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Desconeguts són la majoria dels artistes catalans a causa
d'una reprobable indiferencia en tributarloshi aquells
honors a que's feren mereixedors persos mèrits. Lo mal és
greu, antich y podem dir incurable, puix l'actual generació
no's preocupa gayre més en ferloshi justicia. Aixís se va
perdent son record y cada dia és més difícil 1'aplegar aquells
datos per medi dels quals podriem fernos càrrech de 1'im-
portancia de sa personalitat, influint més o menys al des-
enrotllo artístich d'un determinat període. Y, aixís, mentres
no's constitueixin ses biografies, no podrà d'una manera
cabal escriures l'historia de les arts d'aquesta terra, puix
no n'hi hui prou ab coneixer ab perfet ordre cronològich
totes les obres que s'han anat produhint: és indispensable
també saber qui les hi donà vida y en quines circumstan-
cies especials foren suscitades. Aquí, per dolorós que sia lo
confessarho, fent la salvetat de poques y honroses excep-
cions, fins per persones que's reputen d'erudites, no hi ha
hagut més artistes que en Cuyàs, en Vilanova y en Clavé,
com a músichs; més que en Blay y en Soler com a arqui-
tectes; en Dalmau, Viladomat y Fortuny com a pintors;
en Parcerisa y en Padró com a dibuixants; y, finalment,
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en Campeny y en Gurri com a esculptors; y encara de la
major part d'aquestos no vos dirán més que una o dues
obres tot lo més. Per açò és que no fa pas gayres anys que
en una societat en la que s'ha convingut reconeixer que hi
ha concentrada tota la vida intelectual de Barcelona y fins
de tot Catalunya, succehí que, haventse acordat inscriure
en un fris lo nom d'alguns catalans del segle actual, distin

-gits en diferents rams del saber humà, y suscitat alguns
duptes sobre la vàlua artística del autor de La Vicaría, no
va trobàrscli substitut, y çn son lloch s'hi posà lo de Vila-
domat, que, com ningú ignora, correspon a la centuria
passada. Obres hi ha que passen per esser d'artistes italians
y nos creuria que les hagués produhit son verdader autor
perquè s'ha generalisat la mania de que res valien ses esta-
tues, filles de l'època del barroquisme. D'una de nostres
iglesies més provehides d'imatges d'alguna vàlua, sols se
citen les que són degudes al cisell d'un d'aquella familia
valenciana d'esculptors, los Vergaras; y, finalment, per
aquesta meteixa causa no és estrany lo qu'ha passat ab lo
meritíssim Ramon Amadeu, qui, si molt apreciat fou en
vida fins per sos comprofessors, fou quasi oblidat apenes
mort. Y això que deixà un sens fi d'obres sempre estima-
des, y que si cada una de per sí són manifestació d'un no
vulgar talent en esculptura, totes juntes evidencien una
activitat y feconditat admirables que, sostingudes per una
vida llarga en dies, lo fan acreedor a perpetua glorificació.
¡Y pensar que no han passat segles desde que baixà a la
fossa, y que nosaltres meteixos havem alternat ab persones
que'l tractaren, puix encara no són cumplerts los setanta
sis anys desde aquella diada en que va deixar aquet món!

Per altra part, s'ha de confessar que la sort no'l volgué
afavorir en aquet sentit d'esser honrat com se mereixia,
fòra de les relacions directes que contragué en lo decurs de
sa carrera. Tant és aixís, que, ple de vida encara y en lo
període més brillejant de son crèdit artístich, en iboo
se publicà lo Diccionario de profesores de las nobles artes en
España, y havent arribat la fama de son nom fins a la capi-
tal de la monarquia espanyola, pels mèrits contrets allí
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per son més aplicat deixeble, aquell compatrici en Joseph
Folch, que al poch temps d'haverhi arribat guanyava'1 pri-
mer premi d'esculptura en aquella escola adherida a la
Reyal Academia de Sant Ferran, era reconegut com a me-
reixedor d'entrar a formar part d'aquella corporació com
a individuo supernumerari, y en Cean Bermúdez, l'autor
d'aquella obra recomanable, s'oblida de consignarli ab tot
y esser un seu consoci acadèmich; y quan s'esdevé sa mort,
vol la fatalitat que les circumstancies doloroses per que
atravessa sa patria nadiva y habitual residencia, delmada
per terrible peste, no permetin que sos conciutadans se
fixin en les personalitats notories que's perden, sinó en lo
major o menor nombre de víctimes que causa'l mal
contagiós; y aixís desapareix sens notarho sos esverats con-
temporanis. Com a resultat natural d'aquesta decepció,
passa desapercebut al diligent Araujo, qui tampoch apunta
sisquera son nom en sa erudita Historia de la Escultura en
España; altre tant se cumpleix ab Passavant, lo director
del Museu de Francfort, y ab son anotador y traductor
Boutelon, en lo llibre El arte cristiano en Espaia; també
l'oblida'l distingit director del Museu Arqueològich esta-
blert en la capella de Santa Agueda d'aquesta ciutat en son
voluminós Diccionario bio-bibliográfico de Escritores y
Artistas catalanes del siglo XIX; tampoch n'heu esment
l'entusiasta aplegador de datos biogràfichs dels esculptors,
pintors y gravadors espanyols del present segle, en Ossorio
y Bernard, al venir aquí per allà l'any 67 a recullir direc-
tament de boca dels nostres artistes aquelles noticies que
de sa propia carrera poden donarli aquells datos dels que
foren sos professors en l'escola o sos mestres en lo taller;
per això és que l'Amadeu tampoch figura en la primera
edició de la Galería de Artistas españoles del siglo XIX,
tenintsc d'esperar que, corretgida y aumentada, en la segona
nc parli poch y mal informat. Finalment, és tanta l'obs-
curitat que regna respecte la vida de nostre héroe, que si'l
retreu lo reputat crítich Sr. Miquel y Badia en la seva
luxosa obra El arte en España, ho fa de passada y sens con-
signar cap dato precís.
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Lo citat Ossorio 'ns diu de l'Amadeu senzillament que
«brillejà a últims del segle passat y principis del actual.
Entre les nombroses estatues de sants tallades en fusta o
treballades en argila que va deixar en la vila d'Olot, hont
visqué una llarga temporada, per haver fugit de Barcelona,
d'hont era fill, a causa d'una gran peste que hi hagué, s'hi
compta la de Sant Lluch, obra del 1781, que's venera en
la parroquia d'aquella població. Aquesta obra's distin

-geix tant per lo ben entesa que's presenta en lo plegat del
ropatge com per l'expressió del rostre; de manera que molt
bé podria compararse ab les mellors esculptures del Renai-
xement. Moltes altres foren les que va executar en la capi-
tal del Principat, entre les quals hi ha la jacent de Sant
Francesch que existeix en l'iglesia de Santa Maria del Mar».

Cert que la vida del nostre artista va transcorre desde
l'última meitat de la passada centuria fins bastant entrada
Factual, però no ho és tant que fugís d'aquesta ciutat a
causa d'una epidemia. No hi ha dupte que anà a parar a
Olot, que bé pot esser considerada com una segona patria
seva, ja que allí trobà tant bona acullida y un entusiasme
tal per sos mèrits artístichs que encar persevera entre'ls
bons olotins l'estima de sos mèrits. Passà una llarga tem

-porada en aquella vila, que és sens dupte la de Catalunya
que ha manifestat més vocació artística; però no fou pels
anys del 1781 en que va produir aquella imatge hcrmosís-
sima que no representa a Sant Lluch, però sí a Sant March
Evangelista, sinó més cap ací; com tampoch és veritat que
en 1'esglesia de Santa Maria del Mar hi hagi cap imatge
jacent de Sant Francesch, sinó de Sant Aleix, que no és
obra del Amadeu, sinó del també oblidat esculptor vila

-franquí l'Agustí Pujol, que brillejà en lo segle XVII com
un dels nostres mellors artistes. IIi hà dificultats en creure
que per l'època en que se suposa en la Galería del ilustrat
redactor de La Ilusir°ación Española y Americana, se trobés
Amadeu a Olot, puix sobrats compromisos d'obres coco

-manades per corporacions y particulars lo retenien en
aquesta capital. Per altra part, en aquella fetxa seguia a
son costat l'aprenentatge de vuyt anys que tenia establert
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lo gremi d'esculptors figuristes, aquell son ja mentat
deixeble, y també tenim lo dato irrecusable de trobar fir-
mada per aquell temps una imatge destinada a un monas-
tir de fòra la ciutat. Per aquets motius podem tenir per
més segur y digne de crèdit lo que escriu D. Esteve Palu-
zie y Cantalozella en la plana 149 de sa recomanable obra
Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, su historia civil,
religiosa y local, dihentnos que aquella vila és deutora a
!'invasió francesa d'haver adquirides moltes obres del
artista de qui tractem.

No fou, com s'ha cregut y fins estampat confonentlo,
sens dupte, ab un altre artista contemporani seu, vigatà,
sinó barceloní, com ho diu un document que més enda-
vant haurem de transcriure, y en virtut del qual nos ha
sigut fácil assenyalar sa naixensa en 1745. Res, en veritat,
podem assegurar respecte les particularitats que caracte-
risarien aquells primers anys de sa existencia, transcorre

-guda en lo sí pacíích d'una familia menestral, que, satisfeta
en sa honradesa, fruyt de les bones màximes cristianes que
havien arrelat en son cor y del amor al treball, productor
d'aquells recursos que, si mesquins per lo que sempre cos

-ten d'obtenir, arriben a esser suficients per les necessitats de
la vida, si una encertada economia los sap ben distribuir.

En un dels convents aquí establerts aprendria molt de
doctrina, de llegir, escriure, un poch de comptes y unes
nocions més o menys extenses de gramática llatina, y que
era lo que constituía llavors la primera ensenyança dels
que no havien d'anar a Cervera a cursar estudis científichs
o literaris. Arribada aquella edat en que's fa precís mirar
al pervindre en la professió en que un hom ha d'esmersar
sa activitat ateses les especials aptituts y vocació previa-
ment manifestades, entraria en l'estudi d'un esculptor dels
més acreditats entre'ls establerts aquí, perquè dirigís sos
passos en l'exercici de la més difícil de les arts plàstiques.

Qui fou son mestre, no ho podem alirmar, però sí con-
jecturar. Les primerenques obres del nostre minyó acusen
una influencia marcada del estil que distingia a n'aquell
artista que gosava de gran reputació en tot lo Principat,
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aquell patrici que en los dies de sa joventut havia defensat
les llibertats de la terra contra Felip V y havia sigut cro-
nista d'aquelles memorables jornades del siti que sostingué
Barcelona, lo vigatà en Pere Costa, que havia manifestat
sos talents a Manresa, Girona, Tàrrega, Cervera, Berga y
en aquesta meteixa ciutat, adornant ab estatues de pedra
les fatxades de les iglesies que's restauraven o edificaven
en aquells dies; però que, havent mort a Berga quan son
deixeble sols comptava i6 anys, és de pensar que al ausen-
tarse de la capital aquet tindria de cercar nou mestre, que
seria en Salvador Gurri, destinat ab lo temps a esser lo
primer professor d'Esculptura que hi hagué en les classes
de la Llotja.

No pot esser comptat entre'Is alumnes d'aquestes, insti
-tuides per la Reyal Junta de Comerç, puix que quan, s^es-

tabliren l'Amadeu ja comptava trenta anys; però sí assis-
tiria a n'aquella escola, establerta a casa d'en Manel
Tramulles y secundat per altres professors, y en la qual
estudià les obres clàssiques del art antich en aquells emmot-
llats en guix, que fou la més significada particularitat
d'aquella ensenyança lliure. Tingué per condeixebles a en
Pau Serra y a en Joan Henrich, los quals desaparegueren
aviat d'aquet món, y per contemporanis y competidors,
ademés d'aquestos, a en Carles Salas, Nicolau Travé, Lluís
Bonifaci Massó, Damià Campeny y al meteix ja citat
Gurri, tots los quals, ab tot y valer molt, no lograren
eclipsar, si és que s'ho proposaren, aquella cada dia més
envejable reputació.

RAMON N. COMAS
(Acabarà)
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FERNANDO POO

Una visita al rey Moka per l'interior de l'isla

(A cabamcnt )

Lo BALELE DE LA GUERRA

Jamay los bèlichs instints deis bubis podien esser ex-
pressats d'una manera més eloqüent que per mig d'aquet
balele.

Aquet ball purament guerrer és un himne al déu de la
guerra, que després me vaig fer traduir al espanyol per
l'intèrprete, y qual copia sento en l'ànima no tenir a mà
per inclòurela aquí, ja que se m'extravià al retornar de
la descrita excursió.

Per aquet ball és indispensable 1'anar despullat, lluhint
ses formes hercúlees, y armats del bastó que, com he dit,
cada un portava, el qual serveix d'arma quan lo cant ho
exigeix.

Comencen per formar una circunferencia de guerrers,
y el preludi és un cant bèlich, al que acompanyen ab los
peus y ab los bastons pegant cop en l'aire, a mig aire y a
terra. Al centre hi ha'l que dirigeix lo ball, el qual canta
exhortant als guerrers a la lluita, contestantli aquets ab
unes notes pronunciades ab les dents apretades; y llavors
entra la part principal del balele, que és la de demostrar
cada un sa agilitat y destresa en la guerra. Salta un d'ells
al centre y fa una reverencia al capí, que deu figurar lo
déu dels guerrers. Després s'alça d'un trot y comença una
serie d'accions que proven una flexibilitat y una lleuge-
resa extraordinaries: figura tenir I'arc ab lo braç dret esti-
rat, y per fletxa '1 bastó a l'altra mà; fa l'acció de disparar,
s'ajup, salta, s'acotxa, s'estira, s'alça simulant una lluita
cos a cos, entusiasmantse fins al extrem, donant salts vera-
ment de tigre, fins que, faltat de respiració, rendit y co-
bert de suor, cedeix lloch a un altre; y a tot això Facom-
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panyament no para ni'l coro pert en lo més mínim el
compàs.

El qui entra al rotllo de nou té'l punt de fer més habi-
litats que'I seu antecessor, y, al efecte, se mou en totes
direccions, lluita ab més ardor encara, brandeix. el seu
bastó com si fos un machete a dreta y esquerra ab gran ra-
pidesa; y aquesta vegada, davant nostre, succeí que en
son entusiasme va plantar una tremenda garrotada al capí
del ball, que'! va deixar blau. Aquest anava a tornarshi,
y hauriem presenciat allavors una lluita de debò, si la
presencia del rey Moka y la solemnitat del acte no'ls ha-
gués fet contenir, limitantse'1 capí a gratarse la part ado-
lorida y seguint el ball com si res hagués succehit. Com a
final, los guerrers cantaren junts una especie d'himne y
feren un simulacre d'una lluita general, que resultà un
pas molt interessant y digne terminació d'un espectacle
que durant més d'una hora nos tingué agradablement en-
tretinguts.

Aquells que en los teatres de la vella Europa veuen
representarse ab estudiades figures y combinacions de
comparses els balls de les races selvatges, podrán creure
que assisteixen a una imitació de la realitat; y bé: ni això
arriben a ser; y si algun cop tinguessin, com jo, la sort
de poder presenciar en son propi terrer aquestes interes-
santíssimes manifestacions de la vida indígena, tenint per
escenari una plana circuida d'altíssims arbres tropicals,
per llums y canalobres la vivíssima claror que la lluna
plena dóna al Ecuador, per actors la gent del país entre-
gantse al ball, no per ofici, sinó per plaer ardentíssim, y
veyent als espectadors participar del meteix entusiasme y
frisantse per no poderhi pendre part, sentint en lloch dels
nodrits sons de l'orquesta la senzilla y cadenciosa música
de dos o tres instruments primitius y l'harmònich cant ab
que l'acompanyen aquestes veus que may han sigut do-
blegades al estudi, l'impressió que rebrien fóra tant gran
que jamay més veurien ab gust un ball d'espectacle.



— 217 —

LO BALELE ARISTOCRÁTICH

Aquet tingué lloch en aquesta ciutat de Santa Isabel
la nit del 2 de Juliol passat, y en celebració d'arribar en
lo vapor inglés Niger los novells casats 13rawn y una ne-
greta, vehins d'aquí. Ja per la tarde, apenes lo vapor se
divisava en l'horitzó, sos amichs y parents se'n anaren al
desembarcader a esperarlos ab dos hamaques y una or

-questa d'un bombo, un timbal y una trompeta.
Un cop desembarcats ocuparen los nuvis les hama-

ques, dirigintse a la ciutat. Los negres que les duyen ana-
ven vistosament adornats, aixís com també lluhien sos
barrets y ses millors gales les amigues de la nuvia y els
amichs del seu marit, com en les grans solemnitats.

Lo soroll infernal produhit per l'orquesla feya aguaitar
a tothom. Les dònes, davant de la perspectiva d'un ba-
lele, estaven bojes d'alegria, saltant pel voltant de l'ha-
maca de la desposada sens gastar cap mirament.

Es tant lo deliri dels negres pel ball, que'Is que duyen
les hamaques al cap, entusiasmats pel soroll terrible de la
música, que de segur no cambiarien per la del Liceu,
anaven ballant també, portant lo compàs ab los braços,
y fent ab lo cos tots los moviments que podien, per Pistil
dels que's fan al ballar la mandinga.

Al cap de dues hores una invitació feta en una tarjeta
escrita a màns anunciava un ball per les nou d'aquella
nit. Jo no podia laltarhi tractantse d'un balele d'etiqueta,
cosa nova per mi en tiquet país.

EI saló, d'uns quinze metres en quadro, ja estava ele-

gan1me^It adoi nal; iluminat ab espelmes ab arandeles de
paper de color; grans cortinatges de percala de flors; per
assientos, banchs de fusta sense cap coixí, emperò coberts
ab uns draps vermells, y tres o quatre quadros artislica-
menl colocats ent r e Ilors distribuidas ab abundancia.

Lo ball encara no s'havia començat, però ja's veyen
sentados moltes dònes de la hir-lile negra en los magní-
iïchs divans blanchs, y alguns dels elegants d'aquí vestits
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de la forma següent (tots iguals): smoking; blanch, panta-
lon negre, faixa de seda vermella, camisa blanca planxada,
ab uns colls d'uns vuit centímetres (sense exagerar) de
puntes doblegades, corbata blanca, botes de xarol y barret
de copa quasi tots.

Dech dir qui són los que formen l'aristocracia negra
d'aquí: aquell que té un ofici, com que se'n troben pochs,
és tant considerat entre ells com lo qui en Espanya té
una carrera; aixís és que'Is elegants que vestien de la ma-
nera descrita eren un ferrer (que apenes sap l'ofici), nos-
tres cuiner, dependent y boter, algun paleta y fuster y
varis capataços de finques.

A les nou y mitja començà'l ball ab un vals tocat en
acordeon. Molts blanchs hi prengueren part, y després de
dos o tres balls que res tingueren de notable, y d'uns rigo-
dons molt originals per l'extremada complicació de ses
figures, se ballà la mandinga ab tota propietat: és el ball
típich d'aquet país.

Passades les parelles formant una roda, començà l'or-
questa, que's componia dels instruments abans citats; ho-
mes y dònes se posaren en moviment separadament,
fentse ganyotes y accionant ab mans y peus y ab tot lo
cos de tal manera, que si bé en els homes s'hi podia reco

-neixe fins diré certa perfecció en ses actituts y passos, en
les dònes resultaven sos gestos y posicions altament inde-
coroses. Això y les sis o set notes mil vegades repetides
per 1'orquesta ab insufrible monotonia, varen ferme apar-
tar del espectacle verament avorrit.

LO BALELE DELS SERRA-LLEONES

Aquet ball, que és digne de veures, vaig presenciarlo
la nit del 28 de Maig, això és, tres dies després del nostre
retorn de l'excursió a Moka, en lo nostre ingeni «Mas
Cònsul», hont se donà per obsequiar a un amich. La
tarde abans, los Serra-Lleones que hi tenim empleats de-
manaren permís per anar a recullir vegetals y ferne una
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corda. Són uns jonchs molt suaus barrejats ab fibres de
les fulles de malanga, que són fortes y flexibles.

Encara duraven les nits de lluna de que disfrutàrem
durant lo viatge de Moka, y al lluir en lo cel, que fou a
les nou de la nit, s'anaren reunint tots los que havien
de bailar, homes sois, nusos de cos y carnes.

Ab la corda, que dos d'ells sostenien pels extrems,
formaren una circunferencia rodant acompassadament
y moventia de dalt a baix sense parar. Lo cant és molt
monòton.

Durant lo temps que roda la corda, un negre salta en
l'interior y fa verdadcrs prodigis d'agilitat y destresa.
Quan la corda dóna'l cop de dalt a baix, sens tocar lo cos
en terra, s'acotxa, s'alça y contorsiona de tal manera, que
la corda no pot tocarlo ma}', y si tal passés perdria lo
lloch y se retiraria al extrem. Los uns simulen, tot ba-
llant, una lluita; altres imiten los salts del antílop; alguns
s'estiren en la posició horitzontal fent lo que'n gimnasia
se diu la planxa, y ab la sola ajuda de les mans salten
sense tocar a la corda; més aquestos violentíssims exerci-
cis, que constitueixen tot el mèrit del ball, los fadiguen y
rendeixen extraordinariamcnt.

Los Monnobia no volgueren esser menos, y a conti
-nuació deis Serra-Lleones varen fer un balele, també molt

original. Formada la circunferencia, que sembla ser
essencial en tots los baldes, cada bu d'ells, ab una teya
encesa en la mà dreta, començaren a cantar, formant ab
aquella iluminació un espectacle molt fantàstich.

El que saltà al mig féu ab la teya mil habilitats agi-
tantla en totes direccions, tirantla en l'aire y al temps de
caure fentli donar moltes voltes capritxoses, agafantla per
la meteixa flama y fentla passar ab molta rapidesa pel seu
cos. Un d'ells la posà en terra, s'agegué fent la planxa
sobre de les mans, saltà sois ab l'esforç deis braços, y,
agafant la teya ab les dents, l'aixecà, posantse dret d'un
bot com el més acabat gimnasta.
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Lo BALELE DE LES DÓNES BUBIS

Aquet té poca importancia, en primer lloch perquè són
les bubis que aquí veyem a cada pas, ja civilisades, y en
segon lloch perquè aquet ball se fa per un fi d'especulació.

Lo dia 8 de Juliol fou aquest any passat la festa que
més celebren els de dita raça en honor del Morimon (dia

-ble), fentse en acció de gracies per no haverlos molestat
ni en els pobles ni e n els plantius.

Los botxucos comarcans disfrecen a ses dònes vestint
-les un poch decentment, és a dir, ab draps mal enjipo-

nats, les pinten ab colors vius, a la cara imitant la barba,
y figures per tot lo cos; porten uns barrets plens de plo-
mes y cascabells, collars y braçalets, fets ab diner bubi
(que són una especie de pedretes foradades del centre ab
les que fan bonichs tr eballs), y dos bastons guarnits, un a
cada mà. La reina del balele's distingeix per son bastó
més llarch y guarnit ab plomes y flors.

La festa's fa en aquesta ciutat, a qual fi han de dema-
nar lo permís a la casa-govern, y un cop els és concedit,
en acció de gracies ballen dos o tres de sos baldes, dels
que 1'únich bo és lo cant, per lo cadenciós que són tots
los dels bubis. Després passen de casa en casa: ballen
quan se'ls hi dóna diners, y aquestos són pel botxuco que
les acompanya y que és el seu amo. Quan aquet pronun-
cia la frase conclu balele, acaba'l ball.

Tals són algunes de les costums que he pogut obser-
var en la raça bubi. M'ha decidit a descríureles lo poch
que se n'ha dit d'ells, y sobre tot les inexactituts y exage-
racions ab que s'han acompanyat relacions fetes, moltes
vegades, per no dir sempre, de oídas. Proposantme, donchs,
anar arreplegant més y més coneixements sobre aquesta
isla y sos pobladors, sols desitjo que la senzillesa y manca
de pretensió d'aquet modest treball no hagin sigut motius
de molestia pels qui hagin tingut la paciencia de llegirlo.

LLUÍS DE MARTORELL
Fernando Poo, 1899.
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NOVES

Com els demés anys, el CENTRE suspèn ses tasques corpora-
tives durant els mesos de Juliol, Agost y Setembre. Els associats
trobaràn, per xò, sempre obert el local a les meteixes hores de
costu m.

—Lo dia 22 del prop passat mes de Juny morí, a l'edat de 72
ginys, nostre antich consoci D. Gavetà Cornet v Atas. Eral senyor
Cornet de temperament nerviós, viu y animat, y sa memoria era
un arxiu de noticies y records de nostres costums y monuments,
tot lo que feya d'ell un verdader tipo de gacetiller del Diari de'n
Brusi, quin càrrcch cumplia ab verdadera fe. Era admirador de
tot lo antich, y no per això era menys amich de tots los avenços
moderns. Estimava y alabava tot lo de Catalunya, y molt espe
cialment lo de Barcelona, d'hont s'enorgullia d'esscrne fill
quan se parlava d'altres ciutats d'Espanya. Tenia, donchs, tots
los elements per esser catalanista y per formar part de nostra
corporació, de qual Junta Directiva fou vocal.

L'entusiasme que sentia per tot lo de Catalunya y sos arrelats
sentiments religiosos feya que sigués un admirador de la Mare de
Déu y de la montanya de Montserrat, que coneixia pam a pam,
com se veu en sa obra Tres días en Montserrat, qual primera

edició publicà en 1859. Aquesta obra era una complerta guia per

visitar aquella montanya y un aplech de totes les noticies històri-

ques, arqueològiques, científiques, folk-lòriquesygeogràfiques de
la montanya y monastir.

Sabia minuciosament totes les festes profanes y religioses que
antigament se celebraven a Barcelona, y les escrigué ab gran ri-

quesa de detalls en sa obra Guía y añalejo perpetuo de Barcelona.
Com son pare descendia de Manresa, molt sovint visitava

aquella ciutat, y son caràcter investigador y expansiu lo mogué a

escriure y estampar la Guía de Manresa ;• Cardona en i86o, ahont

s'hi troben reunits numerosíssims datos de l'historia, topografia,

arqueologia y folk-loro d'aquelles ciutats y ses comarques. Del

mereix modo publicà en 1867 una complerta Guía de Caldas de
Mon:tbuy y San Miquel del Fa) perquè l'excursionista pogués

visitar aquelles belleses naturals.
Va publicar també una Guía del viajero por la línea del ferro-

carril del Norte.
En 1876 va ampliar lo Guía y añalejo publicant la Guía de

Barcelona, ahont escrigué una minuciosa relació històrica y artís-
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tica de tot lo més notable de nostra ciutat, aixís com de totes
aquelles noticies útils als que la visitessin, és a dir, ne feu una
guia al istil modern.

Ab motiu de la celebració de nostra primera Exposició Uni-
versal va publicar en i888 un petit volum Una excursión por
Cataluña, condensanthi totes les noticies y itineraris per fer una
excursió visitant los més notables monuments y belleses naturals
de Catalunya més properes a les vies fèrrees.

Prengué una part molt activa en les tasques de la primera
associació excursionista, antecessora d'aquet CENTRE, fent nom-
broses excursions y donant algunes conferencies. Ne recordem
una en la que va fer una niolt minuciosa descripció de l'antiga
iglesia y convent de Santa Caterina d'aquesta ciutat y de les festes
y costums que allí's celebraven, ab tal riquesa de detalls, que
verdaderament va semblar una reconstrucció d'aquella notabilís-
sima construcció gòtica enrunada després de la crema dels con-
vents en 1835. Donà també una altra conferencia relatant ab
molt de color y detall l'aspecte de Barcelona abans de 1840,
quan 1'urbanisació moderna encara no havia començat. Fou una
curiosíssima relació de lo més típich de l'antiga Barcelona en sos
carrers, edificis, monuments, costums y festes. Aquct treball va
publicarse en lo folletí de La Renaixensa.

Com se veu per lo que havem escrit, era'1 Sr. Cornet y Mas un
verdader excursionista, un investigador de tot lo notable de nostra
terra y un propagandista de les belleses naturals y artístiques per
que fossin degudament conegudes y apreciades. Per això nostre
CENTRE va enterarse ab molt de sentiment de sa mort y manifestà
a sa familia'I dol que sentia per tant sensible perdua. (Que Déu
l'hagi perdonat.)—P.

—Allí, al costat del cap Sant Sebastià, en una de les hernioses
y tranquiles cales de la costa empurdanesa, hi ha una agrupació
de blanques casetes que anomenen la Platja de Llafranch. Al hi-
vern sols hi ha alií un vell mariner que ah lo torrer de la propera
farola passa les hores recordant les glorioses gestes de l'antiga ma

-rina; però quan s'acosta la temporada de la calor donen vida y
animació a n'aquella riallera platja una munió de families que
tranquilament hi cstiuejen.

Aquestes families, si volien oir missa'ls dies de precepte,
havien d'anar a Palafrugell, y per evitar aital molestia s'ha cons

-truit una iglesieta que s'aixeca airosa al bell mig de la platja. Es
d'una sola nau, recorda Pistil gòtich en son interior y una com

-binació del meteix istil y el romànich en sa fatxada.



— 223 —

Conta la tradició en aquella encontrada de que per allí hi
havia, molts cents anys enrera, una població d'importancia, però
fins ara res més se sabia.

Al cavar lo terrer per afermarhi los fonaments de la nova igle-
sieta de Llafranch s'anaven descobrint enterraments, disposats en
tombes, formant una verdadera necròpolis.

L'escriptor D. Eusebi Corominas, de qui prenem totes aques-
tes notes, ne fa la següent relació:

«En lo petit espay de 20 metres quadrats ha descobert lo
Sr. Plaja (lo propietari de l'iglesieta), fent excavacions, ab molt
cuidado, y buscant ab molta paciencia, unes i8 tombes formades
per una macisa argamassa de calç y granel y tapades am tèb ales
romanes planes, quals juntures cobrien altres teules llargues y
bombades com les que ara s'usen per allí. En cada tomba, al cos-
tat del esquelet, s'hi ha trobat una llantieta de terra-cuita y un o
dos vasos en forma d'àmfora, de linies molt elegants. D'aquestes
llantietes se n'han recullit tres de terra-cuita y una de bronze de
forma elegantíssima, totes senceres y ben conservades. Una de les
de terra-cuita té en sa base una inscripció, y una altra té en sa
cara superior una esfinx alada de dibuix molt correcte.

»Les tombes están orientades de llevant a ponent, posat lo cap
com si mirés cap allà hont se pon lo sol, simbolisant la foscor
eterna poetisada ab lo record del cap-vespre de la vida pintat per

les ilusions darreres en los més allunyats termes del horitzont.
»D'una d'aquestes tombes se n'ha tret un crani molt ben con-

servat y que's distingeix per sa forma allargada y la regularitat de

la linfa esferoidal superior; lo frontal és estret y'l occipital molt

desenrotllat; la barra o mandíbula inferior és d'una amplada

extraordinaria; los forats dels ulls són amples, y els òssos nassals
indiquen que'1 nas era recte y no gaire llarch. Quasi tots los cra-
nis trobats conserven dentadures magnífiques, exceptuant los de

dos nens y el d'un vell. En cap tomba hi havia ni monedes, ni

armes, ni objectes d'adorno personal. En los extrems dels esque-
lets hi havia molts claus y bocins de fusta rehinosa.»

Lo Sr. Plaja ha recullit tots los més característichs objectes

trobats y es proposa guardarlos en una vitrina que depositará en la
sagristia de la nova iglesieta, començantaixís un museu que s'en-
riquirà ab les noves troballes que a no duptar farà en les successi-
ves investigacions.

Lloables són los treballs fets ja y els que's proposa fer lo
Sr. Plaja, y per elis mereix la felicitació més coral de tots los
que's dediquen a l' investigació històrica de nostra terra, puix aquets
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treballs són datos preciosíssims per determinar les antigues races,
les costums y fins la civilisació y cultura deis que ocuparen en
temps llunyans nostra Catalunya. — P.

-Lo Concell General de les Valls d'Andorra ha nomcnat.fill
adoptiu de dita República a nostre estimat consoci del CENTRE

l'infatigable excursionista en Artur Osona; y per lo qual li ha

sigtit. entregat un pergamí en que hi consta la carta de naturalesa
andorrana, la que ha policromat lo reputat calígrafo senyor Flos
y Cálcat, y en caràcters gótichs diu aixís:

«Lo M. I. Concell General de les Valls d'Andorra, atenent als

especials serveys y sacrificis que vos, N'Artur Osona y Forrnentí,

haveu dispensat a la nostra República; per tant, en sessió del dia
d'avuy, acordó declararvos Fill adoptiu d'Andorra, donantvos la
present carta de naturalesa pera que siau considerat en aquesta
República y en tots los demés Estats com verdader fill d'aquestes
Valls, gosant dels meteixos privilegis y excepcions que'Is naturals

andorrans. Donada en la Casa Palau de les Valls als XXII de
Desembre de 1VID000XCVI.—Lo President Síndich, Procurador
genéral, -Bonaventura Maestre.—Lo Secretari, Salvador Sansa.»

Diu La Renaixensa que altres catalans tenen intenció de
seguir 1'éxemple del Sr. Osona, solicitant carta de natura/esa
del M. 1.'C. G. d'aquella tant petita com lliure y ditxosa nació
catalana.	 -

=En el present BuTI.LETí comencem a repartir als nostres
suscriptors el primer full de la notable obra de M. Jean Auguste
Brutails, Notes sobre l'art religiós del Rosselló, que traduim. del
francès. Aquest estudi va veure la llum l'any 1893 en el B:illetin
Archéolagique, que publica el Ministeri de I'lnstrucció pública y
de les Belles Arts de França. El ministre, graciesá l'amable inter-
venció del autor, ens ha deixat tots els gravats, que són molts,
que acompanyen l'obra, la qual ha sigut molt revisada y en bona
part augmentada per nI. Brutails meteix. La part gràfica anirà
enriquida ab gran nombre de fototipies, a més de les que's varen.
publicar en l'edició francesa. Bona mostra en pot ser la que repar-
tim ab el número d'avuy.

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA SOIS se declara , respon=
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETI, deixant
íntegra als respectius autors la'responsabïlitat deis .treballs firfnáts.

Barcelona. —Tip. L'Avenç: Ronda de 1'Univcrsitat, 4.—Telefono 115
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