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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

La Renclusa

PROJECTE D'INAUGURACIó DEL XALET-REFUGI

En el CENTRE EXCURSIONISTA regnava força activitat del
bon punt que va fixar-se el dia 5 d'agost per data de la inauguració
oficial del xalet-refugi de La Renclusa, que devem a la iniciativa del
nostre enyorat company, l'eminent pireneïsta Juli Soler i Santaló.
S'esteníen les invitacions a les diverses societats amb les quals la
nostra està en relació, a les corporacions, a les autoritats aragoneses
i catalanes; es confeccionaven les cartes i dibuixos que havíen d'acom-
panyar les fulles i quaderns-guies de propaganda, impresos d'utilitat
a tots els qui determinaven anar-hi; es redactava el programa de les
festes de la inauguració que havía de compendre els dies 5, 6 i 7:
presentació d'autoritats i de delegats, nomenament oficial de guies
del CENTRE EXCURSIONISTA, descobriment d'una làpida a la bona
memoria d'en Juli Soler, vi d'honor, repoblació de peixos als estanys,
ascensió al pic d'Aneto, el gegant del Pireneu (3,404 m. s. m.),
on havíem de fixar-hi un bronzo dedicat al gran poeta Verdaguer
com a cantor de les Maleïdes; obrir les obres del refugi de Coll de
Corones...

En l'endemig, cada dia s'acoblaven nous companys que veníen
a sumar-se als expedicionaris; els qui coneixíen la regió desitjaven
tornar-hi en ocasió tan assenyalada; els qui encara no coneixien la
imponent serralada, se sentíen esperonats de contemplar-la d'aprop
i de passar el Pont de Mahomet. Es demanaven referencies, s'escri-
víen i es rebíen cartes, oficis i telegrames.

Voldríem posar per llarg totes les adhesions rebudes, interessants
i afectuoses la majoría d'elles, i a desgrat hem d'acontentar-nos pu-
blicant-ne la llista en l'ordre mateix en què ens han pervingut.
Són aquestes, barrejades, les autoritats, les societats i els particulars
que han respost a la nostra participació:

2s



226	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Orfeó Tortosí; Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales; Acade-
mia de Ciencias de Zaragoza; Bisbe de Ascalón, Administrador Apos-
tòlic de Barbastro; M. O. Mengel, president del Club Touriste du
Canigou; Societé du Haut Vallespir; La Section Basque du Club A. F.,
Bayonne; J. Médan, concessionari de 1'Établissement Thernial de
Les-les-Bains; Albert Boyer, membre de la Section du S. 0. du Club
A. F., i conseller municipal de Bordeus; L. Le Bondidier, secretari
de la Federation Internationale des Sociétés Pyrénéistes, a Pouzac;
S. Rayssé, president de la Section de Tarbes du Club A. F. i deis
excursionistes tarbesos; Agrupación Alpinista Peñalara (Madrid); Ins-
titució Catalana d'Historia Natural; Orfeón de Graus; Juventud Excur-
sionista de Salamanca; Govern Militar de la plaça de Jaca; Capitanía
General de la quinta regió; Govern Civil de la provincia d'Osca; Al-
caldía Constitucional de Benasque; Mariàn Campo, capellà ecònom de
Benasque; J. Latast, vice-president de la Section de Tarbes du C. A. F.

El dia 28 de juliol, es va rebre al CENTRE un telegrama de mossèn
Jaume Oliveras notificant -nos la tràgica mort, al pic d'Aneto, del
conegut guia i arrendatari del xalet-refugi en Josep Sayó i del nostre
consoci n'Adolf Blass. Pot considerar-se l'esglai que va produir tal
nova al CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Tot seguit es va
acordar la suspensió de les festes de la inauguració, i que surtís cap
a La Renclusa, portant la delegació de la Directiva, en Pere Pach.

També s'hagué de desfer tot el treball fet i tornar-se a comunicar
amb totes les entitats i persones, a les quals s'havía invitat, per a in-
novar-los la suspensió de les festes i la malhaurada causa que la mo-
tivava. Aviat varen anar-se rebent cartes de Mn. Jaume Oliveras
i d'en Pach, detallant la tragedia, amb les quals podíem calmar en el
possible l'angoixa dels nostres consocis que acudíen sovint cercant
detalls.

Ara res podem fer de millor que deixar parlar a Mn. Jaume Oli-
veras, company d'excursió deis que hi moriren, qui n'ha fet una pun-
tual, punyent i admirable relació, per la que es veu tota la magnitut
de la tempesta i de la desgracia. En bon record d'en Josep Sayó
s'inserta el treball del Sr. Juli Barloque.

DESGRACIA AL PIC D'ANETO

OT era una febre d'activitat a La Renclusa, aquells pocs
dies que mancaven per la festa de la inauguració. Els
paletes s'afanyaven a pavimentar els baixos de l'edifici,
els fusters avençaven els sostres i embans dels pisos su-

periors; els peons aplanaven el terreny d'enfront per fer-ne una es-
paiosa plaça; amunt i avall de Benasc era una corrúa feta de cava-
lleríes amb els materials i moljliari convenients; de Barcelona ve-
níen noticies afalagadores sobre la gentada que pujaría; àdhuc amb
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la guerra, venía de França un gentil missatger, la intrèpida ex-
cursionista Marta Millet, i ens deia que a Luchon hi havía una mu-
nió de turistes disposats a venir, i ella volía enterar-se de tots els
detalls per animar-los més.

Amb tot i aquesta fressa, hi havía a la mig-diada uns instants
de quietut : els obrers descansaven del treball dur que començava a
trenc d'auba i durava fins acabar-se la llum del dia. En aquella
hora de silenci i quietut, saborejàvem nosaltres el cafè, la festa de
Sant Jaume, amb les portes mig tancades, tirant plans i cavilant com
podríem encabir la gent, puix no es parlava de res més allí; quan tot
d'una ens interromperen uns crits de part de fòra i els lladrucs de la
Maladeta, el gos fidel que guardava la casa. «Ja el conec», digué
en Sayó sortint a fòra, i de seguida entraren amb alegrois infantils
l'Adolf Blass, prou conegut nostre de l'any anterior, i son company,
l'Eduard Kròger.

Veníen d'una llarga excursió per la muntanya catalana, i arri-
baven a la última etapa de llur viatge. No sabíen com manifestar
la llur satisfacció, perquè venint acalorats i veient les portes tancades
i el silenci regnant per tot, s'havíen cregut que hauríen d'empendre
el viatge cap a Benasc sense trobar acolliment ací. I, explicant-nos
les llargues peripecies de llur viatge, a cada moment feien retret del
desengany que havíen tingut en presentant-se i en veient-ho tot tan-
cat i solitari, ço que feia més agradable 1'alegría que seritíen ara de
trobar-se tan ben acompanyats i atesos.

L'arribada d'un turista a les soletats de La Renclusa és sempre
un aconteixement alegre; emperò, quan en mig de l'expansió familiar
d'aquells dos alemanys, se sentí una veu que exclamava de part de
fòra «Ara ve un francès», va semblar . que planava sobre tots un
lleuger malestar remembrant les passions violents dels homes.
«No us amoïneu, estem en terreny neutral», vaig dir-los jo, mig
en broma; i tot seguit saludavem al Dr. Prió, prou conegut entre els
excursionistes pirenencs, i que encara que tingués tots els aires d'un
francès, és un català de pura soca. I tornà a regnar l'alegría franca
i el bruït del treball, i la vida tornà a escampar-se per tots els encon-
torns de La Renclusa, puix cada nou arribat portava noves i Inés
afalagadores noticies, esperonant l'activitat de tots.

El meu esperit de proselitisme havía dut aquest any a La Ren
-clusa un hoste de dies. El meu company patía del cor per excés de

grassa, i pesava la friolera de 104 kilos. «A La Renclusa s'hi
curen tots els mals, li diguí jo un dia; allí t'alleugeriràs, puix
per mica que caminis, arrencaràs unes suades que excitaràn forta-
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ment la teva set, i amb l'aigua pura que es beu allí, faràs una bugada
que llevarà totes les toxines del teu cos : és el país ideal per a tu.e
Volgué veure fotografíes per tal de cerciorar-se que hi havía on gen-
dre l'ombra, i assegurat que podía anar a jeure sota els pins ombrívols,
vingué a La Renclusa jurant que no el temptaría pas de pujar cap
cim, i que no faría més que jeure a la fresca tots els dies.

Emperò, posat allí, ja el primer dia li vingué la, rauxa d'anar-se'n
de bon matí muntanya amunt a rentar-se a una congesta de neu,
gust verament propi d'una fada muntanyenca, i no es féu pregar
tampoc quan a estones perdudes l'acompanyí pels encontorns, ara
a l'estany de La Renclusa, ara al Forat de l'Aigallut, ara al llar. de
Vilamorta. La de Vilamorta, sobretot, fou una excursió de prova,
fent-lo passar, de retorn, per passos d'isart; i veient que no es donava,
l'endemà l'engrescava a pujar al Port de Benasc, on fruiría de la
vista més esplèndida sobre la gran muntanya Maleïda. De la gran
collada estant gaudírem, efectivament, d'aquella vista dilatada i
grandiosa de les geleres i roques Maleïdes; emperò una boira atapaïda
ens privà la vista de la part de França, i l'home pesat i covard, se
n'anà amb ganes de tornar un dia clar per fruir d'aquella vista també
interessant.

Per ço, quan el Dr. Prió manifestà desigs d'anar el dia següent
al port, ens oferírem desseguida a acompanyar-l'hi, però amb ganes
ja de pujar més enlaire i enfilar el cim de Salvaguardia. I tal dit,
tal fet : mon company enfilà aquell alterós cim, podent contemplar
de des l'enlairat bel-vedere tot el massiu central deis Pireneus : a l'un
extrem les Tres Sorores, i a l'altre el Colomés, tancant aquell esbart
de perdius blanques que en esbarriada voladuria escalen tots els
cims, les cascates, congestes i geleres que omplenen les vertents de la
immensa serralada.

— El Pic d'Aneto, no és pas tan difícil com això, -' vaig dir-li
de tomada, — tu pots pujar-hi com un altre. 

I donant la cosa per acordada, es tractà sols de cercar l'oportu-
nitat, perquè L'ascensió no destorbés cap deis homes que treballaven
febrosament a La Renclusa.

Això passava l'endemà de Sant Jaume : els alemanys, com els
dèiem nosaltres, havíen en 1'endemig organitzat la seva ascensió per
l'endemà, i em vingueren a trobar a mi per veure si els hi acompa-
nyarfa. «Així, — em digueren —, podrem fer la pujada sense que es
destorbi ningú més que en Sayó, i no s'enderreriràn les tasques urgents
del Xalet i la Capella.»

Com que un convidat en porta un altre, jo vaig convidar també
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el meu company, j oiós de fer pujar al Pic un home que passés de cent,

la qual cosa, malgrat venir-hi bé ell, i estar-ne contentíssim, no es
pogué realitzar per no haver estat possible trobar un calçat a pro-
pòsit.

El dia 27 de juliol, a tres quarts de cinc, sortíen de La Renclusa
l'Adolf Blass, l'Eduard Kr&ger i 1'infadigable Josep Sayó, per enfilar
el Pic d'Aneto. Jo vaig sortir mitja hora més tard, quedant-me
una estona a consolar el meu company que restava tot consirós,
dient-li que arranjaríem la qüestió del calçat amb el sabater de Be-
nasc, i podríem pujar-hi un altre dia, puix ocasions no en mancaríen
pas.

Al Portilló vàrem acoblar-nos tots, contemplant la visió sempre
nova de la immensa gelera que el sol del matí feia lluir resplandent.
Tindríem un dia com pocs se'n troben : l'horitzó estava claríssim i
sols qualque boira s'aixecava pel cantó de la Vall d'Aràn; emperò el
sol la fondría segurament i veuríem els últims termes fins allà on la
vista pogués allargar.

Tot era satisfacció i alegría, i amb quatre salts passàvem la tar-
tera, ben curta aquest any, i empreníem la costa dura per guanyar
aquella tartera de penyals gegantins que separa la congesta de la
gelera. Allí es fa el primer descans ans d'utilitzar la corda, i tornà

-vem a fer calendaris sobre el temps que no es presentava ja tan segur,
àdhuc sense fer-nos cap por, puix per més que les boires aixecaven
el cap i enfilaven els cims del Mall dels Puys i les vertents de Mu-
lleres, no essent empeses per l'ala de foc de la tempesta, s'ajeien als
peus d'Aneto i no feien pas cara de tenir força per muntar-hi, sinó
que es destriaven, si per cas eren atrevides de pujar amunt, i es
foníen, a l'últim, amb la calor del sol.

Ens lligàrem, doncs, plens de coratge, i emprenguérem altra
volta la ruta per damunt la gelera. Al davant nostre es presentà de
sobte com una gola fenomenal oberta : era lluny encara, i feia feredat
per ses dimensions colossals aquella gola negre.

— Anem-hi — vaig dir jo, — serà una caverna com no n'hem
vista mai cap. -

1, a anida que ens hi acostàvem, creixía, creixía, com si ens vol-
gués dragar.

Jo no havía vist mai a la gelera d'Aneto un espectacle tan gran-
diós com aquell : la boca de l'infern del Dant amb el fons caòtic ple
d'espectres capgirats : el portal d'una cova de gegants amb muntants
de sis metres i una obertura de dos o tres, i un sostre prim, com pa-
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rany posat als qui descuidats passessin per sobre, per enterrar-los
al fons sense fons de la caverna. L'esquerda fenomenal s'endinzava
lluny, lluny, i es perdía de vista amb un revolt que feia. La visió
era ferestament tètrica, tan atractiva emperò, que passàrem una bella
estona contemplant-la embadalits al temps que la nuvolada s'anava
alçant fins a tapar-nos ja de tant en tant el sol, cosa molt agradable
en aquella hora, perquè picava ja de debò.

Així és que beneírem el temps tan propici per nosaltres i tiràrem
avant cap al Coll de Corones, on se ens esperava una altre sorpresa
ben agradable, puix el llac Coronat, que tants anys ha no havía pogut
contemplar ningú, aquest any es presentava a la vista i amb un as-
pecte nou completament.

Tots els que freqüenten la Maladeta saben com antigament
aquell llac, el més alt dels Pireneus, ocupava tot el clos del Coll de
Corones i era gelat quasi sempre. Anys enrera s'ensulsià restant
en son lloc una fossa colossal, en part descoberta a 1'istiu, en part
ocupada per una muralla de gel que tindrà uns trenta metres d'alça

-ria. Semblava, doncs, que aquest llac havía desaparegut del tot;
mes no és així, puix de tant en tant apareix l'aigua al fons d'aquella
fossa. En ma primera ascensió al Pic d'Aneto, feta pel cantó de
Vallibierna l'any 1906, el llac es veia perfectament, encara que fos
del tot gelat; emperò d'aquell any ençà, no crec que mai més ha-
gués aparegut. Aquest any hi havía un doble llac : el mur de gel
formava una punta-entrant dins la fossa, que s'apoiava sobre les ro-
ques esquarterades que formen el coll, i apareixía el llac dividit en
dos per aquesta punta del mur de gel. Estiguérem una bella estona
contemplant aquesta meravella i el païssatge dilatat que es veu a tra-
vés del portell de roques esquerpes que forma el Coll de Corones.
El sol encara daurava tot el païssatge i ens féu suar prou durant
l'aspra costa que es té de guanyar per posar els peus sobre el contra-
fort de roca de Corones i arribar a la cresta que porta a la primera
plataforma del cim.

Tot i nostres llargues parades, a les deu érem ja a aquesta pla-
taforma, i a les deu i cinc minuts guanyàvem el Pic d'Aneto després
de passat el Pont de Mahomet.

El qui sab que l'any anterior en Blass no s'havía aventurat a
travessar el Pas, i que aquell dia tampoc ho volía fer de cap manera,
sols ell es pot figurar 1'alegría que sentíen nostres companys en
arribant - al cim culminant de les Maleïdes. Jo fruïa d'aquella
satisfacció que un té, quan ha pogut proporcionar un moment de
felicitat a un amic que estima : en Sayó estava satisfet i orgullós
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com a professional per sa victoria sobre els guies de l'any passat.
— Devíen dormir! — deia ell amb aire triomfal. —

No durà gaire la nostra alegría : al moment d'arribar-hi restà
tot el cim embolcallat de boira baixa; i al poc d'obrir l'àlbum comen-
çà a caure una mica de granisa fina com guspires de neu; es va girar
un vent fret, i jo vaig proposar que es tanqués l'àlbum i aprofitéssim
el temps per pendre quelcom, esperant que de l'un moment a l'altre
s'aixecaría la boira, i podríem allavors firmar i àdhuc escriure-hi des-
cansadament i contemplar el païssatge. Ens arraceràrem tots al
munt de pedres, repartint-nos en Sayó les provisions, tot fent comen-
taris sobre el mal que s'havía posat tot-d'una el temps.

— Tot té el seu interès — deia jo als companys amoïnats -.
Què voleu més grandiós que l'espectacle d'aquesta boira que s'aplega
i es destría, que va i ve, i s'enrotlla i regolfa i fuig esverada! Mireu

-la com s'entreté enjogassada, fent mil caricies a aquests pitons
esquerps de la cresta de Vallibierna.

— Oh, vostè s'acontenta de tot, però entretant la granisa va
caient més forta i ens en haurem d'entornar sense veure res. -

Com de fet, la granisada havía augmentat una mica, i ja comen-
çava a molestar. Aviat em va cridar l'atenció un soroll estrany que
semblava sortir d'entre el munt de pedres. A la terra baixa no n'hau-
ría fet cas, puix era enterament igual al cant dels saltarells a les mig-
diades de calor; mes, en aquelles altures no hi podía haver saltarells,
llagostes ni cigales, i no sabía jo a qué atribuir semblant cosa.

— No en faci cas — va dir-nos en Sayó, — és el soroll de la gra
-nisa caient sobre les pedres. -

Aquesta explicació fou desfeta desseguida per la terrible realitat
que vaig explicar en carta escrita l'endemà mateix del fet i que,
una mica variada, diu així:

« ... No sabíem el què podría ésser aquell soroll semblant a una
vibració metàlica, quan tot d'un plegat una convulsió ens trasbalsà
a tots i se sentí un gran tro. L'espant no és d'explicar; la vibració
metàlica tornà a començar amb més força, i vingué una altra explosió.

Fugírem a més corre : jo vaig passar el primer, guiant pel Pont
de MZahomet a un dels excursionistes, mentre en Sayó s'encarregava
de l'altre : mentre passàvem el pas, ens percudiren dues explosions
més, i totes les roques semblava que vibressin : mon company estava
aturdit de no dir, i jo l'animava fingint una seguretat que no tenía
pas.
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Ja acabàvem de sortir d'aquell pas fatal, quan una percusió més
forta que totes cm féu caure d'esquena, aguantant -me per miracle
arràn del cingle. Vaig aixecar-me desseguida sense res més que l'es-
pant consegüent, trobant jo el meu company, esma-perdut, estès so-
bre la roca dita Pas del Cavall. Sortírem del perill cridant els altres
que no es veien enlloc : els llamps continuaven amb la pedregada,
i els nostres cossos vibraven electritzats, per la qual cosa anàrem a
més corre a tirar-nos sobre la neu.

Allí passàrem uns minuts horrorosos, donant-nos cops per entrar
en reacció i cridant als nostres companys que no responíen. Dues
vegades vaig aixecar-me per veure què era d'ells, i desseguida, sentint
el mateix soroll de l'electricitat, cm tirava a terra altre volta. Vaig
probar-ho per tercera vegada, i no sentint ja la vibració, vaig anar
resolt al Pont de Mahomet per tal d'explorar aquell pas i el pic.

No es pot figurar Pansia meva en aquells moments de tempesta.
Cridava com un desesperat i escorcollava el fons de l'abisme; quan,
tot de sobte, al començament del pas, avall d'una petita canal, me
veig agombolats els cossos d'en Josep Sayó i de l'alemany Adolf
Blass. Hi vaig baixar animat, pensant que hauríen caigut allí
aombrats pel llamp que cm tombà a mi, i que els podría salvar
fent-los reaccionar degudament. Però, horrura!, tots dos teníen el
cap esberlat, i es desprenía d'ells una forta sentor de caní cremada.
Figuri's el meu espant quan els vaig mirar i remirar, convencent-me
que ja no hi havía vida en aquells cossos.

Plorant vaig fer-me càrreg de tan trista realitat, i recordant-me
que eren cristians, vaig complir amb ells com ministre del Senyor.

Procurí rependre tota ma sang freda, i passant altra volta aquell
pas, diguí al company:

— No els veig enlloc, i cal que correm a baix per demanar aus
-sili. 

I agafant els piolets, i lligant-nos amb la corda, passàrem el
glacier amb un moment.

Passat el glacier i tots els punts perillosos, no poguí més : plorant
diguí al company tot ço que hi havía, i sense esma baixàrem a raig
de pluja a La Renclusa, on ja ens esperaven amb ansia ... »

Al cap de pocs moments, el xalet de La Renclusa estava fet un
desori. Plors, xiscles i desesperació ho invadíen tot, i s'anava escam-
pant la tristesa per tota la vall. Una munió de turistes que havíeu
pujat dels Banys de Benasc per passar un dia d'esplai a La Renclusa,
desafiant la tempesta deixaven el dinar tot just començat, i fugíeu
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d'aquella llar desolada. El Dr. Prió serenament es multiplicava
animant a tot-hom i repartint antiespasmòdics primitius als qui ens
havíem escapat de la mort i als que veia ell més afectats per la
fatal desgracia. El meu company, mossèn Figueras, també feia el
que podía, venint ara amb mi, ara amb el Sr. Króger, que, xops com
estàvem, teníem de mudar-nos i no sabíem per on començar : aques-
ta feina l'amenitzava ell amb inacabables benediccions a aquelles
ditxoses sabates que al matí 1'havíen privat d'empendre l'ascensió
en companyía nostra.

Emperò el més admirat per mi, en aquells moments, fou l'Antoni
Abadías, el simpàtic gendre del difunt, qui tot i ésser tan directament
afectat per la desgracia, i haver estat el primer de rebre el cop, es
desfogà un moment, empassant -se de seguida les llàgrimes que sor-
tíen dels seus ulls, i infundint valor allí on tot era decaïment i deses

-peració.
Avergonyit d'aquest valor, vaig aixecar-me determinadament

del llit on, covard de mi, m'havía deixat caure, i, d'aquell moment,
vaig ésser jo també qui animà els altres. Vaig demanar paper d'es-
criure i, redactat un telegrama per al president del CENTRE EXCUR-

SIONISTA, trametérem tot seguit un propi a Benasc per tirar-lo i avisar
al Jutjat, demanant que es donessin les providencies necessaries per a
l'aixecament dels cadàvers. Li vaig dir que no es cansés de repetir-
los que aquesta operació fóra difícil sobre tot ponderament, i que
calía que pugessin almenys una dotzena d'homes de força i pràctics
de la muntanya.

Mentre el Dr. Prió encarregava a l'home certs medicaments, aní
a veure el Sr. Króger per si ell volía també donar compte de la des-
gracia als amics de son desgraciat company. Mon amic s'estava al
llit tot abatut i no es cansava de repetir-me la seva frase : «jo admiro
la seva sang freda». Tenía encara la mà molt insensible, però aquesta
dolencia anava minvant, i pel demés es trobava bé. Ens dictà una
missiva telegràfica per a un amic seu i del difunt, i així despatxàrem
el nostre missatger.

Crec que fou allavors que ens donàrem compte que el rellotge
d'en Króger s'havía endarrerit tres quarts d'hora, no podent aclarir
si 1'havía fet recular la força elèctrica o si s'havía estat parat durant
tot aquell trasbals de la tempesta. El més probable sería això últim,
i en aquest cas la tempesta hauría començat a dos quarts d'onze, i
hauríen passat tres quarts de des son començament fins a l'instant
en que jo em vaig aixecar per anar en cerca dels difunts.
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El temps era el més depriment que un es pugui imaginar : la
pluja continuà tot el dia, no parà en tota la nit, i l'endemà plovía
encara com si tot just comencés. La nit l'havíem passada amb un
sòpit deliri, que trencaven continuament els udols desesperats i crits
incoherents de la viuda i de la filla del desgraciat Sayó. Aquestes
pobres criatures s'havíen tirat sobre un llit, i allí passaren dos dies i
dues nits mortals sense descansar un moment, amb una cridoria
esfereïdora que interrumpíen sols alguns instants d'ensopiment; i quan,
no podent-se prolongar més aquell estat, i desafiant la pluja, foren el
dissabte a la tarda acompanyades a Benasc, el comiat fou punyent
de debò, i, camí avall, tota aquella conca s'omplí del dol i dels gemecs
llurs.

Fou el divendres a la tarda, durant aquest estat de depressió
aclaparadora, que vaig escriure a l'amic Santamaría, de la Comissió
organitzadora de les festes, la carta abans transcrita, on traspúa per
tot, aquest aclaparament, que no era ja sols degut al trastorn passat,
sinó a l'atmòsfera depriment que allí es respirava. No era per a
menys : esperàvern ajuda de Benasc, i no venía ni era d'esperar,
mentre aquell temps durés; a fòra, no hi podíem sortir, puix la pluja
queia en desfet; a dins, no se sentíen més que xiscles i gemecs, i les
cares eren totes tristes i llargues; al raig de la pluja anàvem a la mi-
randa, i mai vèiem pujar ningú, i, essent allí una colla, ens trobàvem
en trista soletat i no sabíem on girar-nos que tot no augmentés la
nostra pena. Aquella carta es ressentía d'aquest estat d'ànim, i per
ço no l'he transcrita textualment, perquè en alguna cosa no era exacta
ni tenía sentit tampoc.

Per últim, el dissabte s'aclarí una mica la situació. Tot i el mal
temps, al mig-dia sortiren cap a Benasc la viuda i la filla del difunt, i
no hauría passat pas una hora que ja teníem a la vista una nombrosa
carabana. Eren onze joves avesats a la muntanya i els acompanyava
el jutge, el fiscal i l'agutzil de la vila. El jutge era un jove d'aire
ciutadà, que tota la vida 1'havía passada estudiant fòra de Benasc, i
no es veia pas amb coratge de pujar al cim maleït : per ço nomenà un
delegat i un secretari per fer l'aixecament dels cadàvers, advertint -los
i ponderant -los la gran autoritat que els confería i la responsabilitat
que podíen contreure si no complien com cal. Nomenà també un
dipositari que es fes càrreg dels objectes dels difunts que el secretari
havía d'inventariar.

Eren preses, doncs, totes les disposicions. L'endemà, essent diu-
menge, celebraríem la missa ans de fer-se dia, i després de complir
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amb aquest deure, tots pujaríem cap al cim. Ara sols manca que ens
faci bon temps.

— ... I que la gent vulgui pujar, — em digué a cau d'orella en Jo-
sep Delmàs, 1'intrèpit guia qui havía acompanyat tants anys el mal-
aguanyat D. Juli Soler.

— Així estem? Per qué han pujat, doncs, aquí?
— Han pujat per força, estàn disgustats amb l'autoritat, i si

vostè no els convenç, no sé pas si pujaràn. —

El gendre del difunt s'ajuntà amb nosaltres, i anàrem cap al dor-
mitori.

— Senyors — vaig dir-los : — què és això que em diuen : que
alguns de vosaltres esteu disgustats i no voleu pujar al cim? Doncs,
què passa? Suposo que no serà de por, perquè jo no estic acostu-
mat a la muntanya com vosaltres, i pujaré també.

- Tots tenim el nostre amor propi, i se ens vol trepitjar com si
no fóssim res, — em digueren, explicant entre tots ells els principals
motius de llur disgust.

— Però, senyors, heu de pensar que tot això són coses molt pe-
tites davant la gran obra de caritat que aneu a fer. És una cosa que
tots ens hi podem trobar, — Déu no ho permeti! — i si un de la nostra
familia es trobés en semblant cas, com agraïríem que es tingués amb
nosaltres una caritat així! Fixeu-vos només en mi, que tinc raons
molt més poderoses per no anar-hi; el metge mateix diu que no hi
puc anar, perquè sab el trastorn que hi he passat, i que se em repetirà
tot en trobant-me altra volta allà dalt, i tot i així pujaré, passaré
al davant, i si hi ha un lloc de perill seré el primer de passar-lo, i no
permeteré pas que ningú exposi la vida per salvar els cossos dels qui
ja són morts. Jo vaig al davant perquè entenc que es tracta d'una
gran obra de caritat, que entre tots l'hem de fer, i espero que tots
m'ajudareu.

—... I jo vos ho demàn pel que més estimeu, — afegí fortament
afectat l'Antoni Abadías.

Aquells joves de cor noble respongueren tots que no calía que jo
hi anés, que, sols o amb mi, ells pujaríen al cim, i costés el que costés,
baixaríen amb els cadàvers.

Així ens retiràrem aquella nit, mentre la pluja anava caient
forta com mai.

El diumenge, dia zo, parà de ploure a la matinada, i semblant
que el temps volía abonançar-se sortírem a les set del matí cap al
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Pic d'Aneto. Pujàrem molt depressa fins al Portilló, i encara que
la boira cobría tots els cims de la gran serralada, travessàrem les tar-
teres i congestes, i arribant a la nzoraine lateral de la gelera, férem
allí una gran cordada amb els dotze homes que pujàvem. En Josep
Delmàs anava al davant, i el seguía jo immediatament, venint els al-
tres en llarga corrúa, embolcallats per la boira de tal manera que els
últims de la corda ja no es veien gens. La gelera, passada en aquesta
forma, és perillosa, i un s'hi perd amb gran facilitat. Jo mateix,
malgrat conèixer-la prou bé, aquell dia no n'hauría pas sortit.

Mes, no n'hi havía prou de la boira, sinó que tot-d'una es girà
un vent gelat, i la granisa començà a flagel •lar les nostres cares.
Allò no es podía aguantar més, i en Delmàs va dir-me tot baix:

— Me sembla que haurem de tornar enrera.
— Gracies a Déu! — vaig dir-li. — Jo no gosava dir res, però

em sembla que ja fa estona que havíem d'anar avall. Encara que
arribem dalt, amb aquesta boira no ens veurem l'un l'altre, i serà
impossible treballar; a més, estem balbs i allí necessitarem tots cinc
sentits.

Tornàrem, doncs, a desfer el camí, i amb quatre salts fórem a La
Renclusa. Fins on havíem arribat? Aquell dia ens fou impossible de
saber-ho, emperò l'endemà es coneixía prou bé el caminal fet i veié-
rem que estàvem a tocant de l'arrimall del Pic Coronat, ben prop del
Coll de Corones. Per tal de consolar-nos de la llarga i inútil camina-
ta, convinguérem tots que valía més perdre el temps que pendre mal.

El temps continuà rúfol tot el dia, i fins, a la tarda, caigué una
vera màniga d'aigua en el veí Pic de Salvaguardia, les canals del qual
es veien convertides en torrents furiosos, per on saltava amb gran
soroll l'aigua avalotada. Així i tot, nostres homes sortiren a caçar
pels encontorns, i ans de fer-se fosc ja els teníem allí amb tres isarts,
ço que ens solucionà d'allò més bé el problema de les subsistencies
en aquells dies en que, faltant la vigilancia d'una dòna, ja totes les
provisions anaven rnancant.

Aquest èxit aixecà una mica l'esperit deprimit de tots, i en
fent-se fosc, arribà nostre simpàtic Pach, delegat per la Junta direc-
tiva de nostre CENTRE, portant-nos aires de Barcelona. Tot s'ani-
mava altra volta, i fins el temps l'anava donant per bé, augurant-nos
un bon èxit per a l'endemà.

El dilluns, dia 31 de juliol, es presentava esplèndid. Desfogat
el temps amb tants dies de pluja, no es veia enlloc un borrall de boira,
ni el més petit vel de calitja cobría les muntanyes, que es presentaven
brillants, àdhuc a la llum de les estrelles, quan sortírem de La Ren-
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clusa. Amb aquest dia pur i clar, i animats tots d'un gran dalit,
havíem deixat el xalet a les quatre de la matinada els mateixos del
cija anterior, junt amb en Pach, qui volgué acompanyar-nos, i a les
vuit érem ja al cim d'Aneto.

Aquell monstre assedegat de sang quatre dies enrera, ara se ens
presentava banyat de llum, tot rialler, com si res hagués fet, endiu-
menjat amb un vestit nou de neu puríssima, amb el qual havía em-
bolcallat també curosament els cadàvers com per amagar sa crimi-
nal malifeta.

La primera diligencia, allí, fou estampar en l'àlbum una petita
nota del crim d'aquell monstre maleït, perquè mai més ningú es deixi
enganyar per ses apariencies innocents.

Aquesta acta, la transcripció de la qual he d'agrair a l'amabilitat
de l'amic En Josep María Soler, diu així:

«El dia 27 de juliol de 1916 pujàrem l'Adolf Blass, 1'E. Króger i
el firmant amb el guia Josep Sayó, i al poc d'ésser al Pic, ans de
posar aquí la firma, un llamp ens deixà aombrats fugint tot seguit
a passar el Pont de Mahomet. Durant el Pas, aní a la davantera,
acompanyant al Sr. Króger, i dos llamps més ens donaren fortes so-
tragades, fins que, en saltant el Pas del Cavall, un tercer llamp me
féu caure a mi, deixant sense esma el meu company.

Vaig aixecar-me tot d'una, no havent caigut al fons per miracle,
i tot seguit acabàrem de sortir del mal pas, anant-nos a tirar sobre
la neu, puix els llamps continuaven i l'electricitat ho feia moure tot.

Passat el fort de la tempesta torní sol enrera per veure que s'eren
fet els nostres companys, els quals no responíen a la nostra veu.

Esfereit, els vaig trobar despenyats a la primera canal que en
començant el Pont de Mahomet es troba al cantó de Vallibierna.
Examiní detingudament els cossos, trobant greus ferides en llurs caps
i adquirint la certitut que tots dos, o sigui els desgraciats Josep Sayó
i Adolf Blass, eren del tot cadàvers. Arnb el cor oprimit, baixàrem
amb el Sr. Króger cap a La Renclusa a donar la trista nova. Déu
els tingui en sa gloria. — Pic d'Aneto, 31 de juliol de 1916. — Jau-
me Oliveras, Pvre.

La tempesta continuà el dia 28 i 29 sense que es poguessin treure
d'aquí els cadàvers per tal de donar-los cristiana sepultura. El dia
30 pujàrem, tenint de recular prop del Coll de Corones a causa també
d'una desfeta tempestat. Per últim, avui, dia 31, hem pujat per fer
aquesta bona obra els intrèpits i caritatius joves de Benasc Mariàn
Pallàs i Josep Eresué junt amb els altres firmants: — Josep Delmàs.
— Ignasi Gabàs. — Josep Cereza. — Antoni Sahún. —Domingo Ere-
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sué. — Daniel Mora. — Josep Mora. — Fèlix Bielsa. — Antoni Sa-
lanova. — Que Déu ens ajudi a portar a cap nostra bona obra. —
Jaume Oliveras, Pvre. — Pere Pach, delegat del CENTRE ExCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA.*

Escrita i firmada aquesta acta, ens posàrem a la tasca, que fou
llarga i feixuga. Convenientment lligats i sostinguts de dalt estant,
baixàrem per aquella canal ara tota plena de neu gelada, i començà-
rem amb els piolets a arrencar-la curosament de sobre els cossos,
deixant-los al descobert; els lligàrem al nivell dels braços, i els pujà-
rem dalt a la cresta, començant l'operació més difícil de passar-los
per damunt aquell dentellat de roques fins que els tinguérem al costat
del Pas del Cavall. Era tan difícil i exposada aquesta feina, que en
essent allí, com que la resta del Pas fa una corba, ens haguérem d'en-
ginyar per passar-los com amb un cable a la primera plataforma del
Pic, repartint-se la gent en dues colles que aguantessin fort la corda,
uns tirant i els altres afluixant. No deixava d'ésser difícil aquesta
operació, perquè els homes col • locats sobre la cresta s'aguantaven amb
molta dificultat i perill. Però, a l'últim, s'aconseguí el fi proposat
i acabàrem de passar el cos de l'Adolf Blass, que era el més pesat.

Els facultats per a aquesta feina feren desseguida l'inventari i
dipòsit dels objectes seus, mentre els altres anaven embolicant curo-
sament i lligant i passant per aquella cresta el cos d'en Josep Sayó,
el qual no oferí tantes dificultats per ésser menys pesat, per l'expe-
riencia adquirida amb el primer, i per la posició tan natural en què
fou trobat : ans de tocar-lo cap mica, l'havíem lligat pels peus per tal
que no se ens estimbés avall del cingle.

En fent l'inventari, es pogué veure millor la mutilació que havía
fet el llamp en la persona de l'infortunat Blass : els cabells eren
una mica cremats, però sobre el pit tenía un colp formidable que li
havía enfonzat la naurella, deixant-li una gran cremada; aquesta
baixava després en direcció a la botxaca dreta de les calces, cremant

-la tota junt amb les robes interiors del trajecte recorregut; la civella
del cinturó s'era convertida en un munyoc de metall fos, i, al nivell
d'ella i més avall, tota la pell era negra de la gran cremada. Els de-
més objectes es conservaren intactes, exceptuant el rellotge, del qual,
ni allavors ni després, se n'ha trobat rastre.

Passat el cos d'en Sayó, eren ja les onze : una nuvolada, que no
feia pas gota de goig, s'havía anat formant, i pujava del cantó de
Llauset, per la qual cosa no ens entretinguérem a fer-ne l'inventari,
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sinó que tractàrem desseguida la manera millor de baixar la gelera,
operació que no sería pas tan fàcil com ens havía semblat. No hi
havía, estudiat tot, altra manera que passar-los lliscant per damunt la
neu, i per ço, cerciorant-nos que estaven ben embolicats i resguardats
amb les mantes, els lligàrem formant part de la nostra cordada, i ja
del cim mateix emprenguérem gelera avall. Era una tasca que tren-
cava el cor, però no hi havía més sinó fer-la, i els més decidits ens po-
sàrem al costat dels cadàvers.

La gelera, al cap de munt, és molt penjada, i no hi havía sinó
dos dits de neu; a sota era tot un cristall pur. No hi valgueren,
doncs, les precaucions, i als pocs passos rodàrem avall morts i vius
en confusió : sort que després ve un replà, i allí poguérem refer-nos.
Però, en trobant més plana la gelera i més tova la neu, els de davant
no podíen amb sa càrrega, i ens vèiem obligats a reforçar-los, cosa que
es degué repetir diverses vegades, fins que, passat el Coll de Corones,
es nivellaren les forces, anant un grup de quatre al davant que tiraven
a més no poder, puix eren els més forts de la colla; seguía l'un dels
cadàvers, i sense solució de continuitat veníen un altre grup de quatre,
aguantant el primer i fent seguir el segón, i, últimament, n'anaven
cinc de lligats enrera per servar tota la comitiva.

La feina era dura corn ningú s'havía figurat, i ens vèiem obligats
a reposar sovint; emperò ço que feia més basarda, eren els treballs que
vindríen quan s'acabés la gelera i la congesta, i vingués aquella feno-
menal tartera de roques totes tallades a ganivet, cavalcades unes
sobre d'altres; aquesta de dret, l'altra de travers; l'una de punxa,
l'altra de gairell; ara segures, ara movedices, que un no pot esguerrar
pas un peu sense la seguretat de trencar-se una cama. Jo, que m'ha

-vía figurat arribar a mig-dia al xalet, ara ja veia que faríem prou si
arribàvem al vespre a posar els cadàvers al cim del Portilló.

— Ara sí que no sabrem com fer-ho —, vaig exclamar en arribant
a la fatal tartera.

— No s'espanti —, em digué en Josep Delmàs.
I tot seguit ell i l'altre expert guia, en Daniel Mora, es feien

carregar un cadàver a l'espatlla i anaven saltant de roca en roca.
Jo vaig quedar-me espantat, exclamant amb aquell sentit d'admira-
ció imponderable amb què ho diuen els aragonesos : «— Qué brutos!n
1 s'anaven passant de l'un a l'altre l'apreciada i feixuga càrrega, i
pujaven fins al Portilló, i baixaven encara per l'altra part fins arràn
de la gran congesta que hi ha al peu de la carena. Jo no sabía el
que em passava, i corría adalerat al davant seu, flairant els passos
millors, donant cops de peu per tal d'assegurar els d'ells en les petites

r.
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congestes, i deplorant no ésser jo ja de la raça d'aquells homes
forts. Gracies a aquell esforç, eren sols dues hores, i havíem atraves-
sat el Portilló, posant-nos a la vertent de La Renclusa.

— Reposeu ara llargament, — vaig dir-los; — jo baixaré amb
quatre salts al xalet, perquè us pugin el dinar, i els baiarts que fins
baix us facilitaràn la tasca. I vaig baixar com una roca que s'es-
timba, pel camí més dret, i tan depressa, que no correríen més els
Tsar empaitats pel caçador. I era tanta l'admiració per ço que
havía vist d'energía i bona voluntat a dalt, que la gent de baix me
semblà que tots dormíen, sense ells donar-se compte de la meva
pressa, i àdhuc crec que vaig maltractar el Sr. Jutge perquè em sem-
blà que el dia abans m'havía dit mal d'aquella gent, seguint el caràc-
ter nostre de desacreditar sempre el de casa. Si és així, ara mateix li
dic respectuosament que em perdoni.

A les cinc arribaven ja els baiarts a baix, i el Dr. Prió s'ofería
amablement a treure vistes de la comitiva. Serien al seu temps un
bon record per a les families dels desgraciats difunts, i per ço tots li
restàrem agraïts d'aquesta finesa que no era pas la primera, puix
aquell senyor que havía sortit de Barcelona per cercar a la muntanya
uns dies d'esplai, — ben afanyats amb les seves tasques de l'any,
totes per aixugar llàgrimes de la humanitat, — s'havía trobat allí
amb la desgracia, i renunciant a sos projectes d'excursió, es va con-
sagrar tot ell al nostre servei, tornant a la ciutat on ja l'esperava no-
vament la feina, sense haver trobat a la muntanya el descans rege-
nerador que hi cercava.

De ço que hem relatat fins aquí, podríem dir-ne la part heroica
de la tragedia de les Muntanyes Maleïdes; ara vindría la part prosaica,
sobre la qual crec un deure el fer als amables llegidors d'aquest BUT-

LLETÍ la gracia de passar-hi per alt.
Portats els cadàvers a Benasc, ja se sab que l'un fou enterrat

al fossar d'aquella vila, i l'altre portat a Barcelona; emperò, ¿qui fóra
capàs de llegir la relació de les passes, diligencies i declaracions inter-
minables; de les cartes escrites i telegrames cursats, del cúmul d'ener-
gíes gastades per omplir tots els tràmits legals fins a deixar els cadà-
vers en el lloc de descans? Jo penso fer una relació més detallada
d'aquest succés, perquè serveixi d'experiencia als nostres companys
excursionistes; emperò, en arribant a aquest punt, penso també pas

-sar-hi per alt, i dir-los només que, per poc que s'estimin la vida, mi-
rin de no posar-la en perill, tan sols sigui en consideració als mal-
de-caps que donaríen als amics, si veníen a morir-se a la muntanya.



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀm. XL11

COL'LOCANT EL PRIMER LLIBRE DEL (CENTRE» EN EL CIM D'ANETO P. 243

Clixé J. Barloque

EN JOSEP SALÓ PASSANT,LA CARENA DE LES MUNTANYES MALEÏDES ). 243

Clixé T. Oliveras



LA RENCLUSA	 241

Alguns potser trobaràn exagerat aquest final, però els he de dir
que tots els altres treballs foren per mi lleugers, i aquest fou un cal-
vari; i pel que toca a l'amic Krüger, qui tot ho havía passat amb gran
valor, al poc d'ésser a Barcelona, rebé una citació del Jutjat, i
només l'espectre que ell se figurà de noves actuacions, el feu ja posar
al llit, passant uns dies de greu malaltía.

En compensació, tant del CENTRE EXCURSIONISTA, com d'enti-
tats germanes i particulars, rebérem allavors tantes mostres de sim-
patía, que fou una veritable pena no poder-hi correspondre deguda-
ment, de l'atribulats que estàvem. Sàpiguen tots que, malgrat no
haver-los contestat com calía, restàrem fondament agraïts de la
simpatía llur, i la recordarem sempre com es recorden els amics de
les hores tristes. Déu no permeti que per un motiu semblant els
tinguem de manifestar el nostre agraïment.

JAUME OLIVERAS, pvre.

UN GUIA, EN «JOSÉ DE LA RENCLUSA

REN les quatre de la matinada quan el nostre porteur, en
Daniel Mora, ens féu saber que tot estava a punt per l'as-
censió. Abandonant el xalet de La Renclusa, llavors en
construcció, en el que havíem passat la nit, ens dirigírem

vers la cabana auxiliar, on dormíen altres companys, menys matiners
o més cansats. En José Sayó, tranquil, ben posades las bandes, en-
grassades las feixugues sabates, motxila proveïda, corda a l'espatlla,
piolet en mà, esperava pacient que ens desdejunéssim. Sortírem de
la cabana quan tot just apuntava el dia, i a poc a poc, en la mitja
claror de l'alba emprenguérem forta i fadigosa pitrada per entre el
rocam esmicolat, reposant cada vint minuts en els llocs que en José
ens indicava i que ell tenía ja prou coneguts. A mida que pujàvem,
el dia anava aixecant-se, i aviat quedaren a nostres peus les tranqui-
les aigües de l'estany de Paderna o de La Renclusa. Més amunt,
alguna que altra congesta anunciava ja les grans alçaries. A l'arribar
al Portilló d'abaix era ple dia, i els raigs del sol s'ajeien ja sobre el
glacier sense arribar encara a les pregones fondalades.

En José, que coneixía l'existencia d'algunes crevasses en forma-
ció per aquella part del glacier, ens digué que la travessía era perillosa,
i que, per tant, calía guanyar el Portilló de dalt, seguint amb tota
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prudencia l'aresta fina i tallant que separa els glaciers de la Mala-
deta i d'Aneto.

A cada pas, a cada metre d'alçaria que guanyàvem, l'espectacle
creixía en grandiositat i es feia imponent i sublim. Al petjar el Por-
tilló de dalt, la immensitat del glacier d'Aneto se'ns oferí de sobte,
immensa coraça d'argent que relluía a la llum del sol, destacant-se
com a negres illots solitaries, en aquell mar d'escuma, alguna que altre
moraine. Mentre nosaltres, senzills excursionistes, fruïem a tot plaer
d'aquell espectacle tan altiu i meravellós, disfrutant d'aquells ins-
tants tan delitosos, guaitant per entre les rocaces del Portilló on
sobressortíen algunes que altres salvatges margarides, en José, amb
la mirada tranquila i fonda del muntanyenc, contemplava una vegada
més els glaços eterns de la seva muntanya. Després s'aixecà, des-
penjà la corda amb la major naturalitat, l'estengué, i un després de
l'altre ens lligàrem pel següent ordre : en José, el que sotscriu, el meu
company Perdigó i el guia Daniel Mora. Per a nosaltres, va ésser
aquell un moment de fonda emoció que remogué tot el nostre ser.
Per en José degué ésser, una vegada més, la consagració d'aquell acte
heroic, tantes voltes acomplert per ell com cosa natural, en què en-
cadenava el seu pas segur de muntanyenc a les imprudencies de gent
estranya. Des de llavors aquelles quatre existencies esdevingueren
una sola, i el mateix sentiment de germanor i d'unitat davant el perill
comú s'ensonyorí de nostre cor i ens féu conscients de la responsabili-
tat que cada un de nosaltres contreia.

Amb la travessía del glacier en José començà el treball penós i
entretingut d'anar trencant el glaç a colps de piolet per a poder-hi
afermar el pas. Sempre amatent, tot sovint se girava i ens feia rec-
tificar la posició dels peus, cuidava de què la corda estigués tivant
i continuà treballant així durant més d'una hora per atravessar so-
lament una extensió d'uns quatre-cents metres del glacier que en
aquell indret presenta un desnivell cl'un cinquanta per cent.

Guanyat el Coll de Corones, i vençuda també la forta pala de
neu que puja arrapada pel rocam fins prop del cim, arribàrem al Pas
de Maholnet i allà es revelà una vegada més l'esperit tutelar d'en
José, que s'esforçava en guiar els nostres passos i es desesperava al
veure que se li escapaven de les mans, caminant confiats per aquella
cantelluda aresta de parets verticals que s'aixequen Inés d'un cente-
nar de metres per damunt d'espantós precipici, en el fons del qual
jeuen els glaços eternals d'Aneto i de Corones.

A les onze del matí d'aquell dia, ir d'agost de 19i5, coronàrem
la nostra empresa assolint el pic més enlairat de tot el Pireneu, i en
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José tragué de la seva motxila el primer llibre que el CENTRE EXCUR-
SIONISTA DE CATALUNYA ha obert en el cim d'Aneto, portat per nosál-
tres des de la nostra ciutat. Allà, entre dos mars i dues terres, en
aquell apoteosi de llum, en aquella barreja de colors, entre aquelles
moles gegantines que quedaven dominades per l'altiu cimal, entre
dues mars de glaç, férem entrega solemnial d'aquell pergamí a les
altes solituts del massiu de les Maleïdes, i després d'aixecar acta
d'aquella entrega en el segón full del llibre, que firmàrem tots nosal-
tres, ben guardat dins de dues caixes i sota la fita que s'aixeca en el
propi cim, deixàrem la penyora del domini de l'excursionisme català
a mercè de les tempestes i torbonades, de les besades del sol i del
mantell de la neu.

Complerta la nostra missió i de retorn al Coll de Corones, era
precís despedir-nos d'en José. En aquells moments, únics en la nos-
tra existencia, fou quan la simpatía que aquell home havía fet néixer
en nosaltres esdevingué afectuosa admiració. Volíem anar dormir,
junt amb el guia Daniel Mora, a una cabana de la ribera del Vallibierna,
i en José tenía, per tant, que desfer sol, completament sol, el camí
d'anada. A l'estrènyer per tres o quatre vegades la mà d'aquell
noble guia, al veure rialler i amable l'home que per una capritxositat
nostra anava a sortejar tot sol, carregat amb la corda inútil i la mot

-xila, amb el piolet per únic company, tots els perills de l'alta mun-
tanya i les traicions del glacier, sense ningú que el pogués sostenir
en una caiguda que hauría estat fatal, sentírem una angoixa en el
cor, un remordiment per aquell acte quasi criminal que cometíem,
i apretàrem amb recança per última volta aquella mà farrenya del
que abandonàvem a més de tres mil metres d'altitut, i, deixant-nos
lliscar per la forta pendent del glacier de Corones, apoiats en els
nostres alpenstocks, vegérem allunyar-se la figura d'aquell home franc
i noble, fer-se petita, més petita cada volta, mentre ell saludava en-
cara, fins que un replec del glacier l'amagà a les nostres mirades, i ell
quedà sol, ben sol, en la carena de les Muntanyes l\ialeïdes, i nosaltres
ens trobàrem també solitaris en l'estany de Corones, trobant a mancar
la conhortadora seguretat del muntanyenc, d'aquell que havíem vist
allunyar-se, allunyar-se, fins desaparèixer... avui ja per sempre més.

JULI BARLOQUE
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La Vall de Gístaín
(Acabament)

COSTUMS I PESTES

CARÀCTER

A situació arreconada d'aquesta vall, voltada arreu pels
grans massius muntanyosos, afegit a la manca de fàcils
comunicacions, ha fet que sos habitants s'hagin mantingut
en un aïllament, poc menys que absolut, de les comarques

de terra baixa, i s'hagin conservat gaire-bé en llur integritat i sense
influencies estranyes els usos i costums que amb lleugeres variants
n'havíen servat en altres temps totes les comarques dels Alts Pi-
reneus de l'Aragó. Tal vegada aquest apegament de la gent d'aquesta
vall a lo tradicional, tant els hi pot pervenir de la manca del fregadiç,
que per les causes abans dites han conservat, com també per gaudir
en sa terra d'un relatiu benestar; i que, lliures d'ambicions, han viscut
allí resignats i practicant la frase coneguda de teni envejosos ni en-
vejats,>.

Aquestes consideracions deuen exposar-se, com altres tantes
raons, per a explicar la major persistencia en aquesta vall dels cos-
tums i tradicions, que la fan, junt amb la vall d'Ansó, altra comarca
dels Pireneus aragonesos, la darrera vers el ponent i confrontant ja
amb Navarra, les dues úniques que sota aquest aspecte ofereixen
encara al curiós viatger detalls dignes d'ésser anotats.

I tant és així, que quan us trobeu en qualque centre de concurs
i d'aprovisionament de la provincia, com Osca, Jaca, Barbastro, etc.,
no us costarà gaire de distingir entre la concorrencia ja uniforme de
muntanyesos provinents de les zones alta i baixa, a aquells airosos
ansotans i gistaviitos amb llur típica indumentaria; i els primers,
malgrat el tenir ja fa anys una bona carretera que els posa en relació
amb la terra baixa, encara es defensen dels corrents destructors
del cosmopolitisme modern.

I encara dins mateix d'aquesta vall, s'hi observa una sensible cli-
ferencia en el caràcter de sos habitants; i per aquest concepte, cosa
que el viatger podrà apreciar des del primer moment, en la i>jdumenta-
ria, en especial de les dònes; car les de la vila de Gistain conserven del
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tot llur trajo característic, ja un xic decaigut en les viles de Plan i de
Sant Joàn i altres pobles de la Comuna.

INDUMENTARIA

Ben comptats són en aquella vila de Gistain els moços que no
llueixin l'esveltesa de llur físic farreny com a bon pirenenc d'aventat-
jada alçaria i completes proporcions, amb l'airós trajo que, amb lleu-
geres variants, és el de les altres valls de l'Alt Aragó, i que fa que
quan es presenten a la terra baixa són de seguida distingits com a
gistavinos.

Els balons, o calça curta, és de drap negre del país, i deixa so-
bressortir sa part inferior les marinetas, o calçotets de blanquejat
cànem, també de la terra; les pantorrilles les abriguen amb les calcillas,
de llana blanca o de color, amb traveta i sense peu. Aquest, el co-
breixen amb els peazos, o peúcs, també de llana de color fosc, cal-
çant-se les espardenyes a l'istiu i les sabates ferrades en temps de
pluja i neu. L'ampla faixa no hi pot mancar, i és de llana blanca o
negre, posada amb aquell escaient desgaire, que ja de petits aprenen sa
col • locació. Deixa aquesta al descobert l'ajustador, o ermilla de
drap forrat, enribetada de colors. La camisa, de cànem blanc, és
de coll tombat amb llargues puntes, cobrint-se en actes de festa amb
la chupa, o xec de drap negre i de no gaire llargada. De la ferma
testa, colrada pel sol i les neus, se'n pot dir hi forma part inte-
grant el mocador merí enrotllat; reservant per a les festes l'ample
barret de feltre, ornat amb cintes de vellut negre, i per fi, el gambe-
to, en jorns de festivitat, el qual van heretantse de generació en
generació.

A aquells moços els hi fan dignes parelles aquelles çapades
Toñas, Quinas i Monas, tan típicament vestides. Les sayas, o fal-
dilles de curta talla, són de llana de color fosc, deixant penjar pel
dessota la vora del sayalejo, o refajo de baieta de color clar; posant-se
al damunt el davantal de llana de diferent entonació.

Llurs peus, al descobert, els calcen amb els peazos de llana., co-
berts amb les abarques, fixades per mig de les abarqueres de llana
blanca trenada (actualment van substituint aquest antiquíssim
calçat per les sabates o les espardenyes). El chipón, o gipó, és de
drap o de vellut negre, ajustat amb cordons de color clar, al que co-
breixen, comprenent el bust, amb el mocador de llana de llarg
sarrell i de colors llampants, deixant el coll i pit enribetat per la
blanca camisa de cànem casolà. Cobreixen sa testa., boi amagant
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el pentinat, amb el mocador de seda doblegat especialment i deixant
penjar un dels panys fins a mitja espatlla. Acaba de completar
tan típica indumentaria, una variada quincallería de collarets de
vidres de colors, agulles de pit i arrecades d'argent daurat i amb pe-
dres falses, anells, etc., etc.

BATETJOS

És costum el procedir en aquest acte lo més aviat possible de
nascuda la criatura, el mateix jorn si pot ésser, o a l'endemà al
més tardar. Les campanes de la parroquia assenyalen el sexe de
la criatura a batejar, amb dotze batallades si és noi, i la meitat si
és noia. Aquesta senyal és la que obliga a organitzar-se la comitiva
que ha de concórrer a la cerimonia. En aquesta hi assisteixen els
padrins, 1'aisa, o sigui la llevadora, i la tetera, com li diuen a la dida
de la criatura; aquests van seguits l'anar a 1'esglesia, per un núvol
de canalleta que es pot suposar ben espès, com producte de bon
poble muntanyenc, i que esperen fora del temple que l'acte sigui.
acabat. Surt el seguici, portant al seu davant el batejat en braços
de laña, i seguint la padrina, la qual, amb una cistella de bímecs,
va escampant a la quitxalla les fruites seques que la cistella conté; i
com són avellanes, nous, pomes, peres i altres propies del país, la
gatzara que s'hi arma és grossa; i en tot el trajecte, des de 1'esglesia
fins a la casa de la criatura, i per la gent menuda i també alguns de
grandassassos que s'atropellen per agafar les lilas, com ne diuen del
donatiu de la padrina.

CASAMENTS

Els tractes matrimonials, és consuetut en aquesta vall que siguin
iniciats pels parents dels futurs contraients, i sense que per cap istil
hi hagi mitjançat abans dels dits tractes cap relació entre els interes-
sats. Per a ajustar aquests tractes, s'apleguen a la nit a casa de
la interessada, tots els parents i persones més allegades i ambdós
contraients, i allí els obsequien amb un dinar on no hi manca el bè o
l'anyell.

Després de tips, es tracta de l'assumpte pel qual s'han aplegat,
parlant abans de tot dels cabals que quiscún dels contraients ha
d'aportar al casori, i les obligacions que aquests contreuen una
vegada efectuat aquell, amb llurs pares i cunyats. Totes aquestes
negociacions tenen tot l'aire d'un vulgar contracte de compra-venda,
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tals són les ofertes dels uns i les demandes dels altres, seguides de
les rebaixes de tots en disputat regateix, fins arribar a una avinença.
De vegades aquesta l'ha de decidir un tercer o àrbitre, estrany a les
dues families. Hi ha també casos de què ni l'àrbitre els pot fer
avenir, arribant llavors al rompiment dels tractes, entenent -se sempre
que la causa ha estat unes cent pessetes o tal vegada cinquanta,
insistentment demanades i toçudament negades pels altres.

Emperò, i de passada sigui fet constar en relatiu descàrrec de
tot lo dit, que a la vall de Gistain en materia de casaments també han
pensat en lo bagatge intel • lectual que la dòna li cal aportar al ma-
trimoni, a fi d'assegurar la bona marxa de la futura familia. 1 per
això li exigeixen, perquè pugui portar a terme llur sospirat desig, el
que sàpiga pastar pa, filar lli i cànem, munyir el bestiar i apariar el
foc de la llar.

Aconseguida l'avinença, els parents reunits redacten ço que no-
menen Cédula de Pactos matrimoniales. Aquest document, redactat
i signat pels contraients i persones allegades, comprèn primerament
els pactes i condicions a què s'haurà de regir el nou matrimoni en les
relacions entre ells, ja durant el mateix, ja en el cas de qué aquest es
desfés per mort d'un dels contraients, així com també les relacions
d'ambdós amb llurs respectius pares, germans, cunyats i demés per-
sones més allegades. Comprèn, ademés, la Cédula de prendas, l'inven-
tari de les robes i efectes que els promesos aporten a la boda, detalla-
dament expressats, i en particular la roba d'ús personal.

Corn a exemple curiós, copiarem una Cédula de Prendas perta-
nyent a una boda de les riques de la vall. Diu així:

«Cédula de prendas que fulana de tal y con motivo de su matri-
monio tratado con zutano de cual, se compromete aportar al dicho
matrimonio a saber : Z.°, Una arca de pino con su guarnimiento.
2.°, Un colchón de lana. 3. 0 , Dos cobertos de lana de casa. 4. 0, Dos
sábanas de cáñamo de casa. 5. 0, Un jergón de cáñamo de casa.
6.° Seis pares de sayas de lana, y cinco de cotonisca, de ellas siete
nuevas y cuatro de su llevar. 7. 0, Tres sayalejos de lana, y ocho ídem
delgados, de ellos seis nuevos y cinco de su llevar. 8.°, Seis delantales
de lana. 9. 0, Seis chipones de lana. io.°, Cuatro capuchos de ídem y
dos mantillas de terciopelo. ii.° Doce camisas de cáñamo de casa.
I2. °, Dos docenas de pares de medias de lana. 13.°, Seis pares de al-
pargatas y seis ídem de zapatos. 14. °, Cuatro pares de camaligas.
15. 0, Tres pares de zuecos. z6.°, Siete pares de pendientes de belota,
una docena de gargantillas y seis anillos de dedos.

Estas prendas que zutano de cual recibe de su esposa fulana de tal
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y en el día de su matrimonio, serán devueltas a su familia en caso de
fallecimiento de la misma.» (I en igual forma es troba redactada
i especificada la cèdula de prendes del nuvi.)

Acaba el document amb les firmes i rúbriques dels contraients i
dels testimonis assistents a l'acte. Tot aquest aplec de robes i efectes
és ço que nomenen en el país la Cameña.

En aquesta vall, i per a les bodes, és costum convidar a tots els
parents dels contraients; i si aquests són de diferent poble, per a
traslladar-se a l'altre on la boda es deu celebrar, hi van en pintoresc
seguici i sots el rigorós ordre de col-locació següent:

Al davant, dos moços amb armes de foc, engegant-les de tant
en tant; a curta distancia segueixen la parella de promesos, endiu-
menjats amb les robes de boda i muntats en soperbes mules del país,
pintorescament guarnides de plomalls i picarols, i portades de la brida
per dos moços amics del nuvi. Segueixen, a dues passes enrera, els
germans i germanes dels interessats; primer els solters i després els
casats, venint darrera els demés parents en grau d'allegament, i
tots muntats en tota classe d'animals de sella. Acompanyen a aquesta
llarga corrúa, els bagatges, on, degudament enfardats, hi condueixen
la susdita Cameña pertanyent als dos contraients.

Si la boda s'efectúa en la mateixa localitat dels contraients,
llavors el seguici, observant el mateix ordre rigorós de formació,
va de la casa a 1'esglesia, a peu tots; i els fardos de la Cameña són por-
tats a coll pels moços amics del promès.

Arribats a 1'esglesia, i durant la cerimonia, els fadrins, situats al
defora, no paren de fer salves de pòlvora i perdigons; aquestes salves
adquireixen el grau de gros terrabastall al moment de pronunciar els
nuvis el solemnial sí.

Acabada la cerimonia religiosa, amb el mateix ordre i acom-
panyats per les sorolloses manifestacions dels escopetaires, es tras-
llada el seguici a casa de la nuvia; allí tots aplegats, s'hi celebra l'àpat
tradicional, esplèndida manifestació de proporcions sardanapalesques,
i a prova de païdors verges, on no hi poden mancar cap fruit de la
terra, abundant carnicería de cabra i d'ovella, matons, formatge, etc.,
etcétera, i tot copiosament regat amb aquells perillosos caldos de Ca-
riñena i del Somontano.

Després del llevant de taula, es procedeix a l'entrega i rebut de
les cèdules matrimonials i de prendes abans esmentades; en acabat
aquest acte, la concorrencia es disolt, mes sols per poques hores,
sens dubte les convenients perquè els païdors o pedrers d'aquella
bona gent puguin desembraçar-se d'aquella escomesa formidable.
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Tornen, doncs, a reunir-se, emperò aquesta vegada a casa el nou
matrimoni; allí les emprenen amb altre tip o sopar, mercès que en el
païment d'aquest hi ajudarà la gimnàstica del ball que en acabat
aquell s'organitza allí mateix i al sò de la guitarra i del sac de gemecs.

Al trobar-se cansats de voltar, se'n van a descansar, i una hora
més tard vol el cerimonial que la concorrencia entri a la cambra nup-
cial i obsequíi als nuvis amb una tassa de brou de gallina.

Per fi, tot-hom se'n va a dormir en la mateixa casa del matri-
moni, i l'endemà tots matinegen per afanyar-se entrar a visitar
als boi casats, i donar-los-hi el bon jorn entrant-te'ls-hi el desdejuni,
que consisteix en coques i copes d'anissat. A aquest acte hi segueix
un expressiu comiat, en el que els vots de futura felicitat per a la
nova parella, més o menys sincerament sentits, van subratllats tal
vegada pels comentaris maliciosament endreçats per aquella concor-
rencia tan ben tractada.

ENTERRAMENTS

El costum del país exigeix que mentre el cadàver de qualsevol
veí es trobi de cos present (acte que sol durar vint-i-quatre hores),
sigui aquest anunciat i recordat durant aquest temps al veïnat amb
toc de campanes especial i que es repeteix d'hora en hora.

A la cerimonia de donar terra al difunt hi concorren els parents
del finat, els convidats, tant de la localitat com de les altres de la vall.

De la conducció del cadàver al cementiri se n'encarreguen dues
confraríes, una de les quals, ademés, corre al seu càrrec el fer cele-
brar les misses i demés actes de pietat en bé del difunt.

El dia de l'enterrament s'organitza el seguici a la casa del finat,
anant cap a 1'esglesia en l'ordre següent : els escolans, amb la creu i
les llanternes; segueix la caixa mortuoria, conduïda en braços de
quatre confrares que es van rellevant; al darrera va el capellà i els
cantaires, entonant el De profundzs; segueix la familia del mort,
comprenent-hi els pares, fills, germans i demés parents més allegats,
els quals van fent el curs plorant a grans crits; tancant la comitiva
gran nombre de confrares. El seguici ha de recórrer tot el poble,
d'un extrem a l'altre, i més d'una vegada.

Donada terra al difunt, retorna la concorrencia a la casa; on,
reunits, s'asseuen a la taula, celebrant-se l'àpat de dol, i assistint-hi
també el capellà, el sacristà i fins els enterradors.

Al llevant de taula, el capellà porta el rosari, que tota la concor-
rencia dedica a la recordança de l'ànima del finat.

31
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FESTES

A Gistain se celebren festes en tres èpoques de l'any, i són : pel
Carnestoltes, la de Sant Pere, i la festa major, que s'escau el jorn de
Sant Joaquim, patró de la vila. Per a elles segueix encara avui
el mateix programa que des de fa dos-cents anys. Es nomenen cada
any tres moços de la vila, i se'ls dóna el títol de majordombres, els
quals queden encarregats de l'organització i direcció de les mateixes
i a la faisó de comissió de festes.

El Carnestoltes el festegen, com a tot arreu, amb mascarades i
balls a la plaça. El dimars d'aquella setmana es reuneixen els major

-dombres, i, acompanyats d'un nodrid aplec de moços i d'un burro,
van passant per les cases a recollir els donatius que els hi fan, que
consisteixen en cansalada, llangonisses, carn salada de cabra i d'ovella,
mongetes, pa i vi, etc., etc. Amb totes aquestes provisions, a la
nit del mateix dia celebren un sopar dedicat a tots els fadrins de la
vila, homes i dònes i majors de disset anys. L'acte s'efectúa a
Casa la vila, amb 1'assistencia d'alguna autoritat, ]a qual presideix
l'àpat.

La festa de Sant Pere, es nomena també del requesón (del mató).
Aquesta festa sols dura un jorn, encara que la seva preparació n'exi-
geix d'altres abans, i es desenrotlla de la següent manera : A la nit
de la vigilia del dia de Sant Pere, surten de la vila els majordombres
nomenats per aquel] any, i se'n van a la muntanya, on s'hi troba aple-
tat el bestiar de llana de la vall, i especialment les ovelles, que es fa
en una partida fixada.

Una vegada arribats als orris, i posats d'acord amb els pastors,
recullen tota la llet que aquests han munyit dels ramats, i, reunint-la
en grans calders, la fan bullir dins de la caseta de l'orri. Una vegada
cuita i refredada, li afegeixen la substancia, a fi de pendre-la o tallar-la,
i convertint-la en brossat o llet presa, la col • loquen en uns petits sa

-quets. Al matí següent, tots plegats, i amb sa cullita, retornen a
la vila. Allí surten a rebre ens matonaires o requesoneros, com els hi
diuen, tot el jovent, i a l'entrada de la vila, i al sò del sac de ge-
mecs, els canten cobles al •lusives a l'acte; aplegant -se tots i anant a
recórrer tot el poble d'un cap a l'altre. Els matonaires porten, pen-
jats de llargues barres de fusta, els saquets amh el mató, del qual
van repartint-ne una cassola de cabuda d'un mig gerro a cada casa,
i del que sobra, a la mateixa tarda apleguen tota la quitxalla del
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poble al vol de 1'esglesia de Sant Pere, anant proveïts quiscún de sa
escudella i cullera, i al sò del sac de gemecs i de les cobles dels mo-
ços, els majordombres els hi van repartint el mató. En aquest acte
no hi pot mancar cap canalla des de quatre anys a catorze, car 1'ab-
sencia és interpretada com a pecat per despreci al Sant patró.

La festa acaba amb un cerca-vila per tot el jovent, i amb ballades
al sò dels típics instruments del país.

La festa major de Gistain la celebren per la diada de Sant Joa-
quim. Per als preparatius i organització de tots els seus detalls se'n
cuiden els majordombres nomenats a aquest efecte l'any abans, i
que són els que es proporcionen les ovelles per a la carn, el pa, vi i
demés comestibles per a festejar el Sant patró. Ademés, contracten
el tocador del sac de gemecs, que sol ésser del poblet de Señes, i molt
apreciat dins de la vall, i la cobla de guitarres, bandurries i violi.

La manutenció d'aquests músics es fa a la Casa del poble, i durant
els quatre jorns que dura la festa, anant a càrrec dels majordombres.

L'anunci de la festa es fa a la vigilia, amb un tritlleig de cam-
panes i amb una ronda dels moços, que van amb les castanyetes (en
aquesta vall aquest instrument sol ésser de grans dimensions, pro-
duint un sò més greu i ple, ornant-les amb llargues cintes de colors)
i acompanyats pel del sac de gemecs i la cobla que alternadament
van tocant.

El jorn del Sant patró, i cons se suposa, hi ha solemne funció
religiosa amb assistencia de les autoritats; i en acabat, invadeixen els
carrers les rondalles de moços amb guitarres i castanyetes, i amb con-
tinuades cabrioles van glosant amb lletra i música les infinites variants
de la jota, com podríem dir-ne son aire nacional. Després, la processó.

A la nit s'hi celebren balls públics; és de fer notar que les dances
en aquesta vall, així com en alguns d'altres d'aquestes, ademés de la
jota que hi domina arreu, ballen una dança que, per son ritme, així
com per anar solts els balladors, fa semblar al nostre ball pla. La
música sobretot té tot el caient arcaic amb què apareix aquesta tí-
pica dança.

És costum, el segón dia de la festa, anar a celebrar missa a la
pintoresca ermita de Sant Fabià, a mitja hora de distancia de
la vila de Gistain, i situada prop de la ribera del Cinqueta, rodejada
de gemats prats i arbredes. Allí s'hi reuneix tot el jovent d'ambdós
sexes, i, en acabada la missa, s'organitza el ball en el mateix pati
de l'ermita; resultant-ne un animat conjunt de vida i color, amb
la concorrencia d'abigarrada indumentaria, ressaltant al dessobre
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d'aquell fons de verdor, rematat pel sever coronament del muntanyiu
de la vall.

Retornats a la vila, i després d'efectuat el suculent àpat de la
festa grossa, a la tarda comencen les ballades a la plaça, les quals
duren tres jorns arreu : matí, tarda i nit. Ademés d'aquestes, en què
hi prenen part tots els balladors del poble, hi fan el nomenat ball
de les rosques, el qual s'efectúa amb el següent cerimonial:

Les solteres que volen ésser tretes a ballar en aquesta especial
dança, han de comprar previament un tortell o rosca de pasta de pa
i dedicar-la a un fadrí de son agrado; aquesta parella es presenta a
la plaça a l'hora del ball, i al sò del sac de gemecs, ballen, portant ell
penjada a l'esquena, en un mocador, la rosca amb què li ha fet present
la balladora. A 1'acabar el ball, la rosca és col • locada en una corda
i penjada d'un balcó que dóna a la mateixa plaça. Abans d'ara,
quiscún ballava amb la que era de son agrado, emperò havent hagut
raons més d'un cop per repetides predileccions, arribant a esdevenir-
ne greus conflictes, s'acordà que actualment es procedís a un sorteig
de paperetes, ballant cada bu amb la que la sort li procuri. L'enfilall
de rosques que s'arriba aplegar després del ball, el porten els moços
en ronda per tot el poble, i al sò del sac de gemecs i les castanyetes
són entregades als majordombres.

Tot seguit són nomenats els que l'any vinent han d'exercir
les funcions de tals, i al terç dia de la festa, i en senyal de llurs atri

-bucions, els hi entreguenu ns flocs o poms de flors artificials, que són
ruixats amb vi, i els majordombres elegits ne fan donació a les noies,
les quals per aquest fet, queden nomenades majordones també pel
següent any; mes perquè siguin vàlids aquests nomenaments, han
d'ésser efectuats a la plaça i al sò del sac de gemecs. El final de la
festa consisteix en un altre àpat, que, en fraternal consorci, celebren
tots els majordombres sortints i entrants; i, malgrat el veritable re-
ventament que suposa els tres jorns de no parar en tot el dia i en tota
la nit, tant el cos com llurs païdors, d'aquell seguit d'escomeses in-
tercalades amb continuades visites a la taverna, encara hi fan en aquell
el va i tot, posant a prova aquells organismes privilegiats.

¡ JULI SOLER i SANTAL6
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Publicacions rebudes
(Tercer trimestre de 1916)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
Vol. XII, ns. 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Vol. XIII, ns. 1, 2 i 3.

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. Valladolid. (Juny, Juliol

Agost.)

Boletín de la Real Academia Gallega. Corunya. (Juliol -Agost.)

Butlletí del Centre Excursionista de Vich. (Abril- Juny.)

0 Instituto. Coimbra. (Juny).

Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid. (Maig, Juny, Juliol.)

Butlletí del Centre Excursionista de la comarca de Bages. Manresa. (Abril, Maig,

Juny.)

Butlletí Associació Excursionista Avant. Barcelona. (Juliol, Agost, Setembre.)

Butlletí de l'Agrupació Excursionista. Reus. (Agost.)

Hojas Selectas. (Juliol, Agost, Setembre.)

Excursions. De la Secció Ateneu Enciclopèdic popular. Barcelona. (Juliol,

Agost, Setembre.)

Butlletí del Centre Excursionista Montseny. Barcelona. (Juliol, Agost, Setembre.)

Butlletí Centre Excursionista Barcelonès. Barcelona. (Juliol, Agost, Setembre.)

Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana. Palma. (Agost.)

Revista Musical Catalana. Barcelona. (Juny.)

Estudios Franciscanos. Sarrià. (Juliol, Agost.)

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. Valladolid. (Juliol, Agost

Setembre.)

Ibèrica. (Juliol.)
Boletín Arqueológico. Tarragona. (Març, Abril.)

11 Rosario e La Nouva Pompei.
Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Madrid. (Tercer trimestre 1916.)
Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Revista de Geografía Colonial y Mer-

cantil. (Juny .i Juliol 1916.)

Kommersiella Meddelanden. Stockholm.
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.
La Alhambra. Granada.

Revue Catalane. Perpinyà. (Agost i Setembre.)

Butlletí Japonès. (1916.)
Mitteilungen des Deutschen w. Osterreichischen Alpensfereins. Munich.
Memorias y revista de la Sociedad Científica «Antonio Atzatet». Mèxic. (Juny.)

Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid. (Juliol-Agost.)
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Peñalara. Madrid. (Agost-Setembre.)
La Zuda. Tortosa.
Peñalara. Madrid.

Boletín Arqueológico. Tarragona.
Revista Tecnológico-Industrial. Barcelona.
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana.
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.
Svenska Turistfóreningens. Stockholm. (1916.)
Barcelona. Atracción.
Feminal.
La Notaría.
Ilustració Catalana.
El Cingle. Granollers.
Sociedad Astronómica de Barcelona. ( Agost-Setembre 1916.)

Noves
AIxA MPLis DEL LOCAL DEL CENTRE. — Ha quedat reintegrat al local del

CENTRE el salonet de planta baixa de l'edifici, el qual, degudament arreglat,
s'hi celebrarán continuades exposicions de fotografíes sota la cura de la
Secció.

Oaicis DE CONDOL. — Són moltes les entitats i particulars, tant d'Espanya

com de l'estranger, que han dirigit oficis de condol al CENTRE per la mort
de D. Josep Sayó i D. Adolf Blas, ocorregudes al Pic d'Aneto. A tots donem
mercès des d'aquestes planes, agraint l'atenció i el bon record.

CATALOGACIÓ DE LES CREUS DE PEDRA. — Ha quedat encarregat de la ca-
talogació de les creus de pedra per a la bona formació del inventari gràfic que
s'està preparant, nostre diligent tresorer D. Gabriel Roig, a quin efecte s'han
circulat uns qüestionaris impresos per a ésser omplerts, que estàn donant ex-

cel . lents resultats.
Amb tal motiu, es prega a tots els socis que posseixin alguna dada o foto-

grafía d'aquestes creus, la posin a disposició de dit senyor, a l'objecte de com -

pletar-lo.

DONATIUS. — L'infadigable Mn. Josep Mas, beneficiat de la nostra Cate-
dral, ha remès al CENTRE un exemplar de la seva publicació Nota històrica de la

Custodia de la Seat de Barcelona en l'any 1522.
De la Comissió d'Asils s'ha rebut igualment un exemplar de la Memoria dels

treballs realitzats per dita Comissió durant els anys 1914 i 1915.
I del president del Comitè executiu del Segundo Salón Nacional de Arqui

-tectura, altre exemplar del catàleg de dit saló.
A tots se'ls ha oficiat agraint son valuós donatiu.
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CONVITS. — S'ha rebut un ofici de l'Escola de Funcionaris d'Administració

local convidant al CENTRE a l'acte inaugural de la segona setmana municipal.
L'Agrupació excursionista de Reus també ha tingut l'atenció de convidar-

nos ala inauguració de son nou estatge i Museu de Ciencies Naturals. Hi assistí

en representació nostre soci delegat D. Antoni Creus.

REFUGIS. — El xalet-refugi propietat del CENTRE que s'aixeca en el cicle
d'Ull de Ter, es va obrir com de costum, el dia 15 del passat juliol, havent-se
tancat al dia 15 del corrent setembre. S'hi han fet algunes reformes per a sa
conservació, com repassar l'enquitranat, canviar el cap de la xameneia, col . lo-
car vidres, assenyalar camins, etc. El xalet-refugi de La Renclusa, en les
Maleïdes, no s'ha tancat fins el dia 3o d'aquest mes.

Tant el xalet•refugi d'Ull de Ter com el de La Renclusa han estat molt
concorreguts enguany durant la temporada en què han estat oberts.

S'estàn fent les gestions necessaries per a assegurar d'incendis els xalets
que posseeix el CENTRE.

SOCIS DELEGATS. — S'han nomenat socis delegats : per Peguera, a D. A.
Campanyà, i per Capellades, a D. Amador Romaní Guerra.

GUIES. — S'ha recomanat a la Secció de Sports de Muntanya posi en pràc-
tica els treballs per a formar un cos de guies amb caràcter oficial, provistos de
carnet, i que, a l'igual que en alguns punts de l'estranger, constitueixi la seva
filiació i expedient personal.

Estació meteorològica de La Renclusa
(Pireneus Central  : 2,125 metres sobre el nivell de la mar)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES D'AGOST DE 1916

Temperatura mitja a les vuit del matí : 12'4, que representa 6 0 menys
que a Viella.

Dies de temperatura màxima : 24° (dies 23, 26 i 28); i la mitja fou
de 1907.

Dies de temperatura mínima : 3 0 (dia 31); i la mitja fou de 80.
Dies serens, a les vuit del matí : 19.
Dies de pluja, q; i, en resum, la columna d'aigua caiguda durant el

mes ha estat de iio`88 mm., o sigui de 75 mm, més que a Viella
(Vall d'Aràn).

DR. M. FAURA I SANS
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Estació meteorològica de Víe11a (Va11 d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL DIES D'AGOST DE 1910

PRESSIONS	 BAROAIÈTBIHESTEMPERATURES (A L'OMBRA) A 0' 1 AL NIVELL DE LA MAR

MITGES MENSUALS MÁXIMA MÍNIMA MITGES MENSUALS

8 MATÍ 4 TARDA
EN 24 nORES EN 24 ¡[ORES 8 MATÍ 4 TARDA

32°ldia	 12) 90(19 i	 alt
18'6¡° 21`43° (mitja de25'53) (mitja de 12`53) I	 764`05 762`52

/ Dies serens	 .	 .	 18	 8 m. 3	 4 t. Dies de Pluja	 .	 ,	 7
»	 nuvolosos,	 6	 , 19	 » »	 de boira	 ,	 .	 9

coberts .	 .	 7	 » 9	 » »	 de rosada.	 6
ESTAT DEL CEL

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS CLASSE DOMINANT MITGES MENSUALS

8 M.^TÍ  4 TARDA 8 MATÍ 4 TARDA 8 MATÍ 4 TARDA

(ser)) BOIRA

65° 65° 1 CÚMULUS CLMULUS 3'29 5`93

VENT

DIRECCIÓ DOMINANT VELOCITAT: EN 24 HOCES

TOTAL DE PLUJA MENSUAL:	 35'7 mm. 8 MATI 4 TARDA MITJA MENSUAL

NE NE 22'197 kms.

NOTA. — Tempestes, en el dia 7, a dos quarts de dues de la tarda, trons sense pluja,
procedents de SW. i E ; el dia 9, a la mateixa hora, trons llunyans i poca pluja; a les sis
de la tarda, altre volta trons, i tempesta a SW. E; el dia lo, trons a la nit i pluja; el dia 14,

trons a la nit i tempesta del SM/. i SE.; i el dia t6, trons i tempesta a la nit, retornanta
dos quarts de sis de la tarda, amb trons molt forts fins a les nou, direcció SW. E.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETÍ deixen

íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telefon 1 15
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