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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya
- CLUB ALPI CATALA -

Pels Alps del Valaís

WEISSHORN. 4.512 m.

H
Est vist el Weisshorn aixecar-se magnífic a l'esquerra de la
vall de Zermatt, durant tota l'ascensió al Breithorn,
de manera que en ésser a Zermatt de retorn de la nostra

primera excursió pels Alps, í en proposar-nos el guia, En Wil-
helm Trüppfer, l'ascensió d'aquest cim, acceptàrem tot seguit
meravellats.

Aquesta ascensió ja no és tan planera. Hem tingut ocasió de
llegir impressions de les dificultats que hom acostuma a trobar en
aquesta muntanya.

L'excursió es fa en dues jornades. La primera serveix per a
ínstallar-se al refugi del Weisshorn, situat sota la cresta Est del
cim, i l'endemà s'intenta l'ascensió final, amb el retorn a Zermatt,
si tot va bé.

Emite Javelle descriu magistralment l'aspecte del Weisshorn i
per a fer notar ]'alçada d'aquest cim parla del reialme del sol, que
en sortir, omplint de ¡]ames la part de Llevant, concedeix les coro-
nes de llum per torn rigorós d'alçades. Dels pics i crestes agudes
que dominen els massissos més alterosos, el primer que brilla és el
Mont Blanc, el vertader monarca. Quasi al mateix temps s'encén el
Mont Rosa, i si l'observació es fa des d'un punt favorable, es veu
illuminat successivament el Dom, el Weisshorn, el Cervin, la Dent
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Blanche, el Mont Combin, l'Agulla Verda. Aquestes són sens dubte

les veritables glòries dels Alps.
Davant d'aquest àrbitre sobirà, el Weisshorn, muntanya d'una

anomenada relativa, és de tots els Alps la quarta en elevació. Si és

poc conegut, ho deu a la seva posició; no és com tants altres cims

que hom veu de lluny, o que és fàcil de pujar-hi fins a mig camí per
a contemplar l'elegància del seu atreviment i mesurar la profundi-
tat deis seus abims. No s'aixeca tampoc, com el Cervin, nu i isolat

en l'espai sobre unes planes baixes que augmenten encara la sen-
zillesa de les seves línies.

El Weisshorn pot dir -se que de tots cantons queda raclòs per
les valls que l'envolten. Cal aixecar-se molt per veure la seva

forma extraordinàriament correcta.
En el trajecte del ferrocarril de Zermatt, entre Stalden i Sant

Nikolas, hom creu veure'l, però no és més que per un moment, per-
qué el cinc que es té a la vista no és altre que un vasalla mbiciós: el
Brunnegghorn, d'aspecte ferreny, amb arestes pures í brillants, i
carregat de glaços i seracs superbs.

De les tres cares que té aquesta piràmide, la del Nord carrega
una gruixa espessa de neu i glaç; les altres dues no presenten més
que negres precipicis, ratllats del pas de les allaus. Per arribar al
cim, no hi ha hagut més que els camins de les crestes, fins ara.
Qualsevol altre camí serà d'una dificultat molt forta.

Comencem de bon matí per anar a comprar les provisions de
dos dies per les botiguetes de Zermatt. Aquests petits negocis te-
nen un encant especial. Venen de tot, i passem d'una a l'altra amb
el porteur que té uns gustos diferents dels nostres, i com que s'ex-
pressa en un alemany que no entenem, es queda sense poder sa-
tisfer-los i haurà de menjar les mateixes nicieses que nosaltres.

Agafem el mateix tren que ens serví dies enrera per a venir fins
a Zermatt, sempre curt í net. Prenen bitllet fins a Randa, la segona
estació baixant.

Podem anotar una particularitat. Paguem nosaltres una tarifa
molt més elevada que el porteur. Aquest, pel sol fet d'ésser habi-
tant de la vall — precisament té domicili a Randa,— s'aprofita
d'unes condicions força econòmiques. Nosaltres paguem com tres
bitllets seus, és a dir, tarifa triple.

El tren baixa de pressa; passa primer per Taesch, petit poblat
bastant insignificant, com tots els de la vall abans no fos desco-
berta pels turistes. Es pot utilitzar per a pujar al Taeschhorn,
de 4498 metres d'altitud.
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Pocs quilòmetres més aval], es detura a Randa.
Baixem tot el bagatge í nosaltres mateixos. Els viatgers ens

miren una mica encuriosits. El tren marxa tot seguit, í nosaltres

quedem a punt de començar l'excursió.

Fa un dia no gaire segur. Hi ha petits núvols que deuen signi-
ficar alguna cosa per als intelligents del país, perquè ens diuen

que avui encara farà bo, però que demà no s'aguantarà.

Sota l'estació hi ha un modest hotel, amb un petit restaurant.
Fem una curta menjadeta i carreguem més coses. El porteur, home

previsor, deixa part de la càrrega que 11 pertoca, per al seu gemid,
el guía cap de colla, que pujará al vespre í ho recollirà.

Cordats els sacs, seguim un trosset de via avall i a uns 200 me-
tres la deixem, travessen per un pontet el Mattervisp, o riuet de
Zermatt, per enfilar-nos de seguida per la muntanya de la vora
esquerra. El Weisshorn, que s'adreça formidable des de Randa, té
les parets massa dretes; el caminet que comencem a fer, ha de
guanyar alçada per continuats revolts, que eres fan veure el pano-
rama en dues formes, com el dret i revés d'una tela. Una vegada
mirem el Breithorn, i una altra al fons de la vall i les muntanyes de
l'Oberlaud al lluny.

Travessem el riu a 1400 metres d'altitud. El refugi está a 2859

metres, i el cim a 4512 m. A primer cop d'ull sembla que les alça-
des estan molt ben repartides, però pujar 1500 m. amb la càrrega
tan feixuga, no és cosa gens planera al mig de l'agost.

El caminet té un gruix considerable de pols. La manca d'aigua
de l'estiu de 1928, és general, i els pagesos, si també hi ha pagesos
a Suïssa, s'han de queixar i apujar les viandes com a casa nostra.
La pols que aixequem, se la carrega el darrer de la colla i per això
anem o molt reunits, o no cus velem l'un a l'altre.

Passades les primeres ziga-zagues a ple sol, entrem dintre
un bosc de pías que encara ens fa sentir més l'escalfor. El terreny
és molt estinibat, i el camiiiet voreja els cingles, pujant sempre.
Pels forats que fan els arbres del bosc, velem diverses vegades tot
el poblet de Randa sota nostre. És un poble típicament suís. Ran

-da no té carretera. Sols té carril. Hi ha dos barris. El de l'església
amb les casetes dels vertaders habitants, i per tant el poble, i el
barri de l'estació. Entre un i altre, un parell d'hotels als punts que
més bona vista tenen. A més bona vista, més luxe i hotel de més
categoria. Lina ratfleta blanca ajunta aquests edificis escampats
per la vall verda dels prats. Des de l'alçada on som, és ben bé un
pessebre modernista.
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El bosc que comença darrera de les cases, s'enfila molt amunt,

fins a tocar la gelera, que continua pujant fins a una ratlla terminal
de roca a la cresta de la muntanya. El cím que la corona és el
Dom, a 4554 metres, i que té la particularitat d'ésser la major alça-
da completament suïssa. Hi ha cims més alts, a Suïssa, però tots

s'escauen a la mateixa ratlla fronterera. Per això, el Dom, molt

endins del país, té la fama d'ésser el primer cím del tot suís.

En arribar als 1800 metres, els arbres s'aclareixen, i comencen

a sortir els pasturatges que pugen fins als 2500 ni.
En aquests plans, en forma de terrassa semicircular, de pano-

rama magnífic, pasturen les úniques vaques suïsses que ens va-
ren ensenyar. Hi fan també una gran quantitat de formatges de
Gruyère, que maduren en una barraca amb prestatges de dalt a
baix. N'hi ha per tots els gustos. Alguns fan roves de pes. Tro-

bem un parent del porteur que cuida d'aquesta cabana í fa la man-
tega í els formatges, pujant i baixant la vall contínuament.

La cabana és molt confortable, amb atuells molt moderns i
nets. En un recó, tafanejant, trobem un manual per a aprendre
l'anglès. En les estones de vaga, aquest xicot, amplia els seus co-
neixements í va de dret a servir els turistes.

Fem una consumació extraordinària de llet, que ens serveix
de dinar. Inflats, continuem el caminet, més perdedor, i a pie sol,
que s'enfila cap a una punta de gelera que comença a treure
el nas.

Del refugi, no se'n veu res. Cal ésser a sota mateix per a dis-
tingir-lo, cosa que encara triga una hora i mitja més des de la bar-
raca de la llet.

Més amunt, entrem en el fons del circ de geleres que baixem
pel Mettelhorn, Zinal i Weisshorn. Teninm llavors el refugi tan al
dessobre que suem només de mirar-lo. A les 3 h. de la tarda arri-
bem a la porta del refugi del Weisshorn.

Un cop a dintre, quedem meravellats. Així com per defora
sembla petit, per dintre és gran. Aquest miracle és degut a la seva
bona distribució. Una mitja foscor, com de casa ben ordenada,
produeix un gran benestar al cos i a l'esperit. Hi ha gent, són al-
pinistes que baixen del cim. Estan cansats i satisfets.

Descarregats del pes del sac i canviats de roba, sortim a fer-
nos càrrec d'on som.

El refugi del Weisshorn és propietat i ha estat construït pel
Club Alpí Suís. L'han bastit al vessant sud de la muntanya, sota
un espadat de roques que el protegeix de les pedres que cauen, a
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més d'una paret de pedra seca que han fet més amunt, per a obte-

nir una completa seguretat. És a la cota 2859.

L'exterior és senzillíssim, í sembla molt petit. L'han construït

tot de fusta sobre un sòcol de pedra que fa de soterrani í magat-

zem de llenya. Una escala i una petita miranda donen a l'entrada,

quelcom enlairada, per a tenir pas a l'interior encara que hi hagi

un gruix de neu considerable als voltants. Les parets són de dos

gruixos de fusta, d'uns 4 a 5 metres de costat. Sota la teulada, que

és a dos vessants, hi ha un pis que serveix de dormitori, a més de]

de la part baixa, amb taula í tamborets per a seure. A la planta

principal, hi ha un dormitori que pren tot el fons, una taula gran,

amb bancs, la cuina, dipòsit de l'aigua, un armari i l'escala per a

pujar dalt.
Hi ha palla abundant í nombroses mantes de llana gruixudes

i grans, unes sabates o esclops per a posar-se en canvi de les

sabates ferrades que honi es treu en arribar al refugi, amb el

més gran plaer. Aquests esclops són folrats de feltre, í n'hi ha

de tots els tamanys, com en una sabateria. Tot sovint us en
poseu un d'un número i un d'un altre, però tant se val, si hi cap
el peu.

Hi ha draps eixugamans, marcats amb la insignia del C. A. S.,
mirall, extintor d'incendis, despertador, baròmetre, napa de la re-
gió enganxat a la paret, amb la indicació d'on és l'aigua potable.
Aquesta és a un quart d'hora del refugi í el camí está marcat amb
senyals vermelles a la roca.

Uns cistells com de carnicera, amb les inicials C. A. S., ser-
veixen per a buidar els sacs que hom porta plens de queviures, í es
poden penjar d'uns ganxos del sostre. Si els ompliu, no hi ha por
que ningú us tregui res de dintre, ni us molesti per res. Així, amb
aquest recurs tan senzill, es pot disposar amb més llibertat de les
provisions, i a l'endemà el sac només tindrà el pes de ço que és ab-
solutament necessari en pujar al cin.

Hi ha cuina espléndida per a cremar llenya. En tots els encon-
torns del refugi, no hi ha ni un bri d'herba, per tant la llenya s'ha
de dur carregada a l'esquena. El C. A. S. en deixa cada any al so-
terrani, arreglada a feixos de tres quilos, que valen dos francs
suïssos cada un. Tants feixos en gastareu, tants ne pagareu.

Hi ha cassoles, pots de- cuina, tasses, gerros, culleres, forqui-
lles, tot ben ordenat.a l'armari. Hi ha termòmetre, un anunci amb
la taxa de cada persona, valor de les consumacions í manera d'u-
tilitzar el refugi, amb recomanacions molt saludables.



42	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Una guardiola clavada a la paret, fa de caixera. Recull l'im-

port de les consumacions que fan els alpinistes i guies al refugi,

d'acord amb la tarifa. Al costat hi ha un talonari de petits sobres,
dintre els quals es posen els francs corresponents, í al davant el
resum del compte amb la vostra firma. Tot tan honradament i pri-

mitiu, que no crec que ningú tingui ganes d'estafar a un patró que
tanta confiança posa en els visitants.

Per a passar l'estona, hi trobàrem un joc de cartes, de domi-
nó í d'escacs, i es coneix que serveixen, per les marques que te-
nen. Al llibre registre de les estades i ascensions, s'hi troba també
el pas de gent que s'ha quedat més del compte al refugi, en espera
del bon temps. Hi ha dibuixos molt ben fets i explicacions en vers
i prosa d'ascensions, o pensaments que fan al cas. El llibre és grui-
xut i s'omple ràpidament. Aquest any han obert el refugi el dia 13
de juny, i hi han passat 63 caravanes, la major part amb guies. La
nostra estada tingué lloc el dia 9 d'agost.

Tot el sostre és ple de ganxos per a penjar la roba i atuells, í
els piolets tenen un lloc destinat expressament a fora, entre dos
suports. Es troben cordes de socors, banderes per a fer senyals,
una camilla, vidres de recanvi, escombra, destral, pala, etc., etc.
Un gran botiquí, tancat amb un precinte, conté diversitat de remeis
i la manera d'usar-los, es recomana de servir-se'n solament en cas
de necessitat.

Com es veurà, hi ha de tot. Tot el que hom necessita a
muntanya. Diuen que és un dels exemples de refugi niés dig-
ne de tenir-se en compte quan aquestes construccions hagin d'és-
ser copiades.

Tenim tota la tarda, llarga de llum ací d'alt, per a tafanejar i
prendre notes, així com per a fer amistat amb els altres ocupants
del refugi. Dues colles han tornat del Weisshorn. Hem demanat,
plens de curiositat, tota mena de detalls respecte a la llargada i
dificultat de l'ascensió. Sembla que és cosa d'una dotzena d'hores,
i que és necessari llevar-se molt de matí per a evitar les calgudes
de pedres abans d'arribar a la cresta.

Els que baixen a la vall deixen els llocs buits, i podem triar
les places niés bones i preparar el sopar per a després.

El sol en baixar a l'horitzó, un horitzó imponderable i nmera-
vellós, illumina una varietat de núvols que ens promet la posta del
sol, darrera la Dent Blanche í el Schallihorn, la més intensament
emocionant que ens hagin ofert les nostres anades a la muntanya
Del balconet, portes enfora del refugi, la vista és dilatadíssima.
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Val la pena de fer la pujada al refugi, veure la posta de sol i tornar
avall, i no m'estic de recomanar-ho a qui visiti la vall de Zermatt.
Poques excursions pagaran tan bé els esforços que honi faci per a
gaudir del panorama.

A l'esquerra, tenim tot el massís dels Mischabels amb el
Doni que sobresurt de tot. És a tocar. A mida que'l sol baixa i
omple d'ombra les valls, les parts illuminades, les muntanyes ele-
vades, s'acosten. Les muntanyes a l'hora del joc de llum del crepus-
cle prenen tota una altra vida. L'interès viu és a la cresta final, as-
senyalada per la neu, que separa les agulles de roca negra i canvia
per moments el seu color de tot el día. A continuació de la cresta,
surten el Rimpfischhorn i el Strahlhorn, que s'aplanen després en
un ample camp de neu, per deixar elevar-se tot el massís del Mont
Rosa-Lyskamm í els Jumeaux, blancs de glaç fins a les parets fi-
nals. Els núvols queden marcats fàcilment a les grans geleres que
en forma de vano es reuneixen prop de Zermatt, amagat en un pou
d'ombra. Després de la serralada del Breithorn, l'espai s'iguala un
tros per a fer sortir més violentament la piràmide o obelisc del Cer-
vin, que com mestre d'orquestra fa obeir els núvols a la seva ba-
tuta. O n'és la fábrica o n'és l'amo. Immediatament a la nostra
dreta, tenim el petit, però costerut cim obert entre el Mettelhorn,
els dos Gabelhorn, el Zirlal de Rothorn í el Schallihorn, que es dóna
la mà amb el Weisshorn.

El Weisshorn, la nostra muntanya de demà, d'un demà que co-
mençarà dintre de quatre hores, és negre, sinistre; s'alça dret com
una muralla ratllada de fosforescències produïdes pels reflexos del
glaç a les canals.

Tots els del refugi presenciem aquest espectacle emmudits,
sense més comentaris que les exclamacions cada vegada niés en-
tusiastes. Tanquem dins les quatre parets desigualment illumina-
des per una lámpara de petroli aquesta impressió de petitesa hu-
mana, així que el fred viu ens arriba als ossos.

Dins la fosca, els sorolls dels torrents i caigudes de glaç sem-
blen els senyals de vida que donen les muntanyes.

El sopar és ben senzill: una sopa d'una varietat de coses, i les
conserves í embutits que portàvem. Després allarguem la taula
amb un te, sortim per veure la negror de la nit, í posem en mar-
xa el despertador que farà de sereno a les poques hores. Sonará a
la una.

Agafem les mantes í volem dormir a correcuita.
Més tard, un soroll ens indica que ha arribat el guia, tal
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conc ens havia promès. Encara que hagués fallat, hauríem inten-
tat l'excursió, però trobem que la seva experiència ens será
de molta tranquillitat a l'endemà, per l'aspecte ferreny que té la
muntanya.

L'endemà arribà ben aviat, i començà la funció tot seguit. A
poc Inés de les 2 h. de la matinada, deixem el refugi. Han passat

davant tres colles anés, perquè han enllestit més de pressa que nos-

altres els preparatius de l'esmorzar. Anem sense encordar, per un
terreny pedregós, de rnenudalla bellugadissa, a la claror del petit í
mòbil cercle de llum dels fanalets. Ni un alè d'aire. Ni una estrella.
Mal presagi.

Als 20 minuts, arribem al peu de la gelera de Schallihorn, que
baixa de la part inferior de la cresta E. del pic que hem d'anar a
trobar. S'acaben d'encordar les colles que marxen. Es veuen els
llumets dels fanals moure's en direcció horitzontal, que travessen
la gelera, fent un gran cercle.

Com que soni sis, fem dues cordades. El guía i dos de nosal-
tres. El porteur i els altres dos. Calcem els crampons perqué la
neu és dura, i per més que la gelera sigui travessada horitzon-
talment, la passarem més de pressa. Es un treball lúgubre, amb la
poca Llum.

Cal tenir present que els nusos de la cordada que ara repartim
a les 2 h. 45', no els desfarem sinó 11 hores més tard, en tornar a
ésser al mateix lloc. La formació de la cordada, la mantindrem en
totes condicions per geleres planes, xemeneies, crestes de roca i
arestes de glaç; ens lligaran, dalt de la petita plataforma del cirn,
petit forat buidat en el glaç a cops de piolet, i tanmateix, després
de sentir-nos tan «lligats» material i moralment, els uns als altres,
trobarem tanta alegria en deslligar-nos i saltar com cabretes es-
capades que fan de les seves, tan prompte desapareix el perill
d'anar sols.

La solemnitat del repartiment de llocs en la corda, entra natu-
ralment dins l'esperit i ens fa comprendre la serietat de l'empresa
tot d'una.

Resulta interessant de veure el camí a seguir marcat per llu
-menetes. Darrera nostre, també en surten aviat. Són unes cuque-

tes de llum que brillen a intervals.
Als 10 minuts de gelera, baixem, per salvar unes esquerdes

formidables, passem sota una aresta de roca i pugem després una
altra part de gelera. A una hora de la sortida del refugi, ens treiem
els crampons, perquè continuaren) per la cresta que ara acaba en
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el glaç, pujant com per una escala la cresta de roca que s'ajunta
amb la del pic, al punt assenyalat amb la cota 3781. Seguírem sem-
pre per roca, degut a l'estiu extraordinàriament escàs de neu que
ha estat el 1928; altrament, trobaríem la major part d'aquest tra-
jecte amb glaç, en niés difícils condicions que ara. Les poques ve-
gades que trobem glaç, és tan dur, que dóna treball fer passes. En
fugim contínuament, i guanyem així molt de temps.

La nostra marxa s'accelera en trepitjar la roca; ens retrobem
al Píreneu dels nostres entrenaments, i la passa se'ns allarga. Es
en aquest tros que les cinc cordades del dia ens vàrem reunir.
Les paraules, poc amables generalment, que es canvien, són adver-
timents de massa pressa, de preguntar per la seguretat d'una presa
de roca, de demanar un descans, o fent una observació sobre el
paisatge que es va llevant amb el día que neix. Hem entrat en
aquesta canal a la Llum dels fanalets. Insensiblement, la negror de
la roca ha anat diluint -se, í els fanals, amb els cops que reben, o
bé s'han apagat, o els ha calgut l'espelma, de manera que un mo-
ment hem vist que caminàvem amb la mansa claror que anuncia
el día. Els núvols baixen. Amb la llum es tornen amenaçadors. Hi
ha un ambient de tempesta.

Marxem a estrebades. Som fnassa gent lligada a trossos des-
iguals, que han de passar pel mateix cantó. Tan aviat trobem bar-
rat el camí com el tapem als que segueixen. La darrera part d'a-
quest tros està formada per rocs desfets que en tocar-los cauen, i
cal avisar contínuament. Prop de la cresta, tenim al davant sola-
ment dues cordades, que deixarem passar un tros per a no des-
torbar-los.

Ens aturem per a menjar i provar d'endevinar quin temps
farà. Amb aquesta feina podem comprovar que cap cim treu el nas;
tots són tapats en la part de la roca, com el nostre, però el guía
creu que no empitjorarà, í fins creu que potser se'n vagin aquests
núvols.

Esmorzem amb aquestes raons, i en acabar, en Puntes no és
d'opinió d'anar al cim entremig de boires i amb mal d'estómac:
diu que ens esperará arrecerat i tranquil fins al nostre retorn.

Ens sap greu de separar-nos, però ho fem per continuar la
nostra ascensió.

Prop nostre s'aixeca la cresta de roques, que és la cresta final,
llarga, llarguíssima í de pendent molt fort, que si tot va bé ens dei-
xarà al mateix cim. La pedra és molt esmicolada i rellisca sobre la
que és segura. Cal posar molta cura per a triar els llocs on s'han
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d'afermar els peus. A arrencades brusques, i aprofitant les estones
que el company de davant està parat, pugem fins a la cresta.

Arribar a veure l'altre cantó, esdevé una obsessió als darrers
moments. Pujar de mica en mica fins a treure el cap sobre la pa-
ret i veure un panorama nou, és cosa sempre extraordinària. En
aquesta ocasió, se'ns obrí l'horitzó fins l'Oberland, tot ple de
núvols, corn el massís dels Mischabels que tenim al davant cons-
tantment. Però la sorpresa més gran fou notar que la nostra
muntanya era més dreta, queia més a plom, per la banda Nord,
que per la banda que fins ara havíem vist. Aquesta cara era una
continuada gelera en forma de circ, que coronava també un pic
blanc, el Bieshorn que acabava dignament la tercera aresta de]
nostre Weisshorn.

Aquest té tres arestes disposades regularment a cada terç de
la circumferència; l'aspecte del pic, vist des de cada banda, és molt
similar. Té solarnent la diferència d'una proporció de neu i roca
distinta segons l'orientació de cada façana. La més neta de neu
era la que nosaltres veiérem de primer, la cara Sur.

Les altres colles han passat al davant. Som els tercers. Els te-
nim a prop, però bastant més alts. De tant en tant, se senten excla-
macions d'alerta i recomanacions per a salvar els obstacles que
van presentant -se.

Tal cony havíem contemplat, ens toca fer una bona part de ca-
mí pel fil de la cresta, neta de neu i glaç, i després, a l'última part,
altre tant per neu i glaç.

Hens pogut comprovar que en terreny sec, és a dir, en roca ne-
ta, avancem a una velocitat major que les altres dues cordades,
però en arribar al glaç, la manca de costum ens retarda ja més.
Així que aviat ens reunim les tres colles.

Anar de quatre mans sobre una paret de tanca, és aproxima-
dament el que fèiem des d'una estona. La corda que ens lligava, per
a salvar un mal pas o un descuit o accident, ens obligava a cami-
nar amb intermitències. De tant en tant, ens repetíem que era
qüestió d'anar anib tota seguretat, no massa de pressa. Pel nostre
entusiasme, hauríem corregut, però ja començàvein a notar l'alça-
da. La cresta l'agafem als 3700 metres, i ja en començar es presen-
ten dificultats. Sempre que podem, anem exactament a dos aires,
però corn que és molt irregular, hem de deixar-nos conduir, ara
per una banda i després per l'altra. Es tan difícil anar refent men-
talment cada passa, que els diversos incidents d'aquesta escalada
constant de prop de sis hores es confonen de tal manera, que sols
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recordem el rnés intensos, i ens sembla que ocorregueren l'un
després de ]'altre en un espai reduïdíssim.

Jo marxava després del porteur, que era el que obria el pas,
buscant els senyals ben visibles, generalment, a la roca, de les sa-
bates ferrades dels precedents. Després venia 1'Estasen. L'altra
cordada la componien ara, en Badia í el Guia. Aquest rectificava
de vegades el que feia el seu gerinà, davant meu. Tot el camí de la
roca va ésser un constant estirar-se i aji-pir-se per a adaptar-se a
les sinuositats de les pedres; les nans amb els guants, les estones
que ho permetia la quantitat de les preses, es refeien de la fredor
i coïssor que l'aspror de la roca els produïa.

Mirar-se les mans, acabada l'excursió, és dolorós. Sembla
vere's en cada ferida el record d'un moment de resultat insegur en
la llarga estona de gimnàsí.a violenta.

Per tres vegades se'ns presentaren rocs drets, anomenats gen-
darmes o sentinelles, que havíem de revoltar a la base, per ata-
car-los a les falles més visibles. La corda s'ha d'allargassar i re-
collir a cada moment. De vegades deixem escòrrer tota ]a llargada
que ens separa de] company, que ha desaparegut darrera d'una
aresta a plom, í hem d'avisar-lo que ja no es pot avançar més,
í en passar llavors en la mateixa direcció que la corda, la sorpre-
sa del camí desconegut fa accelerar el ritme al cor com en un mo-
ment suprem.

La preséncia dels guíes disrninueix enormement aquesta emo-
ció. Creieu que el camí que seguiu, pel sol fet d'anar acompanyats
d'homes d'experiència, será més planer i fàcil. Així mateix, algunes
emocions que de sobte es presenten, en estar davant de descone-
gu t s, no surten a l'exterior, això ens priva també de] record delicat
d'aquests moments en retornar a la tranquillitat.

La cresta, de mica en mica, s'anava redreçant. La boira, a cada
cantó i a sota nostre, ens isolava absolutament del món. No sa-
bíem més que la paret que ens aguantava s'esmunyia ràpida cap a
un pou ple de vapors misteriosos, amb atraccions fatals. De vega-
des l'horitzó, la cresta de roques, s'allargava i pujava més. Com

-provàvem la definició de l'escalada al Weisshorn, tan corrent: l'es-
calada és més fatigant i dura que difícil. Es més de treball muscu-
lar que de recursos hàbils. La vertadera sabiduria consistia a
mantenir una marxa que no fos esgotadora per a permetre'ns d'ar-
ribar al capdamunt.

Aviat la part de gelera que teníem als peus, sota la paret de
roca, anava acostant -se, fins que constituïa l'aresta final de la
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muntanya: un tall de ganivet com per a dividir les masses de nú-
vols en dues parts finament separades sense canviar de direcció.
Amb l'arribada del glaç com a únic camí, la inclinació de la pujada
augmentava també. El conjunt de glaç tenia niés solidesa que la
roca i permetia aquestes inclinacions esveradores.

El nostre pas era un dels molts que el mateix estiu havia con-
templat per la cresta. Això vol dir que molts d'altres havien tingut
la feina de fer els esgraons de la immensa escala que acabava al
cim. Unes passes tallades al glaç per molt diferents piolets, i refe-
tes i engrandides cada dia. No per això aquestes passes eren menys
desagradables. Tants hi havien passat, que s'havien arrodonit dels
cantells i fet massa fondes.

Aquesta escala, corn el somni de Jacob, es prolongà entre boi-
res més de sis quarts d'hora. Una hora i mitja de caminar cons-
tant, fent replans cada deu, quinze o vint esgraons, segons el pis
que anàvem trobant. La inclinació, niés i més sospitosa.

El major perill d'aquestes dificultats, és el treball de] cervell.
El que està al davant i està ocupat en obrir més els esgraons a
cops de piolet, no es dóna compte del treball d'imaginació dels
altres, que s'han d'entretenir en cabòries impròpies dels mo-
ments de perill que travessen, però que vol una gran força de vo-
luntat per a permanèixer tranquil i insensible a les veus cansades
de l'interior.

No poguérem reposar sinó sota el cim, quan solament
mancava una curta grimpada de roca barrejada amb filets de glac,
igualant la superfície. Després d'una revoltada, ens plantàrem
a dalt.

Dalt d'on? Dalt del Weisshorn, indubtablement, però també
dalt d'enlloc. Estàvem en plena llibertat, empresonats dins la boira
més espessa. Feia l'efecte d'ésser a la plataforma d'una xemeneia
altíssima que es perdés en l'espaí, o penjats d'una barqueta per da-
munt del món. Tan dretes són les parets que aguanten el cim, que
sembla muntat a l'aire.

Tot és glaç. No se sap on acaba el roc. Per a preservar-se del
vent que passa per aquesta punta de soplet, les colles que van ar-
ribant han fet una mica de pon per a recoilir -s'hi. Dalt, ens hi dei-
xem anar de bona gana.

La felicitació mútua acut espontània, sense cap esforç ni pre-
paració preconcebuda. Sembla necessari expressar el sentiment
d'alegria i serenitat que ens mancava í teníem en perill des de tan-
tes hores.
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Com que ens está privat de contemplar el panorama, un pano-
rama tan excepcionalment alabat pels que hi han pujat amb bona
vista í dia clar, ens miràrem els uns als altres. Fèiem unes cares ne-
gres, negríssimes: ens fèiem una mica de por. El cabell era aclarit
per les volves de glaç de la boira presa i glaçada, com brins d'espart
o herbes cobertes de gebrada. Un aspcete de cansament, més d'ulls
que de cos; cony avorrits del reduïdíssim camp visual que portàvem
des de vàries hores, i menjant amb una parsimònia mecànica
trossos de pa mullats pel contacte dels guants que no podíem treu-
re'ns de les mans amb la baixíssima temperatura, produïda per
la intensa evaporació de la humitat pel ventet i la manca de pres-
sió de l'aire.

La satisfacció era tota interior, i no per això menys intensa.
Es traduïa en exclamacions sobtades, senzilles, de cap valor en
altres condicions, però ací dalt, quasi emocionals. Cridar, sentir
allunyar -se la neu sense topar enlloc, com filtrada i absorbida per
la gruixa de boira, ens transportava fora de la terra. Ens crèiem
amos de tot.

Ara tenim temps de veure ben bé les cares del guia í del por-
teur.

El guia Wilhelm Truppfer té 31 anys, i fa deu anys que ha sor-
tit de l'escola de guies.

Ésser guía és una cosa difícil í ben honorable.
Des de llavors porta sobre el pit una placa esmaltada de «Di-

plomé Führer» amb l'escut- bandera de Suïssa, adornat del títol
que acredita í un piolet, una corda i una destral, amb un cap d'i-
sard per a fer bonic. Tot de color de plata oxidada, i l'escut esmal-
tat de vermell.

El germà que fa de porteur, té 21 anys, i ha passat l'escola de
guies aquest any, però no pot exercir fins l'any que ve, per no tenir
]'edat. Té graus carnes i és molt callat. Qué més voleu? Es diu Hein-
rich Truppfer.

El guía té uns ulls de blau cel molt aigualit, claríssims, però
punyents, i els pòmuls molt sortints. Riu quan val la pena i llavors
fa l'ullet amb l'ull esquerre, cosa que li va molt bé. De segur que
s'ha mirat al mirall alguri cop fent-ho.

Es porta molt bé, molt dignament. Parla més o menys correc-
tament el francès, alemany, anglès i italià, i se'n recorda extraor-
dinàriament de tots els que ha acompanyat per la muntanya. De-
vem fer unes carotes molt extraordinàries en certs passatges, per
quedar tan gravats a la memòria d'aquesta gent.
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El costurn de fixar-se contínuament en els detalls i passos de
roca i neu, i 1'estudiar el temps i la muntanya per a treure'n bolles
conseqüències, fan desenrotllar les qualitats de fisonomistes tan
agudes. Sobretot coneixen aviat la part moral dels seus clients.
No us en podeu amagar, del vostre carácter.

Parlen del client, turista o monsievr, segons sigui el grau de
consideració, amb molt de respecte sempre, i això está molt bé.

Pensàvem en el retorn, amb una mica de prevenció.
Les inclinacions són més dretes mirades cap avall que cap

amunt. Alguna llei física deu regir aquest sentiment. Així és que
després de passar mitja hora al cim, en ésser les 9 h. 30', í no poder
resistir més el fred que ens anava acaparant, en ull acte de resolu-
ció de qui tot ho juga, tot ho perd o tot ho guanya, girem cara
avall, í comencem a desfer passes.

Primer passa 1'Estasen, després jo í darrera el porteur. En Ba-
dia i el Guia ens caurien al dessobre, si de cas. Les precaucions
preses a la pujada, són joc d'infants, comparades amb els equili-
bris estudiats de cada passa assegurada al lloc exacte que li desti-
nàvem en baixar. Calia conservar tota la serenitat, i la conservà

-rem. A mida que baixàvem, quedàvem més bé. A l últim, caminà-
vem tats tres alhora, cosa ben imprudent, però com que la con-
fiança ens havia guanyat, era cosa d'excedir-se. En tres quarts
desfem tot el camí de glaç, que errs havia demanat set quarts
de pujar.

La nota à'un record Inés viu que els altres, és el pas de tota
una làmina vertical de glaç, de gruix tan escàs que en travessar-la
prop del cantell final, agafant-se a dalt amb la mà, com a un pas-
samà d'escala, en clavar el piolet transversalment vèiem la punta
sortir per la part oposada. Tanta verticalitat, tan aeri era el pas
aquest, que el cot es reduïa a dimensions infinitesimals. Això és
un xic massa. Us asseguro que en haver-lo travessat, el vaig mi-
rar amb tranquil•iitat, com aquelles coses de qué hom es despedeix
per un sempre niés. No s'hi val.
• La roca, si hi ha per on agafar-se, niai no és prou dreta, però

la llefiscor del glaç pulit, a mida que mira cap al cel, fa augmentar
les ganes d'entoruar -se'n.

Acabat el glaç, descansem amb gran pler sobre la cresta de
roca que Comença, estranyant no veure baixar el guía i en Badia.
Quan començàvem a intranquillitzar-nos, i després de cridar molt
i seguit, ens responen. A la poca estona veiem arribar el parell de
companys, amb la cara que els havia passat alguna cosa. En
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efecte, el guia en aixecar-se, al cim, i caminar unes passes, calgué
d'esquena í es donà un gran cop al clatell. En Badia.ens digué
que per un moment es veié tot sol, amb un home que no contesta-
va. Així reposà com pogué, 11 donà beure i, en asserenar-se, no
tingueren més remei que baixar. No es podien pas estar al cim, no
havent-hi d'arribar ningú.

El descens d'en Badia devia ésser bastant més perillós que el
nostre, però el valor d'ambdós es posà per sobre de les dificultats.

Tots plegats animàrem el guia, que a poc a poc anava millo-
rant-se, començant la gimnástica del descens de la cresta de roca.

En tornar a passar exactament pels mateixos punts, recordà-
vem l'ascensió a la pujada, per més que no tot és mirar els rocs de
dalt estant, que de la base. Un parell de curts rappels de corda ens
facilità els lliscar trossos massa drets. Les tnans tenien una sensi-
bilitat inacostumada, í amb gran traça s'aguantaven en relleixos i
esquerdes insignificants.

La cresta durà cinc quarts, la meitat del tetnps emprat a la
pujada.

Al dessota ens esperava en Puntes. Ja abans de veure'ns ens
sentírem a crits. S'havia portat bé. No s'havia mogut en sis hores
i mitja d'espera pacient. Havia vist de retorn les altres dues corda

-des que assoliren segons sembla, el cim, i les altres dues que re-
tornaren en ésser a la cresta. Que no tots els que van als Alps són
alpinistes preparats per a empreses de forçat — A tot arreu trobà

-rem gent que no honorava la muntanya.
Després, canal avall, drets de vegades sobre una pedra que

baixava, saltant endimoniats, correm fins a arribar a la part alta
de la gelera de Schalliberg. La primera cosa que arribà a la gelera,
fou el trípode de 1'Estasen. Se ]'engolí un gran forat, però quedà
en un lloc bastant accesible. Amb la corda, despcnjàrEm l'amo de
la peça, que quan sortí a la llum de nou, portava el trípode que es
volia quedar a la muntanya.

Baixàrem a graus lliscades la neu mullada de la gelera, des-
crivint unes curves paralleles a les de les esquerdes obertes i per
obrir, que la solcaven. Més enllà, remuntàrem la part horitzontal, i
a tres quarts de dues, sortli m del llaç de corda, tota molla, que ens
havia parat un descens a deshora o retornat un equilibri a punt
de perdre. Deu minuts després, entràvem triomfants al refugi.

Ara, en tornar a girar els ulls enlaire, com ahir, en arribar de
la vall, tornem a veure el cim, descobert de les boires que l'amaga-
ven mentre nosaltres hi érem.
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L'activitat del refugi ens venia sobrera. Mengem al defora,

junt amb tres alpinistes d'enraonar exuberant, que viuen normal-

ment a la vora del llac Léman, a Vevei, í ens han precedit al Weiss-
horn. Es molt difícil, tanmateix, de fer bona amistat en alemany,

com cal amb els altres del refugi!
Aquests tres suïssos del llac, fan excursions de final de setma-

na d'una envergadura formidable. Ara vénen de la Dent Blanche, i
han fet els dos cims sense guies. És clar que al darrera d'una cor-

dada amb guies, però el mèrit existeix. Aquesta tarda s'entornen a
rasa.

Buidem la cistella de les provisions que sobraven, ornplim
les motxilles amb els abrics i altres estris i ens preparem a baixar
a prendre llet al xalet de baix, que elis deu estar esperant.

Amb mitja hora de descens vertiginós, corrent a tot poder de
les nostres carnes i pulmons, desfem 800 metres de desnivell. Arri-
bem a un tren formidable, amb tota la roba penjada a la motxilla,
al xalet, í allà, amb tota parsimònia, arribem al final del gibrell
de la llet. Una mossada de pa amb mermelada ens obria l'apetit de
la llet, i així, amb un dinar de tanta rusticitat, ens donàvem per
satisfets, com si ens haguessín presentat el més ben condimentat
banquet. A la muntanya, com a la muntanya!

Altra vegada corrent, en 35 minuts més, ens trobem al torrent
del fons de la vall, però en un estat tan deplorable de suats i em-
polsegats, que sense respectar el paisatge ni la presència d'unes
vaques properes, preníem una remullada en les aigües fresques del
torrent, amb tal efecte que, en arribar a l'estació de Randa, als cinc
minuts, semblàvem uns senyors. L'amo de la fonda del costat ens
va felicitar í ens portà els dobles de cervesa amb qué festejàrem
l'èxit rapidíssim d'aquesta excursió.

Del Weisshorn a Randa hi ha més de 3100 metres de desnivell.
L'arribada del tren que ens havia de dur a Zermatt, al llit de Zer-
mat, ens obligà a fer el sacrifici d'aixecar-nos de taula. Les cames,
en un quart d'immobilitat, es refusaven posar-se dretes.

Recoinano la lectura de] llibre d'en Guido Rey descrivint la
tornada d'uns alpinistes, del Weisshorn, en entrar al vagó de] tren.
Sempre és un cop teatral posar en contacte gent que viatja cònmo-
dament, amb la intranquilla impedimenta dels grimpaires.

Els piolets, les cordes mullades, els crampons, les màquines
de retratar, els sacs, nosaltres, tot formava un conjunt de seguretat
molt sospitosa.

Solament un cop tot apilotat í nosaltres arraulits en els se-
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ients, en aparèixer els somriures en les nostres cares inexpres-
sives, tornava la tranquillitat. En sentir d'on veníem, i en arribar
a Zerinatt, ja havíem creat una atmosfera com per a presentar-nos
per diputats.

L'esforç de l'excursió encara es prolongà després de sopar
per a mantenir-nos correctamente al cafè del concert, no sabent de
què parlar amb el guia i el porteur. Complíem així un tribut a la
tradició, donant gust a l'amo del cafè i al gremi de guíes.

ALBERT OLIVERAS I FOLCH

Corredors escandínaus
í corredors alpíns

E
L Congrés Internacional de l'Esquí tindrà lloc a Osló, cap a
les darreries de febrer, mentre se celebri el meeting dels
Campionats Escolars d'Ski. El Congrés haurà de decidir una

qüestió que será de màxima importància en la història de l'esquí.
En aquest moment hi ha un cert perill de cisma. Tots els cor-
redors que s'interessen vivament per la sort internacional de l'es-
quí, esperen que el pròxim Congrés no augmentarà les diferèn-
cies que existeixen entre els corredors escandinaus i els corredors
alpins.

E1 sistema escandinau d'esquiar, difereix radicalment de l'alpí.
Les llargues davallades sense interrupció, són rares a Escandinà-
via, però són normals als Alps. Moltes de les regions d'Escandinà-
via on s'esquia, són relativament planes, i, per consegüent, és a Es-
candinàvia, on la tècnica de moure's en llargues distàncies i en
terrenys lleugerament ondulats, amb la major velocitat possible,
ha estat portada al màxim grau de perfecció. El langlauf, o cursa
de fons, és el millor sistema de provar aquesta técnica í, com a
conseqüència, la cursa de fons és el tipus tradicional de la cursa
escandinava. Contràriament, el típic corredor alpí està renyit amb
els declius suaus, i li desagraden les curses en pujada. En les pu-
jades, l'esquiador alpí és més alpinista que esquiador í té interés
a arribar al cim pel camí menys perillós i amb un pas bo i cons-
tant d'excursionista.
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Per al corredor alpí, la pujada és un mitjà per a la fi, i 1'esquíar,
com a esport, comença amb la baixada.

Un bon esquiador, segons s'entén als Alps, és aquell que és ca-
paç de mantenir una gran velocitat, amb el mínim de caigudes, en
una forta í llarga davallada.

La tècnica de la gran velocitat en pendent fort, í en terreny ir-
regular, es demostra per mitjà de les curses de baixada i d'slalorn,
les quals s'han desenvolupat lògicament a causa de les circums-
tàncies escandinaves.

Hi ha, naturalment, seccions de baixada en la major part de
les curses langlauf, i en les curses langlauf noruegues aquestes

seccions són, relativament, de fort pendent í difícils. El langlauf,
però, no serà mai acceptat com a prova d'una cursa de baixada
per les segiients raons: En primer lloc, el total de] temps invertit
en la secció de baixada és tan curt, en relació amb el total del
temps invertit en pujar i esquiar pel pla, que el millor corredor de
baixada seria, irremeiablement, vençut per un corredor insignifi-
cant de baixada, només que aquest anés un cinc per cent més de
pressa en el pla o eal la pujada. En segon lloc, els esquis langlauf
estan especialment construïts per a curses en traçats estrets i ja
marcats. Són inútils en la neu tova í profunda i, per consegüent, la
tècnica d'esquiar en la baixada amb esquis langlauf és una tècnica
especialitzada, molt diferent de la que es requereix per a esquiar so-
bre Pesqui alpí, d'una amplada normal. En tercer lloc , l'anar muntat
sobre els bastons, està permès en una Ianglauf, però está prohibit
en la cursa alpina de baixada, en la qual 1'esquiar no és considerat
únicament com un mitjà de locomoció, sinó també com a art. En
quart lloc, l'expert corredor de langlauf es pren el tros de baixada
de la cursa com a un descans. «Quan es davalla - segons una pu-
blicació oficial noruega - el corredor deu recobrar el respir i des-
cansar tot el possible ». Es pot, doncs, perdonar als corredors al-
pins que, no prenent la cursa de baixada com un motiu de des-
cans, no consideren sériament el langlauf com a una prova d'es-
quiar en baixada.

L'antiquada teoria escandinava, per la qual un bon corredor
langlauf és, ipso }'acto, un bon corredor de baixada, ha estat des-
aprovada ja massa vegades en curses alpines, per a merèixer cap
més discussió.

Si l'Associació Internacional de l'Esquí vol conservar el seu
control en l'esquiar mundial, no ha de reconèixer, merament a la
força, les regles per a cursa de baixada, com, certament, els escan-
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dínaus ja estan disposats a fer. Àdhuc ha d'estar disposada de
proveir campionats internacionals per a curses de baixada, com, no
menys, que per a curses langlauf.

L'esquiador alpí està ja cansat d'ésser considerat com a parent
pobre en la família dels esquiadors. Per això insisteix en que 1'es-
quiar alpí, amb el seu lògic corolari, la cursa de baixada, mereix
ésser tractat amb tant de respecte i tanta de consideració com la
cursa de llarga distància.

Els britànics són els capdavanters en la campanya per al re-
coneixement de la cursa de baixada. Llurs proposicions, presenta-
des oficialment per mitjà de ]'Ski Club de la Gran Bretanya, en el
darrer Congrés Internacional de l'Esquí, foren provisionalment
aprovades. Es demanà a les diferents organitzacions nacionals que
reportessin sobre aquella proposta llur concurs al Congrés que se
celebrarà a Oslo.

Els recents articles de la premsa noruega, ens encoratgen a
creure que els noruecs retindran a Osló la direcció moral de l'esquí
internacional, per a la qual cosa estan autoritzats per llurs gestes
passades. No posaran en perill aquesta preeminència, í refusaran
de concedir als corredors alpins la Iliberlat completa per a orga-
nitzar aquelles formes de cursa que han demostrat, en l'experièn-
cia, d'ésser les Inés apropiades al desenvolupament de l'alt nivell
de la técnica alpina de l'esquí en terreny de molts pendents i mun-
tanyós.

MONTSERRAT GILI, trad.
.The Times ' , gener 1930.

Un capítol de la Hístòría
de l'escultura medieval catalana

ESCULTURA FUNERARIA

LAUDES

E
N l'Edat mitjana els morts eren enterrats, moltes vegades, en
forats fets a terra o en lzs parets interiors o exteriors de
les esglésies i claustres. El forat era tapat amb una llosa

o lauda, en la qual es gravava una inscripció allusiva al difunt.
Es decorava amb relleus de motius ornamentals o heràldics, o amb
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l'efígie del difunt o, també, amb la representació d'escenes dels fu-
nerals del mort les restes del qual guardaven, o de carácter re-

ligiós.
Sant Joan de la Penya era el panteó dels reis i de la noblesa

d'Aragó. Un incendi destruí totes les seves construccions, en el
segle x, i el rei Sanç el Vell, a principis del segle xi, les reconstruí.
Fou consagrada de nou l'església l'any 1094. Les sepultures actuals

tenen com a data més reculada la de l'any 1009 i, com a més re-
cent, la del 1325. Hi ha, en moltes d'elles, inscripcions; en algunes

el crismó en relleu, i, en una de les més antigues, un relleu amb Je-
sús dintre una glòria amigdaloide sostinguda per dos àngels. Això,
quant als sepulcres dels cavallers que estan collocats en nínxols

de tapes seinícirculars, ja que el panteó reial fou refet del tot en el
segle xvni.

Al cementiri de llecs de Poblet hi ha algunes laudes empotra-
des a la paret, ornamentades; algunes, amb una creu; una, amb una
mà beneint; una altra, amb un be que mira endarrera; una altra,
amb un home plantat davant un quadrúpede, i una altra amb dues
figures de difícil interpretació i de pèssima execució. Cap d'aques-
tes laudes presenta inscripció.

Les làpides o laudes eren de pedra comuna, de marbre o de
bronze. El costum de gravar en les laudes la imatge del difunt,
data ja de les darreries del segle xii. El relleu amb què es decora-
ven les laudes és molt variat. Es veuen des de les simples incisions
fins al mig relleu, encara que aquest és més emprat en els segles
posteriors al Renaixement.

Les laudes més mitigues que coneixem amb l'efígie del difunt, són
les de Guillem Jordà, F. de Soler, la d'un desconegut i la d'un Bisbe
incògnit al Claustre d'Elna. La de Guillem Jordà, está collocada ho-
ritzontalment en la paret, data del 1186 í la imatge que es veu repo-
sa el cap en un coixí; a més hi ha una petita figura d'àngel que li
aguanta el bàcul i l'encensa. La de F. de Soler no porta mitra, i pre-
senta dos àngels, que, ultra encensar-lo, sostenen un drap que li
aguanta el cap; del mig del cap surt una mà que el beneeix. Aques-
ta composició és, potser, la primera manifestació d'aquella repre-
sentació de l'ànima pujada al cel dintre d'un drap sostingut per
dos àngels i esperada per Déu en les altures. Com veurem més en-
davant, es generalitza en els fons dels arcosolis que soplugen se-
pulcres. Aquesta lauda fou traslladada al claustre d'Elna des del
monestir d'Eula. Presenta nua inscripció que diu: Anno - MCCIII
Obiit F - De Sol - Erio - XVI Calendas - Ianuar - Íi qui insti - tuit
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unum - presbi - terum. La tercera de les laudes d'Elna, és la d'un
Bisbe incògnit que Alart suposa que fou un tal Ramon. Aquest
Bisbe morí en 1201.

A Sant Genís les Fonts, també hi ha dues laudes en les quals
són figurades amb molt de relleu, i amb les mans creuades, les
efígies dels morts. Ambdues estan rodejades d'una ampla orla.

A la paret de la capella de Santa Tecla de Tarragona, hi ha la
lauda de l'arquitecte d'aquella catedral, R. de Millà, el qual morí
en 1266. En ella es veu representat Jesús, el qual beneeix, dintre
de glòria amigdaloide, entre els símbols dels quatre Evangelistes.
A sota, es veu el difunt agenollat, pregant entremig de dos àngels
amb escuts.

A les parets del claustre de Tortosa hi ha moltes laudes em-
potrades, les quals havien estat en l'antiga catedral, que ocupava
el lloc on ara hi ha la Capella de la Cinta. La més antiga és de
l'any 1000; és de Berenguer de Prats i, a cada banda, hi havia la
imatge d'un Bisbe, sota dosseret. Avui només queda la de l'esquer-
ra de l'espectador, i encara sense cap. La disposició d'aquesta
lauda fou copiada, més endavant, en la de Guillem, del mateix
claustre, la qual data de] 1379. Una altra lauda d'aquest claustre
de ]'any 1300, presenta en pla relleu una figura jacent a cada ban-
da de Jesús crucificat, entre la Verge i Sant Joan.

A la capella de la Presentació, de la catedral de Tarragona, em-
potrada a la paret, hi ha una lápida ornada amb la representació
de Jesús clavat a la Creu i de dues de les Marles. Per la inscripció
que es llegeix, sabem que correspon a l'òbit de Dalmau de Monto-
liu, degà de Tarragona i bisbe preconitzat de Tortosa, el qual morí
en 1306. A la paret del claustre del monestir de Sant Quirze de Co-
lera hi ha una lauda (1) de bonic i pur estil romànic, la qual careíx
d'inscripció. Representa un abat, amb la seva crossa pastoral i re-
vestit d'ornaments sacerdotals, i té, a la mà dreta, l'ardiaca, í, a
l'esquerra, el sots-diaca, els quals sostenen respectivament sobre
llurs genolls i recolzat damunt el cor, el llibre de l'Evangeli i el de
l'Epístola. Les dalmàtiques porten mànigues folrades i amb ador-
naments en el diaca, que li arriben fins als punys. Són quelcom més
estretes en les del sots - diaca. Les tres figures d'aquest relleu estan
assegudes en sengles faldisteris i demostren en llurs caps dolico-
cèfals, placidesa í assossegament.

En l'òbit de Pons Burguet, en 1306, el qual es pot veure a Sant

(1) L'Excursionista, 1890. pàg. 407.
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Cugat del V3ilès, hi ha una figura jacent de relleu. També la pre-
senta 1'òbit de l'arquebisbe Tello, el qual està a terra, en el cor de
la catedral de Tarragona. Aquest arquebisbe morí en 1308. Al ma-
teix any moria Margarida de Cadell, la qual fou enterrada a l'es-
glésia parroquial de Puigcerdà. Sobre el seu enterrament es posà

una lauda de marbre policromat en la qual, en relleu, está repre-
sentat l'enterrament de la difunta en un sepulcre ornat d'arqueries
ogivals. La difunta porta el cordó franciscà. Un frare franciscà i
una monja de la mateixa orde, la posen a la tomba. Gairebé tots

els que l'acompanyeu van amb caputxes, inclús dos que porten un
llibre. L'abat presideix els funerals, beneeix el difunt amb una lnà
í amb l'altra aguanta el bàcul. Va assistit d'un acòlit amb creu al-
çada i de dos canelobres (1).

De l'any 1311 data una lauda del claustre de la catedral de Tor-
tosa, que conmemora l'enterrament del bisbe Berenguer d'Olivar.
Al mig hi ha una inscripció coronada per cinc arquets, cadascun
dels quals aixopluga un petit cap. A cada banda de la inscripció hi
ha un escut, i, a cada extrem, una figura de bisbe.

Al mateix any moria l'abat de Poblet, Pere Alferich. Fou soter-
rat en una tomba oberta a la Sala Capitular d'aquest monestir, la
qual fou tapada amb una pedra en qué figura rellevada la imatge
del difunt.

Al monestir de Sant Quirze de Colera hi ha, a niés d'aquella de
qué havem parlat, una altra lauda, la qual, segons la seva inscrip-
ció, pertanyia a l'abat Berenguer de Vilatenim, mort en 1322. En
ella, i en relleu, es representen els funerals del difunt, d'una ma

-nera semblant a la que havem vist que ornava la lauda de Marga-
rida Cadell, de Puigcerdà. Dos monjos, l'un en acció de sostenir el
cap, i l'altre els peus del cos del finat, el colloquen en el fèretre.
És un desenrotllament de l'escena dels funerals del difunt, que
veiem iniciar-se en els temps romànics en l'altra lauda d'aquest
monestir, que ja havem descrit. En aquesta, la composició és més
complicada que en la lauda de Margarida Cadell. Hi assisteix l'a-
bat amb bàcul i beneeix; un ministre amb creu alçada, un altre que
sosté el llibre d'oracions obert; un altre, la naveta; un altre, 1'en-
censer, i un altre, els aspergís í la caldereta. Segons En Joan Avi-
lés i Arnau (2) les actituds i expressions de les figures fals que
semblin vives, í en el conjunt es veu l'animació escenària, així com

(1) D'aquesta lauda fou publicada una figura en les Memòries de 1'.Associació Catala-
nista d'Excursions Científiques =, vol. VIII, p. 374.

(2) L'Excursionista. 1890, pàg. 407.
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als plecs i tall dels ropatges. Tots els assistents són monjos i el
difunt és enterrat amb el bàcul abacial.

Del 1328 és la primera lauda que coneixem, que tapa l'òbit d'u-
na dona. És la de l'abadessa Blanca d'Anglesola, superiora del
monestir de Vallbona de les Monges. Està en el mateix nlonestir i en
ella hi ha rellevada sota arqueria gòtica, en els angles de la qual

campegen els escuts de la casa a qué pertanyia, en el món, la di-
funta. La figura de l'abadessa porta el bàcul girat cap a dintre, la
qual cosa volia dir que la seva jurisdicció eclesiàstica no s'entenia
niés enllà dels límits del monestir.

La lauda de Berenguer de Paoloch (1332), va ornada d'escuts
amb pans, i la Verge i l'Àngel de l'Anunciació sota dosseret. És
un altre exemple de lauda amb la representació d'una escena reli-
giosa que res no té a veure amb el difunt, com havem notat, per
primera vegada, amb la de Dalmau de Montoliu, en la capella de
la Presentació de la catedral de Tarragona.

Al Rosselló hi ha també algunes laudes esculturades, ben nota-
bles certament, provineuts del segle XIII i del primer ters del xiv, a
part de les d'Elna i de Sant Genís les Fonts, que ja havem descrit,
i que han estat catalogades per Brutails (1) A ]'església de Sa-
gorra hi havia una pedra, en la qual estava molt grollerament re-
presentat un holne vestit amb una mena de brusa; al pit una creu
patada amb el peu afilat; els braços, ridículment prims i curts, com
plegats sobre el pit; el cap descansant sobre un coixí. A Montes-
quiu, un marbre del segle xln porta una creu entre dos candelers.
És una decoració senzilla que resumeix extremadament el tema
dels funerals del difunt. Al mur de la dreta de la porta anomenada
de Betlem, de Sant Joan, a Perpinya, hi ha la lauda del capellà Be-
renguer de Palma, mort els 1291. Aquesta lauda, corn d'altres de
les rosselloneses, de les quals parlarem seguidament, presenta
l'escena de les exèquí.es del difunt, enquadrades en un marc en el
qual està gravada la inscripció, la qual va aconipanyada d'ense-
nyes heràldiques. En aquesta lauda, el difunt reposa en un llit. La
perspectiva de l'ajegut està mal resolta. També presenten l'escena
dels funerals del difunt. les següents laudes: una de Pere Holn-
dedeu, mort en 1294, a Sant Joan el vell, de Perpinyà; la de Nadal
Reynier, mort en 1303, al claustre d'Elna; les de Guillem de Sérvo-
les i Arnau de Corbiac, abats de Canigó, morts respectívanient en
1303 i en 1314, a Castell; la de Fra Armengol Oliva, mort en 1312,

(1) L'Art religiós al Rosselló, pp. 212, 227 i següents de la traducció catalana.



60	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

a l'hospital militar de Perpinyà, í la de la dama Boneta Ribera
(1315) al claustre de Sant Joan de Perpinyà.

Era molt notable í digna d'haver-se conservat una lauda que
hi havia a Sant Domènec de Perpinyà, i que ha desaparegut. Per-
tanyia a la sepultura del cavaller Villier, mort l'any 1300, i que re-
presentava al difunt muntat a cavall, brandant l'espasa, i amb el
cap defensat per un casc. Brutaíls suposa si seria la reproducció

del segell del difunt. No coneixem cap més lauda ni monument fu-
nerari on es representí el difunt muntat a cavall, la qual cosa és

contrària a la representació d'un mort. No devia ésser aquesta pe-
dra una peça pertanyent a un sepulcre desmuntat?

En una lauda de Sant Genis, del 1312, veiem la representació de
la Crucifixió, tal com pocs anys abans s'havia esculpit en la de
Dalmau de Montoliu, en la capella de la Presentació de la Seu
de Tarragona.

Amb l'efígie del difunt rellevada, podem citar, al Rosselló, ultra
les del claustre d'Elna i de la del capellà Martí, de Sant Joan de
Perpinyà, de les quals ja hem parlat, la de l'oficial Jaume Martí,
mort en 1312, al claustre d'Elna, en la qual la imatge està dintre
d'un edícle citnejat per un arc en trèbol, amb un gàlib ornat de
ganxets, i la de Pere Costa, canonge de la catedral d'Elna, a la ca-
pella del Sant Sagrament d'aquella catedral.

En la lauda de Berenguer de Codalet, canonge i soxantre, mort
en 1316, conservada al claustre d'Elna, es veu el cadáver jacent
sobre els túmuls. En una lauda del claustre de Sant Joan de Per-
pinya, datada el mateix any, hi ha tan solament la imatge de la
Verge.

En la resta de] segle xiv, continuen les laudes decorades amb
els mateixos motius que ja hem vist que s'iniciaven en les anterior-
ment descrites. Amb la simple inscripció n'hi ha bastants. En una
d'un bisbe de Tortosa, datada en 1379 i que hi ha a la paret del
claustre d'aquella Seu, la tarja de la inscripció está ornada amb
una estàtua de bisbe sota dosseret, i amb figures d'àngels a cada
banda. A les figures dels bisbes, una nià barroera els ha arrancat
el cap.

Cavallers i dames, de l'estament seglar; arquebisbes, bisbes,
dignitats catedralícies, simples capellans, abats, monjos í frares,
i fins abadesses, de l'estament eclesiàstic, tenen llurs figures repro-
duïdes en laudes sepulcrals.

Al claustre de l'Estany, dreta a la paret, hi ha una lauda amb
l'efígie d'un guerrer, amb petit bigoti, representat tot vestit de ma-
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]la, ínclús el cap, el qual reposa en un coixí, del que pengen sís
flocs. Els peus els descansa en un gos, representat amb les potes
enlaire. Per manca d'inscripció i de dades documentals, no sabent a
qui pot atribuir-se aquesta figura; però, pels seus caràcters escul-
tòrícs, creiem que fou obrada en el segle xiv.

Al museu de Perpinyà es conserva la lauda del vescomte d'Evol,
Bernat de So, mort en 1385. Prové de l'església de Sant Domènec
de la mateixa ciutat. En ella hi ha la imatge de] difunt, la qual por-
ta un bacinet cònic, lleugerament bombat, cimejat amb un botó del
qual arrenca una barballera; va armat d'una espècie de cuirassa,
formada d'escates horitzontals í articulades com els dits d'un guan-
telet; els braçals í els camals són plans; els peus i les mans estan
coberts per une' plaques bombades i articulades com la cuirassa;
porta colzeres i va armat amb una espasa ampla i llarga. La cota
li arriba als genolls. Cobricela l'esfígie un edícle senzill (1).

En 1346 morí l'arquebisbe de Tarragona, Cescomes, i fou se-
pultat a terra de la capella del baptisteri de la Seu tarragonina. Es
tapà la sepultura amb una llosa de jaspi, ornada amb la figura i
escuts del finat, i amb una inscripció commemorativa de] mateix.
A terra de l'aula capitular del monestir de Santes Creus, hi ha una
sepultura amb la lauda corresponent, ornada amb efigie, d'Andreu
de Vallereggíe, bisbe Lirinense, i no de Lleida, com diu En Morera,
í que morí en 1365 (2). A la capella del Corpore Christi, també de
la Seu de Tarragona, hi ha la lauda sepulcral del paborde Roca-
berti, amb l'efígie del difunt. A la capella de Sant Antoni de la Ca-
tedral de Palma de Mallorca, a terra, hi ha, també amb efígie, la
del canonge Reinald Mir, el qual visqué en l'últim ters del segle
xiv. Fins els simples capellans es feren decorar les cobertes de
llurs tombes amb laudes, en les quals figura la seva efigie. Podem
citar la de Berenguer de Saugueda, mort en 1339, que es conserva
al Museu Lapidari de Vic (3).

Entre la clerecia regular també es va estendre el costum de fer-se
representar la figura en la lauda del sepulcre. Així ho feren Pons
de Copons (mort en 1348) i Guillenl Agulló (mort en 1393), abats
de Poblet, i ]'abat Cornellà, la làpida del qual es conserva al Museu

(1) Brutails: lloc citat, p. 210.
(2) No sabem que s'hagi intentat esbrinar el per què anà a morir a Santes Creus aquest

prelat italià, el qual pertanyia a l'orde de framenors. Villarregio, o Viarregio, está a la costa
de la Toscana, prop de Pisa. El títol de Lirinense sembla que es refereix al irfu Lirós, el qual
passa prop de Casino.

(3) En l'Arqueologia Catalana de Moss@n Josep Gudiol, p. 384, es publica un dibuix d'a-
questa lauda.
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del Parc de Barcelona. Aquest darrer morí en 1369. En tots tres, el
difunt mostra la dignitat de qué gaudí en la terra, i porta un bàcul.

A terra de l'ala del claustre de Poblet, en la qual s'obre l'aula capi-
tular, davant la porta de l'escala del dorinítori de novicis, hi ha la
sepultura de Fra Guillem Tost, encarregat de la granja de Castell-

follit, el qual plorí, segons resa la inscripció, assassinat per uns

veïns de Prades, quan tornava d'aquell poble de denunciar a les au-
toritats els desperfectes que aquells havien fet al bosc del monestir.

Aquest, agraït, l'enterrà al claustre, féu cobrir la llosa amb una pe-

dra, en la qual hi ha en relleu la seva figura. Se'l veu tonsurat, amb
barba i, com és natural, no acompanya l'efígie cap senyal heràldic.

La inscripció que correspon a aquesta sepultura está en la paret

propera. Guitert (1) publica la inscripció í una fotografia de la lauda.
Del sexe femení també tenim algunes figures en laudes; tals

són les d'Alamanda de Castellnou en una lauda del Museu de Per-
pinya (2); la d'Alamanda de Queralt, a la capella del Corpore
Christi de la catedral de Tarragona; la de Na Galbors, esposa de
Pere Guillem, morta en 1359, a Tortosa, íi la de la segona abadessa
de Pedralbes, Francesca Sa Portella. Na Galbors está represen-
tada vestida d'hàbit, el cap reposat en un coixí i, penjats del coll,
porta uns rosaris de grossos grans. Francesca Sa Portella, fou
abadessa de Pedralbes des de 1345 fins que morí en 25 de maig de
1364. Ella fou la que va fer decorar, amb pintures fetes per Ferrer
Bassa, la cella abacial. En la lauda se la veu amb una corona, sem-
blant a la de baró al cap, porta hàbit i té els ulls tancats. Aquesta
lauda fou feta en temps de l'abadessa Sor Sibila (1375-96) (3).

Algunes vegades, en les laudes, està representada l'efígie del
difunt, no en relleu, sinó simplement esgrafiada, corn en la llosa
de Guillem Gerard, rector de Forques, mort en 1342 (4), i en la de
Pere Sa Trilla (mort en 1400), procedent de Solsona i avui al Mu-
seu del Louvre.

Generalment, les efígies de difunt que es veuen en les laudes
del segle xiv, van cobricelades per un arc ogival, gairebé sem-
pre trilobat. En els carcanyols hi ha els escuts del difunt. La fi-
gura d'aquest, generalment, té les mans plegades, i els plecs dels
vestits, bastant fins, cauen perpendicularinent, sense doblegar-se, al

(1) Poblet: <Guía, notas histórico-artísticas del Monasterio, Leyendas y tradiciones>, per
Joaquim Guitert i Fontseré. Barcelona, 1921.

(2) Brutails: lloc citat, p. 212.
(3) Sor Maria Anzizu: «Fulls històrics de Pedralbes..
(4) Brutalis: lloc citat, p. 229.
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capdavall. La de Pere Sa Trilla, té les mans juntes sobre el pit, en
actitud de pregar.

Continuen, en la resta del segle xiv, decorant-se les laudes amb
representacions de les exèquies del difunt. Així ho velem en la
d'un abat de Sant Martí de Canigó, la qual es troba a Castell; en
la de Gil Batlle, beneficiat de la capella de Santa Anna de la cate-
dral d'Elna, mort en 1341 (1); etc. En la de l'abat Berenguer Arnau,
a l'atri de Sant Joan de les Abadesses, el cadàver està posat sobre
una taula. Al claustre de la catedral de Tortosa hi ha la lauda de
Francesc Greba, ardiaca major de la mateixa Seu, mort en 1348,
que la féu fer En Joan Robió. En ella, el difunt encara està posat
al Llit. A les exèquies, assisteixen, a més del seguici eclesiàstic, uns
quants guerrers amb mantell de dol. En la làpida de Berenguer de
Coll, que morí en 1334, a l'església de Sant Andreu del Coll, prop
d'Olot, el difunt està també encara al llit; reposa el cap en un coixí,
de] qual pengen quatre borles, va ja amb capacet, vestit de malla,
cuirassa amb escuts al pit, rodelles a les espatlles i als colzes, la
túnica li arriba fins als genolls, porta cinturó, grossa espasa a l'es-
querra i, a la banda dreta, punyal; les cames, les duu cobertes de
peces inetàlliques, i sota els peus té un llvonet. Les figures del se-
guici són molt semblants a les dels sepulcres reials de Poblet. En
el], també forma part l'estament seglar i, àdhuc, en aquesta lauda,
es veu la vídua del difunt, a la qual una altra dona pretén de conso-
lar. Ambdues figures femenines són de formes bastant exuberants.
No fóra res d'estrany que aquesta làpida hagués format part del se-
pulcre que regalà el marqués de Vallgornera al Museu Arqueolò-
gic Nacional de Madrid. En la lauda d'un preceptor de la catedral
de Tortosa, el qual morí en 1343, no es veu el seguici religiós. Tan
solament rodegen el difunt, que està estirat al llit, sis endolats.

En la lauda de l'esglésía parroquial de Santa Bàrbara, a Oíx
(província de Girona) hi ha representat l'acte en qué dos individus
posen el mort al sepulcre; hi assisteixen, ultra la clerecia, quatre
endolats arnb el cap cobert per grossíssitnes caputxes. La factura
no és tan acurada com en la de Berenguer de Coll, i les figures es-
tan acumulades.

Com a complement de l'escena de les exèquies, podem conside-
rar "escena esculpida en la lauda de Bernat Sabater, en l'església
de Santa Maria del Mar, de Barcelona. Consisteix en que dos àn-
gels s'enduen al cel l'ànima del difunt, representat de gran tamany

(1) Brutails: lloc citat, p. 228.
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i nua, dintre d'un llençol. Aquest Bernat Sabater fundà un benifet
en la capella dels Àngels, que és on es troba la seva sepultura.
Féu testament en 1362. La lauda porta la data del 1360; manca la
darrera xifra. Però, en 1378 encara vivia (1).

En algunes d'aquestes laudes, com en la de Berenguer de Coll,

l'escena de les exèquíes está tractada en un relleu molt alt. En la
major part va aixoplugada per una sèrie d'arquets rodons o ogius.

També es veuen, en laudes del segle xlv, escenes religioses. La
sepultura d'Alamanda de Queralt, a la capella del Corpore Chrísti
de la catedral de Tarragona, que ja té la seva lauda que la cobreix
i on, com hem vist, hi ha l'efígie de la difunta, està completada per
una altra, empotrada a la paret propera, i decorada amb una re-
presentació de Jesús clavat a la Creu. La Crucifixió, la veiem relle-
vada en una lauda de Sant Hipòlit, al Rosselló, i en una altra del
claustre de Santa Maria de l'Estany. En una lauda del claustre de
Sant Joan de Perpinyà, es veu, rellevat, el davallament de la Creu
i, finalment, en una altra del mateix claustre és la Resurrecció fi-
nal (2). Aquestes escenes religioses van, generalment, soplujades
per un o més arcs ogius.

Durant el segle xv continuen els mateixos motius decorant les
laudes sepulcrals. A la catedral de Tarragona n'hi ha una en la
qual es veu, en alt relleu, la figura de l'arquebisbe Pere d'Urrea,
que morí en 1489, i el qual ensems que arquebisbe de Tarra-
gona era patriarca d'Alexandria. Aquesta sepultura està en el Cor,
a terra, i la inscripció fa referència que aquell prelat ordenà la
construcció d'aquell Cor. A Sant Joan de Perpinyà hi havia, en el
paviment de l'església, una llosa la qual, modernament, ha estat
encastada a la paret. Té 195 metres d'alt i representa un capellà,
Bernat Arres, mort en 1429. Bernat Arres está dret, les mans ple

-gades, amb vestit sacerdotal. protegit per una mena de tàlem, l'a-
cabament del qual, bastant complicat, es compon de tres arcades
amb flors. En els angles superiors, les armes, í, al voltant de la
pedra l'epitafi (3). A Sant Cugat del Vallés, hi ha la lauda de l'abat
Estruch, que morí en 1419, ornada amb l'efígie del difunt; la cara
és de molt relleu, i la resta del cos és tan solament esgrafiat; porta
mitra i bàcul, i té, a més, un àngel a cada banda. Al mateix mo-
nestir hi ha una altra lauda d'un abat, amb llarga estola, el qual
avui té el cap esborrat. A terra de l'aula capitular de Poblet, hi ha,

(1) v. Bassegoda en Vell i Nou, vol. II, època 2., p. 44.
(2) Per a totes les laudes del Rosselló, vegeu Brutails: lloc citat, pp. 229 i 230.
(3) Brutails, lloc citat, p. 209.
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pertanyents al segle xv, les laudes dels abats Conill, mort en 1458,

i Payo Coello, mort en 1498; ambdues presenten l'efígie del difunt.
A l'església de Sant Vicens de Besalú hi ha, empotrada a la paret,
la sepultura d'un capellà ornada amb l'efígie del difunt. Als angles

hi ha escuts i, dalt i baix, figures inscrites en nínxols gòtics, les
quals estan en posició vertical. La inscripció está en una altra là-
pida posada a sota. A Sant Joan el vell, de Perpinyà, hí ha una
altra lauda, mancada d'inscripció, en la qual està representada una
dona amb un vel al cap i vestida amb un llarg mantell sense nIà-
nigues. En una altra lauda empotrada a la paret de ]'església de
Breda, al costat de l'Evangeli, hí ha, en baix relleu, les efígies d'un
cavaller í de la seva muller. La primera, porta les armes de la casa
de Cabrera. És l'únic exemplar que coneixem de lauda que, podríem
dir doble. Per la indumentària de les figures atribuïm aquesta lauda
al segle xv. Generalment, les laudes ornades amb l'efígie del difunt
presenten, també en el segle xv, cobricelada l'efígie per un arc ogi-
val; però, aquest, ¡a és en general canopial; les mans també les tenen
creuades, com en les laudes del segle anterior, els vestits, en canvi,
són més folgats que en el xiv í, per ésser molt llargs, es dobleguen
en tocar a terra. L'efígie descansa, generalment, el cap en un coixí.

En la lauda de B. Flandria, mestre de cases, que hi ha al claus-
tre d'aquella Seu, es veu un baix relleu amb el mort posat en un
llit. En una altra del mateix claustre, es veu el Capítol Catedral,
amb creu alçada, i, en una altra, el difunt está sobre un sepulcre
decorat amb escuts i rodejat de quatre guerrers endolats, els quals
donen mostres de dolor.

En una altra lauda del claustre de la catedral de Tortosa, hí ha
la Verge sota dosser, i en una altra que hí ha a Crespià es veu a
Jesús en la Creu, entremig de dos àngels sostinguts per unes tiges
que surten del peu de la Creu. Als peus d'aquesta hi ha tres perso-
natges barbats, agenollats. El treball d'aquesta lauda és excellent.

A començaments del segle xv s'introdueixen a Catalunya les
laudes de bronze. La de data més reculada que coneixem és la de
Mossèn Borra, al claustre de la catedral de Barcelona. Porta una
inscripció que diu: Hic jacet dominus Borra miles gloriosus Facta
fuit sepultura ista auno domino MCCCCAXXIII. D'aquesta ins-
cripció hom dedueix que la sepultura fou feta abans de la mort del
famós bufó, la qual va ocórrer a Nàpols en 1433, i amb anteriori-
tat a l'obtenció del permís del Capítol per a tenir sepultura en
aquell lloc, puix que, el tal permís l'obtingué en 1440. La lauda de
Mossèn Borra presenta, en molt alt relleu, la figura del bufó amb
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vestits propis de la seva professió. Als peus, té un gos; les mans,
creuades; a sobre, la imatge de la Verge amb l'infant Jesús en bra-
ços en actitud de beneir-lo, í dos escuts. La rodeja la inscripció.
Hom diu, que aquesta lauda fou fosa a Itàlia. La lauda i unes pintu-
res murals que hi ha a sobre, estan enquadrades per un nínxol gòtic
amb tres arcs trilobulats, que forma, en conjunt, un arc canopial.

La sepultura de l'abat Otó, a Sant Cugat del Vallès, és tan
plana que la pedra que la decora, ornada amb l'estàtua jacent de
l'Abat, pot considerar-se com una lauda. A sota, hi ha una altra
pedra amb arqueria, i el tot té un marc rematat per tres arcs ogi-
vals trilobats, coronats per un alt gablet calat amb trifolis, i per
dos pinacles. Tot plegat, fa un remat molt semblant al del sepulcre
d'Elisenda de Moncada, a Pedralbes.

FELIU DURAN I CAÑAMERAS
(Continuará)

Filología de noms geogràfics
andorrans

ER considerar-ho interessant per a la determinació de ]a to-
ponimia d'Andorra, transcrivim del Butlletí de la Societat
Andorrana de Residents a Barcelona la rectificació dels

següents mots:

VALIRA.—Sempre els andorrans tenim el costum de pronunciar
i escriure erròniament el nom del nostre riu principal. Potser és
degut a que poques vegades l'hem vist escrit bé. Valira de Valeria,
mai Balíra.

GRIU. —Mr. Chevalier, i al darrera seu molts excursionistes que
consulten els seus treballs referents a Andorra, citen el Griu tot
escrivint Alt del Grio. Hi heno ascendit niés d'una vegada i n'hem
sentit a parlar pel Secretari del Comú, respectiu, sempre amb la
pronunciació Griu. De qué ve que Mr. Chevalier l'hagi batejat amb
nom canviat? Sempre Griu, Alt de] Griu, í nó Grio.

Pic D'ESTATS. —Es el nom que correspon a la muntanya que
confira entre França, Espanya i Andorra. Molts diuen Pica d'Es-
tats. Bé doncs, Pic d'Estats és l'autèntic nom, Pica és erroní.

ENOOLASTERS.— Engolasters és un dels noms prefixats amb en
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com En-Valira (Envalira), En -Camp (Encamp) i no varia. L'estany
que porta aquest nom s'ha d'escriure sempre d'acord amb aquesta
fonètica. Engolasters, mai Angulasters.

ERCS.— Ignorem el nom que consta en els arxius parroquials

i comunals, però podem assegurar que la grafia que correspon
a aquest poble és Eres, i no Ercz o Ercx.

Bibliografía
JOAN AMADES, – Astronomia i Meteorología Populars. —Un fascicle

de 236 pp., 25 x 17 cm.—Barcelona, 1930.

Aquest treball és un tiratge a part del Butlletí de Dialectología
de l'Institut d'Estudis Catalans, publicat durant els anys de la Dic-
tadura a despeses de l'Institut Patxot. Conté, en ordre alfabètic,
els mots correntment usats a Catalunya per a designar els fenò-
rnens meteorològics i alguns objectes del domini de l'Astronomia
vulgar. A cada mot acompanya, sí més no, una definició concisa;
molts d'ells són, però, l'encapçalament d'una sèrie de notes folklò-
riques que hi fan referència, de proverbis adequats i de dades to

-ponímiques interessants.
Com a arsenal lingüístic, el nou treball de N'Amades forma dig-

nament al costat dels vocabularis especialitzats que l'Institut ha
vingut publicant. És una abundosa pedrera on tenen bon xic de
coses a cercar tant els professionals científics catalans com els es-
criptors i els filòlegs. En aquest sentit, és una bella aportació a la
tasca començada fa molts anys per En Puente i En Fiter i contí

-nuada, més tard, per nombrosos grups d'excursionistes.
Els científics purs hi trobaran, probablement, coses a corregir,

àdhuc de carácter observacional, que no s'avenen exactament anib
els fets. Però, no essent l'objecte de l'obra l'ensenyament de la
ciència, sinó la transcripció de les dites populars, és als científics
a qui particularment la recomanem, tant per a que vagin recupe-
rant el nostre lèxic propi, avui molt malmès en certs articles de di-
vulgació, com per a que algú d'ells faci un estudi crític de la nostra
rica aforística, en el sentit de treure'n el que hi ha de seny i d'ex-
periència, i el que hi ha de fantasia i superstició.

E. F.
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