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Estem d'etemetide.Lanostra revista,
hereva d'aquells senzillsbutlletins deisinicis
de la Talaia,ha assolit una xifra rodona i
important: 300. Tres-centesedicions,tres-
cents números des que I'any 1957, ara fa
54 anys, s 'iniciava una aventura editorial
que hauria de passarper tnoltesdificultats i
censures,pero que sempre resistfagraciesa
I'empenta deis seusrespon-sablesi potser
per allo que la nostra entita t sempre ha
volgut deixar constancia escritade la seva
uejectotíe. Enaquest article repassemla
historia d'aquesta revista, que vanéixer
sent un butlletí modest i que, amb el temps,
ha esdevingut la revista que teniu a les
manso

El butlletí o revista de la Talaia té, a grans

trets, dos grans períodes si ens hem de fixar

en el seu format. El primer, des del seu inici,

I'any 1957, fins al 1988, en que el format

queda fixat amb un mida de mig foli

(210 x 148,5 mm). Aquest anticformat,

que es manté durant un Ilarg període de 31

anys, coincideix amb la separació de dues

epoques diferents de progressió social. En

el segon període, a partir del 1988, el

butlletí canvia de mida i passa a DIN A4

(210 x 297 rnrn), que és I'utilitzat

actualment i el que acabaran adoptant la

majoria de publicacions modernes. De mica

en mica, de butlletí es convertirá en revista,

una revista social i excursionista que

pretendra donar a coneixer les activitats de

I'entitat i compartir-les amb la seva massa

social.

Pero anem als inicis. L'Agrupació

Excursionista Talaia es funda l' 11 de

setembre de 1955, idos anys més tard

sorgeix dins la junta directiva la inquietud

de crear un petit mitja de comunicació

entre I'entitat i els seus associats. En aquella

epoca, els socis i sacies ja rebien uns senzills

programes d'actes i excursions, pero es

trobava a faltar algun espai escrit on poder
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transmetre tot allo que s'havia dut a terme,

'cis amb la intenció d'animar els excursionistes a

tornar-hi i a informar-los deis Ilocs que

6- s'havien visitat. A la novella entitat, dones, era

ciar que faltava un 6rgan de difusió de les

activitats de I'excursionisme local.

li L'epopeia del butlletí, dones, cornenca el

6 a setembre de 1957. Els responsables de la seva

edició van acordar que tindria un aspecte

semblant al d'algunes entitats barcelonines

que ja editaven publicacions pr6pies. La junta

de l'epoca va encarregar la tasca d'engegar el

butlletí a un vell excursionista, l.lorenc

s, Domingo, al quall'autor d'aquestes ratlles, un

jove de 18 anys, havia d'ajudar en les tasques

de redacció.

r

Així dones, el núm. 1 del butlletí va sortir

r impres en un foli doblegat per la meitat, amb

'i, un total de quatre pagines. l.'exemplar havia

de servir per a dos mesos i hi apareixia una

salutació inicial en rigorós castella per

exiqencies de l'epoca -i per evitar soroll de
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sabres-, un relat de la vall d'Ordesa, escrit per

Antoni Ordovas, i un altre sobre el santuari de

Bellmunt, delllavors president Miquel Fortuny,

el qual tingué el coratge d'escriure'l

íntegrament en cata la, cosa insólita en aquells

anys 50, i també sospitosa, si més no d'alguna

activitat contraria al Régimen. Per acabar-ho

d'adobar, a la contraportada hi apareixia un

noticiari amb I'anunci d'un Cursillo de

Gramática catalana. Tot un repte i tota una

declaració d'intencions, per ser el primer

número i per ser l'epocaque era!

Sense canviar la tónica establerta, s'anaren

variant i millorant algunes qüestions segons les

circumstancies del rnoment. pero no era fácil.

El que ara ens semblaria una fotesa, com

augmentar la seva extensió de 4 a 8 pagines i

convertir-lo en mensual, com es féu I'any 58,

suposava haver de gastar-hi més recursos, i la

migrada economia d' aquells anys no permetia

gaires alegries. A partir del núm. 4 es va decidir

d'afegir-hi unes cobertes, amb un dibuix a la

portada alleqoric de les excursions de la Talaia

i I'excursionisme en general. La resta de la

coberta es va omplir d' anuncis que ajudaven

econ6micament I'edició.

Amb petites variacions en el nombre de

pagines o en les cobertes, dones, a partir de

I'any 60 a cada edició hi havia, almenys, un

escrit en catala. La primera pagina s'havia

convertit en una mena d'editorial i mentre

tlorenc Domingo encara dirigia la publicació,

es va incorporar a I'equip de redacció una de

les persones que va ser més cabdal en aquell

moment, Joan Virella.

Sense variar el tipus de composició, a partir del

61 s'editava cada dos mesos. L'any 63, després

d'un primer butlletí per a tres mesos, la junta

del moment va encarregar a Joan Nadal que

muntés una publicació més atractiva, que va

sortir I'abril de 1963 amb una fotografia a la

coberta. Les dues primeres van ser mensuals i

la tercera va sortir a I'agost, peró l'esforc

econ6mic que calia fer-hi no va permetre que

la proposta continués i el següent número que

sortí, el novembre-desembre del 63, va ser una

senzilla circular ciclostilada.

Cal suposar, pero. que aquest canvi sobtat en

la qualitat del butlletí es degué també a la

sotragada econ6mica que I'entitat va rebre

quan les autoritats li van imposar una multa de

10.000 pessetes per haver volgut organitzar

un festival de canco catalana al Teatre Bosc

sense el permís del Govern Civil que, a més, va

acabar amb una manifestació espontania de

les persones que hi havien assistit i de la sanció

esmentada que la Talaia va haver de pagar

amb I'aportació desinteressada de molts socis i

s6cies i estrenyent-se el cinturó durant temps.

L'any 1964 surt elegit president de I'entitat

Pere Camar6s i poc després es rep una

notificació que obliga totes les publicacions

peri6diques a tenir un periodista titulat de

capcalera per controlar qualsevol sortida de

mareo Evidentment, la Talaia no s'ho podia

permetre i aviat es cornenca a funcionar com si

es tractés d'una publicació clandestina. Els

mesos de gener i febrer del 64 s'editen dues

publicacions de 12 pagines, dirigides

personalment pel president Camar6s, les quals

dissimulaven el nom del butlletí amb el títol

Folleto informativo para los socios. Els

exemplars, amb retol, escut i fotografia a la

coberta, no van passar per alt a les autoritats i

no en va tornar a sortir cap més fins al

setembre següent, aquesta vega da amb el

nom Circular para los Socios, sense data i amb

indicacions indirectes dins del text que calia

descobrir per saber de quin mes es tractava.

L'any 65 va continuar sortint la circular

esmentada, que era mensual. Per esquivar els

requeriments de les autoritats, cada circular, a

I'editorial, venia encapcalada amb una gran

lIetra majúscula que indicava el mes a que es

referia: així, la lIetra A era el gener, la B el

febrer i així successivament. El mesd'octubre
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CIRCUl,l<R PER AlS SOCIS
AGOST - SETEMBRE 1975

Participació a la XXXIX Marxa Nocturna
d'Orientoció .

Eh passatsdes 5 i 6 de [ulíol se oeldlfll al m3CH del Montsenr la ja clh-
lOica Marxa Nocturna que organitza cada any la Delcgad6 de Crkia de b
Unió úl:ursionista de Caf:l;llIn~;¡. Cal dír prh'iamt'lIl qu~ la cursad'engllany
ha eslal una (.~ les més fortes en 'Iu.¡mt II desnlvells ('S reftteix, $Obrctot :d-
gutlS: teams entremíg de base ¡le!' en pa~\·ell. en eIs quals cls camins crcn

d't:Alraordi,l?tri;¡ pendent. No CIlI dir que per sí sola, aquesta Cursa, (.'11edt..•.
brar-se a la ~l:t (,,-¡mpofhl mon D.c-'lulI:nt <:1$errors en l'onentacíó. BOII;;I prova
,rai~b 5(>1\cls 102 e'luips ,ortil5 i ds 70 rcalmcnt classi6cMs. La sorlida 1'101le-

nir lloc des del poble de Fi¡:M{) se!!"i,,' per diversos imlreb i maslcs,C.:Im CfltI
Torrnpá, Can xtutamoros. Can V,dls, S:tll~ Crístófnr de ~Iolltcugucs. J..:¡ Cren.
Cau Plto"s, ¡ ananl a Iíualítzar ;¡I casertu de Ctollic-Jllt. molt :1 la vlIra del ri"

Congost. Els equips participmlts de In oostra Enlital V:II\ quedar dRssiroealli
<1('la form:l. segiient:
CIólS. Noms Dorsal I'IIIIU

]8 )1. ACUM- J. Domingo - J. (;;¡rriÓIl 1 85
21 J. F~ - ~1. VaJe'r(J- M. Mmioz Sí 93
31 L. Daviu- C. Bon-ego - F. Cayeso 89 106
36 1- Omdela· D. Domench - M. Dalmau 52 112
Si J. M. Plana • l. Miel - J. Caries 104 114
38 J. Candela . A. 8nl\'f> • M. Busqucts 9;1 115
5fI J. CampUlo - J. Blanes - J. Cardll il 142

La !lOStr.í Entitnt va quedar chlssillcad:. en 6C. lloc. Com a curiosittlt di·
rem que el primer dassiflC:11 ho va fer !lmb 42 punts i I'MUm :1mb235.
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es va publicar un butlletí extraordinari amb

motiu del dese aniversari de la fundació de la

Talaia. Aquest exemplar tenia 76 pagines més

les cobertes. A la portada hi havia una

fotografia a tota pagina de la conquesta del

Cerví i a I'interior, 7 pagines d'anuncis. Tot

plegat va resultar una publicació insólita i

d'unes característiques desconegudes fins al

moment. A més, gairebé la meitat deis articles

ja estaven escrits en catala, tot i que I'entitat

encara es deia, oficialment, Atalaya i que

érem, també oficialment, a Villanueva y

Geltrú.

L'any 66 encara continuava en funcionament

la circular de quatre pagines, indicant el mes

d'edició amb el subterfugi Previsió del temps

per al mes de ... El gener del67 ja es va incloure

dins un requadre de la portada, amb un dibuix

al costat, el nom de I'entitat totalment

catalanitzat, amb una primera versió que

mantenia el nom Atalaia. També es va escriure

l'adreca en catala i el nom de la ciutat correcte:

Vilanova i la Geltrú. El mes de juliol es va editar

un butlletí extraordinari que feia un repas a la

feina feta per I'equip de Camarós, gairebé a

tall de corniat. i la resta de les circulars, fins a

final d'any, ja van ser escrites íntegrament en

catala.

Fins aquell moment queda clara la constancia

de la gent de la Talaia -si voleu, tossuderia- per

continuar publicant un butlletí o una circular

malgrat les circumstancies adverses, tot plegat

qracies a l'esforc de molts col·laboradors que

van permetre que I'entitat mantingués un

nexe cómplice amb els socis i així es continués

escrivint la seva história.
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Des del gener de I'any 68 fins al final de I'any

75, la circular entra en un període d'estabilitat,

de normalitat, d'edició sense gaires

convulsions. Fora d'algunes conveniencies

editorials, sempre tindra 8 pagines i la

periodicitat sera gairebé sempre mensual.

Cada any, el mes d'octubre, s'edita un butlletí

extra amb motiu de I'aplec que es feia a

Lurdes.

Entre els anys 68 i 71, amb el president Llurba,

feia de director de la circular Xavier Capdet, i

del 72 a175, essent president qui escriu

aquestes ratlles, el director fou Vicenc

Carbonell. L'any 76, amb la presidencia de

Lluis Daviu, continua el cartee David Vidal, que

feu de director, si bé la font principal de

notícies, articles i comentaris continuava

essentJoan Virella. Aquell any la periodicitat

varia, pero la publicació ja tenia8 pagines i

unes cobertes de cartolina, amb uns bonics

gravats al boix de Satorra.

L'any seguent, 1977, les edicions comencen a

trontollar i no és fins al maig que es fan dos

butlletins normals. Després surt publicat un

número extraordinari sobre I'expedició a

l'Ausangate, el qual compren del gener al juliol

de178. Com que en aquell moment no hi ha

equip de redacció, aquell any es fa un resum

de les sortides realitzades des de I'agost del78

fins al maig del 79, seguit d'un altre número

de juny i juliol del 79, on apareixen a la portada

uns dibuixos, o més aviat gargots, delllavors

infant Mar~al Julia. Els tres últims números de

I'any sortosament milloren sensiblement amb

fotografies a la portada i amb una composició

interior impresa ja en sistema offset.

L'any 1980 surt elegit president de I'entitat

Josep Julia. En aquell mornent, Manel Dalmau

pren la direcció del butlletí i la publicació

cornenca prou bé el primer any, pero el81 i 82,

tot i que es va publicant cada dos o tres mesos

amb unes 20 pagines de mitjana, va perdent

qualitat i col·laboracions paulatinament, i fins

els anuncis es fan amb retolador. Finalment, la

junta decideix convocar la Secció de Cultura i li

ofereix fer-se carrec de la confectió, del butlletí.

Veient el desgavell, els responsables de la

secció prenen les regnes de I'edició.

Així doncs, els dos darrers butlletins de I'any 82

els confecciona la Secció de Cultura de

I'entitat i milloren sensiblement, tant en

I'aspecte com en la qualitat. Amb la mateixa

tónica es realitzen els dos primers números de

I'any 83, pero l'esforc económic és excessiu i

els butlletins s'acaben. Després d'un lapsus

d'uns quants mesos -de marc a octubre-

apareix un full informatiu de 4 pagines i un

altre al novembre. L'anysegüent, el 84, només

se'n confecciona un, que correspon al quart

trimestre, amb 22 pagines més cobertes.

L'any 851a Secció de Cultura continua amb la

feina i edita un número trimestral gener-

febrer-rnarc amb la coberta de cartolina i un

dibuix polernic d'Also, que fa sátira de la

situació en que es troba I'entitat. També es

publiquen butlletins especials de la Secció

d'Esquí i de la Vocalia de Marxes en qué es

demana més participació.

L'abril-setembre del85 se'n fa carrec Josep

Blanes, que ja hi havia intervingut en altres

epoques. Sota el criteri de laSecció de Cultura

es crea una nova concepció de butlletí, amb

fotografies interiors, impres en fotocopies,

amb una extensió de 24 pagines més cobertes.

En surt un altre d'octubre del85 a gener del

86. Amb la mateixa tónica es realitzen els de

febrer-maig del86 amb 32 pagines més

cobertes i el de juny-setembre del86 amb 36

pagines més cobertes, aquests ja editats en

una impremta. El darrer butlletí amb I'antic



format de mig foli seria el del primer trimestre

de187, similar als darrers, amb 44 pagines més

cobertes, pero aquell any no se n'edita cap

més, una altra vegada per qüestions

econorniques. Novament, doncs, es tornava a

, tallar la comunicació entre I'entitat i els socis.

Ben aviat, pero, amb la nova presidencia de

Salvador Butí es propicia una nova situació,

una nova empenta de renovació de conceptes

i persones que afavoreix la represa de la

revista. Com ja hem dit a I'encape;alament, a

partir de I'any 88 comenca un nou període. De

l' antic butlletí de petit format es passa a un

format més gran (DIN A4) i un aspecte ja de

revista. Al canvi estetic elsegueix, també, un

canvi en el compromís de I'equip de redacció,

que portara un període de normalitat i de

continurtat de la publicació, de diversitat

d'articles i d'un augment de les

col·laboracions.

En els darrers exemplars de petit formatja

s'havia treballat amb sistemes .nforrnatics de

tractament de textos, pero encara es

confeccionava la maqueta de forma manual. A

partir de I'any 90 es comene;a a treballar en

composició digital i s'evoluciona fins al punt

d'introduirtota la revistaja acabada en un CD

que s'entrega a la impremta. La denominació

de la revista en aquesta primera epoca fou

Butlletí per als Socis i era editada des de la

Secció de Cultura. Josep Blanesla dirigia, i

participaven en la confecció i la revisió deis

textos Blanca Forgas, Joan Raventós i Caries

González. A partir delsetembre del91 el

Butlletí per als Socis passa a dir-se TALAIA-

Revista d'Excursionisme.

En aquell període, la revista és d'edició

trimestral i té una quantitat de pagines que

fluctua entre les 48 i les 64. Les cobertes són

en blanc i negre fins al 1994, perol'any

següent, per commemorar el40e aniversari de

l'entitat, es fan ja en color. L'any 1998 es

constitueix el Consell de Redacció de la revista,

que substitueix la tasca de direcció, encarrega i

revisa els textos i també controla i racionalitza

els costos d'impressió. El mateix 98

s'introdueix la numeració de la revista, ja amb

el núm. 259, xifra que prové de I'ordre deis

butlletins des del primer editat I'any 1957.

Els últims temps, fins al núm. 299 que

correspon a I'any 201 O pero aparegut a

primers de 2011, la maquetació i seguiment

de la revista ha estat dutaa terme

principalment per Agustí Poch i Jaume

Esteban, amb I'ajut de Blanca Forgas en la

revisió deis textos i altres ajudes puntuals del

Consell de Redacció. Aquesta darrera etapa en

format de revista -un total de 80 edicions- ha

representat la consolidació com a revista

excursionista en el panorama de les

publicacions de muntanya del nostre país, amb

una sensible millora tant de la qualitat

d'impressió i d'imatges com de la diversitat de

croniques i articles que han anat reflectint la

nostra extensa activitat. Tot i amb aixo, no ha

estat Iliure d'entrebancs tecnics i de dificultats

en la recerca de col·laboracions periodiques:

així, mentre les edicions de 1988 a 2002 han

estat trimestrals, durant el 2003 només van

sortir dues revistes, i del 2004 al2008 van

apareixer quadrimestralment, tres a I'any,

encara que alguna anés a cavall d'un i altre

any, i finalment els dos darrers anys, el 2009 i

el201 O, només han vist publicades dues

revistes per any.

t
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Avui, pero, comencem una nova etapa,

aprofitant I'edició 300 d'aquell modest butlletí

que ha anat fent-se gran amb els anys. La

revista de la Talaia canvia d'aspecte i introdueix

algunes millores en la composició deis articles i

en la maquetació, amb un disseny més

actualitzat i amb articles i col·laboracions

divulgatius i d'interes, El color hi pren

protagonisme i passa a tenir totesles seves

pagines en color. Pero, tot i els canvis, la

publicació continuara fent-se resso del nostre

excursionisme, de les activitats més rellevants

deis nostres socis, sense oblidar ni les

cróniques culturals ni les esportives del nostre

arnbit, i oferint espais d'opinió i

col·laboracions socials, tecniques i científiques,

escrites pels nostres socis o buscant també

aportacions externes que puguin ser d'interes.

Tot plegat amb la intenció que aquesta nova

revista -aquesta pretérita pero renovada

revista- continudent de nexe actual d'unió

entre I'entitat i els seus socis i sacies.

Segur que ha valgut la pena I'important estorc

realitzat per totesles persones que han

col·laborat i han contriburt a escriure les

pagines de la nostra historia.


