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Érem a la tardor de I'any 1955 i, des de I'estiu,
uns quants membres de l' Agrupació Excur-
sionista Talaia, lIavors 'Atalaya', feinejaven
usualment els diumenges al matí i algun ves-
pre entre setmana en uns baixos del carrer de
Sant Pau, núm. 27. Un edifici compost per una
planta baixa, dos pisos i unes golfes. Un casal
aixecat a principis del segle XX per la família
Macia, originaria de les Borges Blanques,
un membre de la qual, en Francesc, seria en
l' encara llunya 1931 el primer president de
la Generalitat restaurada. Dits baixos havien
servit de magatzem de gra i oli, un cornerc
que, des de les Garrigues, regentava un altre
membre de la farnllia.

Per un ample portal (s'hi faria una vidriera
nova) s'accedia als mencionats baixos d'uns
set o vuit metres de fondaria per uns quatre
d'amplada. Al final hi restava, a I'esquerra,
un quartet que faria el servei de secretaria i de
les reunions setmanals de la junta. Al costat,
un balcó donava pas a una exigua eixida on
hi havia un dosper al sanitario Un estatge
insalubre que s'havia d'habilitar, enrajolar, cel
ras, etc. i va estar rellogat a Pelegrí Escarra, un
professor (que també s'inteqra en la primera
junta) que feia servir les estances superiors per
impartir pedagogia.

L' 11 de setembre del 1955, en no estar encara
condicionat el local, l'Assemblea Extraordi-
naria de socis es va celebrar en el local antic
de l'Orfeó Vilanoví. Un acte constitucional
per entrar a formar part amb drets i deures
en la 'Federación Española de Montañismo'.
Assemblea que va trametre els estatuts de
I'entitat acabats de lIegir perque fossin apro-
vats per la 'Federación' estatal amb la con-
formitat del 'Gobierno Civil de la Provincia'.
Els components de la junta proposada havien
d'estar recolzats per I'aval-imperatiu- d'una
persona afecta al Movimiento. I un bonho-
miós personatge, que era soci (electricista) i
deuria estar tutelat per algun mandatari del
'Movimiento' ens va signar el requeriment.
Una composició de persones que tenien per
ofici el de flequer (el president), un professor,
dos mecanics, un toneñor. un impressor,
quatre fusters, un paleta idos empleats ...
Notori mostrari de la industriosa Vilanova
Aquelles imposicions poden s.emblar avui dia
de parodia, no obstant. lIavors era un coactiu
de trista memoria per a la majoria d:fque- '
lIa gent d'espardenya i de 'xiruca' -pobra
canalla- amb edats de vint i escaig d'anys

que hagueren de suportar, com bona part de
la població, el malastruc d'una guerra amb
conseqüencies desmesurades de pobresa i
frustracions, si no més ... Un grup de joves que
feien d'aprenents, prop d'operaris, uns altres
joves, de joveníssima lleva, que havien viscut la
desfeta del Segre, de l'Ebre i, amb bona sort,
una interminable 'mili', i en sabien prou de la
impietat mostrada amb escreix pel gran Anihi-
lador que saboca venjatiu sobre el nostre país
encerdat de pors, repressions, prohibicions
humiliants, a voltes amb to de sordina on
s'exdotade I'educació pública la Ilengua de
Verdaguer, Maragall, Carner ... De vegades
penses que vam ser uns joves afortunats d'en-
carar un esguard d'amplis horitzons ...

L'excursionisme associatiu va iniciar-se a
Catalunya el 1876 de la má de l'Associació
Catalanista d'Excursions Científiques i, de la
seva escissió, l' Associació d'Excursions Cata-
lana que, pocs anys més tard, derivaria en el
Centre Excursionista de Catalunya. t.'essencia
d' aquell procedir consegüent del roman-
ticisme encara manté I'actiu en un actuar.
Deixant de banda les variades facetes que es
forneixen dintre de I'excursionisme, en el rere-
fons de cada entitat pot haver-hi un ale de fer

que ve de tals orígens: sentiment de poble,
de cultura i l'interes per preservar la propia
historia. Aquest pensar no s'avenia gens
amb el reqirn de lIavors. Advertien, i amb raó,
que els practicants d'anar a la muntanya,
concretament al Principat, mantenien un fer-
ment de vindicant rebel·lia. L'estadi obert de
la naturalesa, les acampades, era un terreny
procliu per sentir i gaudir del suprem anhel
de la Ilibertat... A la nostra ciutat, salvant uns
quants assajos associatius, no hi va evoluci-
onar un arrelament sostingut; potser si no hi
hagués hagut el 1936, amb el trencament de
tants somnis ... L'historial de la Talaia és prou
sabut, pero sempre resta algun punt que pot
estendre's una mica més ...

En engegar la tramitació de la carta magna
de l' Agrupació, els seus estatuts, els permi-
sos imprevisibles, també calia anar lIigant
caps per al funcionament oficial d'una enti-
tat novella tenint pel mig les obres del futur
estatge, gairebé sense diners ... S'haurien
d'imprimir uns folis per a la correspondencia
que fossin escaients, amb una capcalera amb
el nom de I'entitat, i per al conjunt s'hauria

Primer document on apareix l' emblema
de la Talaia, de I'any 1956. Arxiu Talaia

~grupathht
1

~~tttr$httthda
(2\bl)rribo a lo .Ñebiroción I![spOflolo be montnftisllto)

*
Son "tibIo, 27 Q Zel. 161 H amanuel'a y Seltrtl

Apreciado oonsooio:

Tenemo.§' la satisfaoción de oomunioarle que en f eoha

1 de febrero de 1956, ha quedado federadada nuestra entidad,

por todo lo cual sus soo í os pasan a tener las ventajas que

reporta la posesión de la Tarjeta de Federado, tales como rebajas

en las refugias de la Federaoión, viajes por la Renfe, y poder

tomar parte. oficialmente. en las competioiones deportivas de

montañismo. Para poder obtener esta tarjeta, precisa de Vd.

que presente en Secretaria 3 fotos·carnet y 5 Ptas. por tarjeta.

Al mismo tiempo ponemos en su conooimiento de que

próxim~mente se oelebrará la inauguración de la temporada ofi-

cial de nuestra a o t uao í ó n , oon diversos aotos que ab a r oar á n

todo el mes¡ a s í Domo oonferencias, e p Le c s , sardanas, teatro,

exposioiones y excursiones oon camping.

Es por todo ello que le pedlmos que no deje de fre-

ouentar nuestro looal, el oual está a su disposioión todos los

d í as de 7 a 9 de la noche. y espeoialmente a ti, joven y joven-

c í t a , te rogamos te inoorpores a este ramillete de saludables

Gxcursionistas.

Con la práctica de ello tendrás la salud física y la

paz moral que te dará fortaleza para afrontar todos los momen-

tos de tu vida partioular y colectiva.

Recuerda que en las excursiones hay mucho que apren-

der, tanto en el sentido físico (orientación. observación. re-

oordaoión de la$ impresiones y detalles que te harán mas sagaz

para andar por cualquier parte con un sentido propio y seguro)

como moral. de creencia en un poder sobrenatural. de práctica

de soportamiento y oonvivencia con otras personas. de oono c í >

mientos de paz y tranquilidad en la quietud de unos parajes

agrestes e imponentes. que dan una s e r en í tí a.d y equilibrio de

los que tan faltados estamos en la ciudad.

Esperando pues que sean estos temas de su agrado. le

quedamos pendientes de sus deseos y aspiraciones en lo posible.

LA JUNTA

História de la Talaia 301 talaia 53



de triar també un escut, emblema, que fos un
representatiu grafic de I'entitat.

De sempre, I'activitat humana ha tingut la
necessitat d'uns senyals d'identitat, signes
d'un col·lectiu o d'un personal encuny. Així
fou que gairebé a corre-cuita, romanent
encara en el 'Coro', es plantegés la qüestió de
tenir un emblema que representés l'Agrupa-
ció Excursionista Talaia. En una de les reunions
de junta es cercaren idees i amb poques pro-
postes aviat es va estar d'acord amb un dibuix
que un mateix exposa: un aqlá tan comú del
garric, o coscoll, coscó (Quercus coceifera)
deis nostres paisatges.

Durant els anys 'd'espera', adolescents,
adrniravern els companys de motxilla d'altres
poblacions que duien les insígnies deis seus
clubs, centres excursionistes, en la tapa de la
motxilla o en l'anorac ... 1 fou en aquell instant
que es tingué l'acord de I'entitat per aprovar
un logotip fet amb diligencia perque el temps
se'ns tirava a sobre ... Que podia palesar un
aqla? En les primeres excursions a muntanya,
que amb prou feina en sabíem els noms,
fent la descoberta d'un territori, la nostra
comarca, ran la rnediterrania. per I'agrest
Garraf, el seu massís muntanyós solcat de
'fondos', mot sembla que endernic d'aquests
relleus calcaris, de feréstega petjada. Si surts
d'una lIeu sendera que sovint transcorre entre
esmolats 'rasclers', cal estar atent en avancar
la passa advertint fenedures, paranys sota el
prodiq brollam darcots. ullastre, o bargalló. O
bé el carritx feridor d'altes canyiules, i romaní,
i bruc, i Ilentiscle i I'omnipresent arbust del

coscó que, en gran mesura, abasteix tan
singular terreny. Planta de fulles punxants o
rebrots tendres en la primavera, curulla a la
tardor del fruit sec que deu alimentar anima-
lons de l'eixut entorno Talment, en embeure's
d'una vivor de la nostra muntanya immediata,
és fácil avenir-se a una inspiració ... l.'enqua-
drament de I'escut ja esta va fixat i lIavors s'hi
havien d'agregar uns motius que són refe-
rencia del que representa. En la part superior
de l'aqla un clap en blanc, un cim nevat, l'alta
muntanya, tan escatimada pels practicants

de l'epcca, guarnit per una edelweiss, la
(Leontopodium alpinum), un exponent de
I'alpinisme i, d'un temps enea. símbol d'una
natura incontaminada ... La flor de neu, en
deiern, presencia que advertírem per primer
cop pels estimballs d'Ordesa, precisament
I'estiu de 1955. A sota, en la clofolla, el nom
de I'entitat, i al centre de I'agla, I'escut de
Vilanova i la Geltrú. En un principi, envoltant
la base, també hi anava el nom de la ciutat. En
I'esdevenir, els noms serien normalitzats en
catala.

L' 1 de febrer de 1956, en una comunicació
impresa dirigida als socis i socíes.es feia saber
que ja érem federats. L' encapcalarnent de
la carta du per primera vega da I'escut de la
Talaia.

A dalt.
Felieitació de Nada I de la Talaia de /'any 2007
on apareixen exemplars de coscó
i les seves g/ans. Foto: Salvador Butí

A /'esquerra:
Pujant pel fondo del Teixidor enmig
de coscons. Foto: Ricard Sabaté


