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bades, indica l'art del segle IV, a la qual época perteneixen. tots els objectes de aquesta pro-
cedencia.

L'Esglesia de Denia presenta una típica esculptura en fusta policromada representant Sant
Roch, talla valenciana del quatrecents.

La cerámica valenciana fou igualment abundant. D. Emeteri Albors presenta una serie de
plats de la típica fabricació de Manises pero entre ells no figuraven peces scbressurtints per
son art o raresa. En quant a les rajoles de Valencia foren de notar les coleccions de
D. Francisco Almarche y D. Manuel González. Aquets dos coleccionistes han reunit la major
part dels exemplars descrits per Font y Gumá. El darrer exhibí alguns models de la cerámica
de Paterna, la ciutat rival de sa vehina Manises, y ahont va perpetuarse el tipu popular de
la vaixella morisca, també nomenada de Terol y a la que caracterisa el color vert y manga-
nesi. Actualment tenim poques noticies d'aquesta fabricació paternera, pero degué comenssar
a fi del segle XIII", ·seguint floreixent en el XIV e, y cayent a la inmediata centuria a impuls
de l'art de Manises més general que ·1 de Paterna.:

EL P. FURGUS

Entre -ls estudiosos desapareguts d'entre nosaltres cal recordar en primer 110ch el P. Furgus,
l'investigador de les antigüetats protohistóriques iberiques,

Nasqué a Agen (Gasconya) el 23 de desembre de 1856; la seva familia es traslada aviat a
Tarragona y després a Barcelona. Dedicat durant sos primers anys al cornerc, maniíesta ses
aficions a l'estudi, reunint una bona colecció de coleópters, Després d'haver apres sense mes-
tre la gramatica Ilatina, ingresa a 7 d'octubre de 1875 en la Companyia de Jesús; en 1890 va
ser ordenat de sacerdot a Tortosa y a 2 de febrer de 1894 feu professió solemne.

Dotat de clara inteligencia y d'una memoria asombrosa, avencá rápidament en els estudis
de literatura y llengües. Ademés la llengua francesa, que conserva perfectament, parlava ab
correcció el catalá y castella, posseint ademés I'inglés y I'italiá, y entre els idiomes antichs el
grech, l'hebreu y l'arábich, aquest últim aprés sense mestre, ab tanta perfecció, que li servia
pera resoldrer consultes que freqüentment se li feien sobre inscripcions y monedes muslímiques,
Era, ademés, molt bon maternátich, y entes, per altra part, en materies teológiques, dogrnati-
ques y morals tan encertades.

Com a mostra de la seva activitat, que era una de les seves notes característiques, pot terse
notar que ademés del treball continuat de les classes d'algebra y de lIengua francesa y algunes
llicons privades a ilustres persones d'Oriola, podia encara a tendre a exercitar ministeris espiri-
tua1s, y aprofitar les vacacions per fer excursions, buscant noves estacions arqueológiques y fent
exploracions diverses de gran interés pera la prehistoria o pera l'estudi de la civilisació ibérica.

Després d'haver desempenyat diferent carrechs impor-
tants, com el de professor d'humanitats y grama tic a a Veruela
(1881·84) y el de prefecte del' colegi de Sant Ignaci de Sarria
(Barcelona), obtingué de sos superiors ser re11evat d'aquest
cárrech, essent destinat pera atendre a la seva salut al colegi
de Sant Domingo (Oriola); aquí emprengué una serie d'exca-
vacions buscant les preciositats que creia havien de trobarse
sepultades per aquells camps y serres. Cornensá el treballs
d'exploració pels cims espadats de la «Creu de la Mola», punt
culminant de la Serra de Sant Antoni.

Gran sorpresa tingué al trobar una urna d'argila a sota
d'un cromlech. Análech resultat obtingué als voltants del'
« Mont de Sant Miquel» junt al colegi en la propietat del
qual esta enclavada la part E. del mateix, yen les exploracions
verificades en la vessant del de Sant Antoni, sols separats per
una montanyeta canica, constituida essencialment per un gran
aflorament d'ofita. Lo afortunat d'aquestes excavacions ani-
maren extraordinariament l'activitat desplegada en conformi-
tat ab son carácter emprenedor. L'exploració d'aquests vol- Fig. 35. - El P. Juli Furgus, S. J.
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tants venia ocupantlo feia 8 anys. En el lloch citat exhuma una necrópolis, estudia in situ els
diversos sistemes d'inhumació, classificá 'Is centenars d'objectes recullits, els colecciona y or-
dena en el museu. Son estudi descriptiu li valgué, potser més que a capaltre, especialment fora
d'Espanya, la reputació d'incansable investigador y sabi crítich; extengué també la seva acció a
altres estacions protohistóriques de la provincia d'Alacant. ,

La Société Archéologique de Belgique fou la primera societat sabia que s'honrá nomenantlo
membre seu. La Asociación Arqueológica Barcelonesa en sesió de 7 de juliol de 1907 Ji con-
cedí el títol de soci corresponsal. El mateix títol rebé recentment de la francesa Société de Cor-
respondance Hispanique, a proposta del conegut arqueólech el professor P. Paris.

Les exhumacions últimament verificades en un . 110ch próxim a Oriola, que no volgué con-
signar, per faltar encara remoure la meitat ~óximament de Parea que ocupa la estació, son
estudiades en la memoria que déu publicarse en el Boletín de la Real Academia de la His-
toria.

Una vida tant activa acaba als 53 anys, quan encara podiem prometrens nous descubrí-
ments, trobantse en plé desenrot!1o de ses facultats. DeIs detalls de la seva fi res pot dirse que no
siguin conjectures.Com de costum s'en havia anat entre set y vuit del matí del dia 30 de janer
de 1909 a passejar per la montanya de Sant Miquel, afer exercici pera vencer una neurastenia
que l'amenassava, pero a I'hora de comencar les classes del colegi no va compareixer. El criat
enviat a cercarlo, el va trobar estés aterra, ja mort, ab un bras trencat y una forta ferida-en
el poI s dret. '

MOSSEN NORBERT FONT y SAGUÉ

El dia 19 d'abril del l'any 1910 morí a Barcelona Mossen Font y Sagué, I'infatigable inves-
tigador del subsol de nostra terra. Havia nascut en la mateixa ciutat el dia 1p de Septembre de
1874, y dotze anys més tart ingressava en el Seminari Conciliar aon el Dr. Almera li inculca
I'afició a la Geologia, ab la seva auxiliar la Espeleologia tan lligada ab els estudis prehistórichs,
afició que s'accentuá ab la vinguda en 1896 del espeleólech francés Mr. Martel, a qui en Font y
Sagué acompanyá en ses excursions per Catalunya. Canta sa primera missa en 1900, no impe-
dintli les obligacions del seu ministeri consagrar lo restant de sa curta vida als estudis geológichs
y espeleológichs. Divulgador de la ciencia, tant com investigador, foren nombrosíssimes les con-
ferencies públiques que dona a la Facultat de Ciencies d'aquestaUniversitat que 'I nomená pro-
fessor supernumerari y desde l'any 1904 en el «Centre Excursionistas aon va inaugurar el curs de
Geologia Catalana, que seguí després a carrech dels Estudis Universitaris Catalans: fruyt d'aquesta
catedra fou la seva obra Geología dinámica y estratigráfica aplicada a Catalunya.

No podem donar la llista de totes ses publicacions, moltes de les que fan referencia a les
ciencies naturals, a la política o a la literatura; mes cal dir que may fins en sos derrers temps en
que dirigí son esfors a la Geologia no oblida ses aficions arqueológiques de noy. De quant estn-
diant datan una part de sos treballs y es inútil per lo tant dir que no tots tenen igual valor' cien-
tífich; mes en cap d'ells qui vulgui rependrer los temes per ell esbossats deixará de trobarhi da-
tos útils. Son primer treball arqueológich fou son estudi Datos' pera l' historia de les creus de
pedra de Catalunya, resultat de pesades excursions fetes a peu, y Les gargoles de Barcelona (1898).

Entre ses demés publicacions cal citar les següents: .

Caiálecb espeleologick de Catalunya (1897). - Sota terra. l.- Excursions pel macia de Garra]
(1897). - Determinacié de les comarques naturals y historiques de Caialwnya (1897). - Excursió
a la Bancó, les Barbotes y singles de Bertí(1898). - Sota terra. JI. - Excursions a la Baronía
d'Arampzmya (1898). - Sota terra. JII. -De Falset a Motmell (1900). -El Castell de Requesens
(1900). - Excursio eepeleologica a Monteada (1900). -' L'excursionisme científich (1901).-
L'avench de Sant ~Hou (1903). - Excursió a Rio del Oro (1903). - Els kiokenmodingos de Rio del
Oro (1903). - Historia de les ciencies naturals a Catalunya del sigle IX al sigle XVIJI (1909)·
- Lo Valles (1904).

Era Mossen Font un deIs socis més actius del «Centre Excursionista de Catalunya: y de la
«Institució Catalana d'Historia Natural» (un deIs fundadors y més tart president de la ma-
teixa): en e1s Butlletins d'uny altre y colabora llargament. Fou també Vocal-tresorer de la Junta
autónoma municipal de Ciencies Naturals, y en bona part an ell se degué '] nou increment
del Museu Martorell y de les altres coleccions botániques, geológiques y litográfiques del Parch.
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