aquest conjunt
de IIibres registre, també hi tro-
bem un exemplar deixat al cim
del Besiberri Sud (3030 m) I'any
1979, el qual recull aportacions
d'ascensions fetes fins al 1980,
i un altre volum instal·lat al cim
de la Pica d'Estats durant un
campament d'estiu a Tavas-
can que es va fer I'agost de
1984 i que aplega anotacions
fins al juliol de 1985. Es real-
ment corprenedor anar lIegint
les notes deis excursionistes que
assoliren aquests cims durant
aquests anys, molts deis quals
transmeten l'emoció del rno-
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Llibres registre que es conserven a I'arxiu de la Talaia.

ment, l'esperanca pel futur O

fan comentaris sobre la meteo-
rologia, I'itinerari, els companys
d'excursió o altres curiositats.
Sens dubte, una colla de IIibres
que algun dia caldra estudiar
a fons per extreure'n informa-
cions ben valuoses.

L'arxiu biblioteca també comp-
ta amb un altre conjunt de
IIibres registre que per a la gent
de la Talaia tenen una signifi-
cació rnolt especial. Es tracta
deis IIibres del refugi Baldric
que durant una colla d'anys
van anar recollint les anota-
cions que hi deixaren els grups
d'excursionistes que hi feren nit
o que hi passaren uns quants
dies. El primer IIibre hi va ser
instal·lat el dia de la inauguració
oficial del refugi, 1'1 d'agost de
1965, i recull comentaris fins al
gener de 1980: quinze anys! Dos
altres IIibres apleguen escrits
d'entre els anys 1980 i 1983. I
el darrer, conté anotacions fe-
tes durant el 25e aniversari del
refugi, celebrat in situ els dies
10 i 11 de setembre de 1989.

Si entrem a parlar del conjunt
del gran fons bibliografic cedit
per Jordi Mir, en podríemdes-.=•••••~~:::Itacar molts títols, pero hem de

"1 remarcar la importancia de la

col·lecció PIRENEU CATALA
de Cesar August Torras, una
veritable joia excursionista
de nou volums que Mir cedí
a I'entitat el dia de la inaugu-
ració de la nova biblioteca. La
col·lecció esmentada conté un
total de 1.072 itineraris pel Pi-
rineu Oriental -i potser el més
valuós- 1.069 fotografies de
tota la zona fetes durant les
dues primeres decades del
segle XX. Cada volum també
inclou un mapa de gran valor
historie i toponímic. El detall
de la col-lecció és el següent.
Volum 1: Comarca de Campro-
don, editat el 1918. Volum 11:
Garrotxa, editat el 1918. Volum
111:Vallespir - Conflent - Canigó
- Alberes, editat el 1919. Volum
IV: Ripolles, editat el 1921. Vo-
lum V: Bergada. Valls Altes del
Llobregat, de I'edició del 1905.
Volum VI: Comarca d'Olot.
Valls superiors del Fluvia, edi-
tat el 1910. Volum VII: Vall de
Ribes. Altes Valls del Freser,
del 1914. Volum VIII: Comarca
del Cardener, editat el 1922. I
volum IX: Cerdanya, de I'any
1924. La valua informativa i
histórica d'aquests nou volums
és immensa i és una gran sort i
un orgull per a I'entitat poder
comptar amb IIibres d'aquesta
importancia per poder-los
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posar a I'abast del coneixement
i de I'estudi.
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Si continuem repassant els
prestatges del fons Jordi Mir, hi
trobem altres lIibres de referE!n-
cia com ara Carnet d'un esquia-
dor 1915-1930, de Josep M.
Guilera, una obra classica que
cal haver Ilegit, o el títol Excur-
sions pe/s Pirineus, del mateix
autor, un Ilibre de 1959 amb 56
fotos de l'epoca, la majoria de
Guilera, pero també de Lluís
Estasen. Hi ha molts altres vo-
lums de gran interes en el fons
Mir, com ara Del Tibidabo a An-
dorra a peu, en vuit jornades,
un lIibret de I'any 1927 il-Iustrat
també amb fotografies i escrit
per dos excursionistes del Va-
lles que no hi posen el nom, o bé
Meteorologia de I'excursionista,
d'Eduard Fontsere, publicat
el 1962, Nocions de topogra-
fia, de Joan Carreras Palet,
del 1927, o Historia social de
I'excursionisme catalá. Deis
orígens a 1936, un assaig
complet de Francesc Roma
publicat el 1996.

Seguint la filera de lIibres apa-
reix la col·lecció L'arquitectura
románíca catalana, de Josep
Puig i Cadafalch, Antoni de
Falguera i Josep Goday, editat
per l'lnstitut d'Estudis Catalans,
i també el lIibret El paisatge
de Catalunya, de I'any 1928,
escrit per Marcel Chevalier
amb próleq de Pau Vila i sota
la direcció ni més ni menys que
de Ramon d'Abadal, Josep
M. Batista i Roca, Pius Font i
Quer, Agustí Duran i Sampe-
re, Caries Pi i Sunyer, Lluís Ni-
colau d'Olwer i Ferran Valls i
Taberner. El llibret, gairebé
tremola a les mans d'emoció
només de sentir la pronúncia
d'aquests noms.

D'entre tota la bibliografia, so-
bresurt una obra pel seu títol,
que és lIarg i molt explicatiu del

• A prop d'on sóc, veig una fran-
ja de Ilibres d'un color groc
conegut que destaca especial-
ment de la resta. Es tracta de
la classica i enyorada col·lecció
Llibres de motxilla, per a molts
de nosaltres un referent de
la bibliografia excursionis-
ta, la qual ens va acompanyar
durant decades amb títols tan
suggerents com Amb les
cames i amb el coi, de Josep
Iglésies, Camins irresolts,
d'Albert Jané, Al vent deIs
4000 metres, d'lsidre Rodrigo,
Arqueologia i art rorriénic per a
excursionistes, de Maria Porter
i Moix, Excursionisme i fran-
quisme, d'Estanislau Torres, Per
la vall del Segre, de Joan Tort,
o Indrets de Catalunya I i 11,de
l'amic Jordi Mir. Petits volums
grocs pensats per traginar a la
motxilla que alguns guardem
a casa com si fossin joies i que
anem rellegint de tant en tanto

I a I'arxiu, en un racó gairebé
inaccessible, hi veig un volum
de dimensions considerables
titulat Pairalia, un Ilibre editat
a Vilanova I'any 1949 que re-
cull articles sobre arts i oficis,
tradicions, poesia, gent i anec-
dotes de la ciutat. L'exemplar

Col.lecció Pireneu de César August Torras.

que conté, i també per I'autor.
De moment, el títol, que gai-
rebé cal agafar aire abans de
pronunciar-lo: Guia itineraria
de las serras de la costa de
Ponent de Barcelona, o sía del
Noya inferior al mar y del L10-
bregat inferior al Panadésdivi-
dida en 76 itineraris. Es tracta
d'una obra editada el 1893
pel CEe. L'exemplar que és
a la nostra biblioteca és la 2a
edició. L'autor: I'insigne Artur
Osona, creador de les primeres
guies de muntanya al nostre
país que passa per les nostres
comarques fa més de 120 anys
per escriure aquest lIibret. Im-
pressionant!

El viatge per les prestatgeries
no s'acabaria mai, pero apa-
reix la guia Esperit i técnica
de la muntanya, d'Agustí Jolis
i M. Antónia Simó, editat I'any
1966, sens dubte una de les
primeres adquisicions que van
fer els antics responsables de la
biblioteca de la Talaia pensant
en els socis de l'epoca. Poc
més enllá, trobo Per camins de
plana i de muntanya. De Reus a
Lourdes a peu, de Ramon Cua-
drada, editat el 1976.



Des d'aquestes pagines, vo-
lem que quedi constancia del
nostre agra"lment a totes les
persones que han treba-
lIat en les diverses epoques
de la Talaia per conservar la
documentació i els materials
generats per I'entitat. També
als responsables de les sec-
cions que n'han tingut cura. 1,
óbviarnent, als socis i sacies
que treballen actualment cada
setmana amb paciencia i
constancia per descobrir tots
els secrets que s'amaguen al
segon pis de l'entitat, ben
guardats en caixes, arxivadors i
carpetes.
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de l'arxiu és el número 42 d'un
tiratge únic de 100. Al seu inte-
rior s'hi lIegeix, en catala, Edi-
cio exclusiva autoritzada per la
Direcdó General de Propagan-
da, i també que es va poder
editar qracies a les aportacions
econorniques de ciutadans vi-
lanovins, entre els quals figu-
ren Ramir Horro, Joan RiusVila
o Eduard Toldra.

El fons del nostre arxiu i la
nostra biblioteca es comple-
ta amb la ja important heme-
roteca digital que no para de
créixer i amb altres materials
diversos que són nombrosís-
sims: lIibres de diversos as-
pectes de I'excursionisme;
guies que cobreixen tots els
racons de la nostra geografia;
assaigs sobre diversos temes
d'interes excursionista i cultural;
topoguies de senders GR i PR;
mapes antics i actuals de diver-
ses zones del nostre país i del
món; tots els butlletins i revistes
de I'entitat enquadernats acura-
dament, aixícom revistesd'altres
entitats (Vertex, Cordada,
Muntanya, etc.); fotografies
de les nostres activitats de di-
versos períodes; material edi-
tat per I'entitat i degudament
enquadernat (relats de
caminades, marxes, dossiers,
etc.); arxius de les seccions
(molts deis quals encara per
catalogar i a I'interior deis quals
és probable que es facin noves
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Els bulletins i les revistes de la Talaia, digitalitzats, també es poden consultar en paper

troballes), i fins i tot material
arqueolóqic i mineral.

La nostra volunt.at és que
el nou espal d~rxiu/
Biblioteca pugui oferir un espai
de consulta de tot el material
i documentació aplegats du-
rant més de mig segle, i que a
partird'ara potserconsultati pot
esdevenir el nucli d'estudis,
treballs i activitats més ben
proveides d'informació, de
cultura i d'anirna excursionista.

•

Aneu-hi, puqeu-hi, no us
defraudara. Es obert els dilluns,
dimecres i divendres, de 7 a 9
del vespre.


