
L’essència del Barnatresc (Oriol Monclús Majó) 
 
Som a principis de desembre i aprofitant aquests festius entre setmana em decideixo a 
participar al concurs “Vivències Barnatresc per Barris 2022”. Les bases diuen que és un 
concurs de textos per descriure l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin 
aflorar els autèntics valors de l’esport. Ui, ara he de recordar què va passar a principis 
d’any al Barnatresc de Sant Martí de Provençals o d’Horta-Guinardó? Perquè potser es 
notarà molt si només parlo de l’últim per Montjuïc? Sembla que el dimoniet interior està 
guanyant per deixar-ho estar. Però em dic que no, que val la pena pensar en tot allò de 
positiu que ens aporten les caminades de Barnatresc. Que l’important és participar i 
sobretot entrenar la nostra ment a pensaments positius enmig de tantes notícies que no 
ens agraden. 
 
Va! Un text que comença així sembla més un manual d’autoajuda que no un escrit per 
presentar a un concurs. Deixa de mirar l’última tonteria que t’arriba al mòbil, concentrat 
i fes una pluja d’idees sobre tantes situacions viscudes que val la pena compartir. 
 
A veure: els autèntics valors de l’esport. Bé, fer salut, no? I a més sense necessitat de 
pagar la quota a un gimnàs. En una societat tant competitiva també està bé reivindicar 
l’esport com un repte personal, sense marques, ni classificacions, premis o medalles. 
Ai! això no és del tot correcte, ja que sí que hi ha una medalla o millor dit, un pin i el 
màster de participació. Perquè el que té d’integrador Barnatresc és que des de la segona 
caminada ja es rep aquesta recompensa. És una manera que qualsevol persona, no 
importi l’edat o fins i tot la forma física pugui participar, doncs també hi ha rutes molt 
senzilles i planes aptes per a qualsevol persona d’edat estupenda i amb esperit 
aventurer! Apa, això és la lletra de les Teresines!  
 
Que què més? Trepitjar els barris fent salut. Mira, això queda millor, ja que engloba els 
dos aspectes del Barnatresc: fer salut i descobrir tots els racons de la nostra estimada 
Barcelona. I ara sí que em venen al cap molts dels carrers, places, parcs, jardins, 
passatges i racons que hem vist aquest any! Repasso mentalment aquestes imatges i 
se’m fa difícil escollir-ne una. 
 
Tot això està molt bé però és realment l’essència de  Barnatresc? Mira que posar aquest 
títol a un escrit per presentar a un concurs no és seriós! Sembla un anunci de perfum 
que es regala per Nadal! Ja m’imagino el mirador de les bateries del Carmel, al fons la 
trama urbana de la ciutat que desemboca al mar, una persona molt ben vestida i elegant 
obrint amb delicadesa una ampolla amb la millor fragància mediterrània... Mare meva! 
Tinc el cap ple de pardals! Torna a la pregunta i respon... Ja està! “Passejar”. I què té a 
veure ara aquesta paraula? Doncs que Barnatresc és un tres en un: permet fer esport, 
conèixer la Barcelona dels barris i compartir una bona estona de conversa amb altres 
persones. Exacte, eureka! Aquest és l’autèntic valor de Barnatresc. 
 
I de converses durant tots els Barnatresc de l’any n’hi ha milers. Si es poguessin gravar 
tindríem una radiografia perfecte de totes les persones que caminem. N’hi ha d’alegres, 
d’emotives, de profundes, de trivials, de tristes. Però totes són importants perquè darrera 
de cada paraula hi ha una situació viscuda. Apa! Ja et tornes a posar transcendent. 
Segur que alguna es podria explicar... O no! D’aquest any sí que recordo la caminada 
de l’Olimpíada Cultural. El recorregut passava per tota la façana marítima guanyada 
amb les obres dels Jocs Olímpics del 1992. I vam arribar a la platja de la Mar Bella i vam 
coincidir en aquell moment amb el grup del Barnatresc curiós, amb en Narcís que explica 
i coneix com ningú cadascun dels racons de la ciutat. I aquí comentava que és una platja 
nudista,... Bé, no continuo. El que ve després no ho puc reproduir però sí que encara 
sento les rialles, les ironies, els comentaris més pujats de to.  
 
Clar que sí! Fer el Barnatresc és passar-s’ho bé, fent salut i caminant per la ciutat i la 
seva àrea metropolitana.   
 
Ai, ai, ai, que segons les bases el text no pot passar de 800 paraules i ja en porto 713! 
Som-hi, ara agafo aquestes idees que he escrit sobre el Barnatresc i faig un relat com 
déu mana! 


