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pogut excel•lir de debò i que no figurés gaire en l'actual moviment cultural de Catalunya tot i ha-
ver coliaborat algun temps en la premsa periòdica catalana. - R. D'A.-M.

Pere Grau Maristany, comte de Lavern

Entre les personalitats a les quals deu la cuhura catalana sincera gratitud fou una de les parti-
cularment estimables la de l'Elm . Sr. Pere Grau Maristany i Olivé, primer comte de Lavern, qui
traspassà d'aquest món el dia 23 de juliol de 1926 . Alternant l'activitat comercial amb les inter-
vencions en la vida pública, curant de múltiples atencions i conreuant nombroses i variades amis-
tats, home de bon cor i de vida generosa, d'esperit obert i de temperament tolerant, fou En Per.
Grau una figura verament popular de la societat barcelonina.

Nat al Masnou el dia 12 de gcner de 1863, En Maristany sobressortí aviat en els seus estudis,
doctorant-se, ben jove encara, en Ciències exactes i físico-químiques : als i8 anys obtingué el premi
extraordinari d'aquests doctorats . El seu interès en pro de l'agricultura catalana l'impulsà a orga-
nitzar concursos agrícols i a instituir la càtedra ambulant dels Estudis Universitaris, que sota
el seu mateix nom de Pere Grau, i gràcies a la seva subvenció, anà divulgant durant diversos anys
pels pobles de la nostra terra els coneixements més útils per al progrés de la nostra agricultura:
essent després aquesta tasca continuada per l'Escola d'Agricultura que fundà la Diputació d . Bar-
celona i més tard pels serveis agrícols de la Mancomunitat catalana.

El nostre INSTITUT va ésser especialment afavorit amb la seva generositat : la cessió que'ns va
fer d 'un important conjunt de manuscrits originals de Mossén Jacinto Verdaguer, que ell havia
pogut adquirir, i la seva contribució (amb altre s suscriptors en reduït nombre) a la compra per a
la nostra Biblioteca del Cançoner provençal que havia estat propietat de 1) . Pau Gil, el situen
entre els donadors illustres dignes de la nostra cordial reconeixença.

Elevat a la Presidencia de la Cambra de Comerç, va donar també mostra des d'aquest càrrec,
del seu amor a la cultura i de la seva magnanimitat, fent a la dita Corporació un donatiu de 20,000
pessetes, que serví, repartit en diverses anualitats, per a premiar estudis econòmico-culturals:
així foren patronats el treball del Sr . Ruiz Pablo, sobre Historia de la Kcal Junta de Comercio de
Cataluña (obra remarcable, de la qual varem parlar ja en l'ANUARI MCMXV-XX) i el dels Srs . A.
Martin-Alonso i A . Blasco Cirera, titulat Iuz'estigaciones sobre la Taula de Cambi (en el qual són
estudiats principalment l'origen i prime rs temps d'aquesta antiga institució).

Des de la Presidència d'un altre organisme barceloní, l'Acadèmia provincial de Belles Arts,
donà també el comte de Lavern proves de la seva lliberal protecció als estudis artístics fundant
alguns premis i impulsant i afavorint la publicació de la important monografia de Mn . Josep
Gudiol sobre El pintor Lliris Borrassà.

Altres testimonis del seu desprendiment i del seu amor a l'Art, foren la protecció que dispensà
a diversos escultors i pintors i l'edició per ell costejada del llibre de Bonaventura Bassegoda Las
estatuas de Barcelona, que destinà a premis per a les Escoles públiques en temps que li havia estat
confiat el càrrec de Delegat regi d'Ensenyament primari (els emoluments del qual càrrec renuncià
també per a premis als escolars).

Membre de la Reial Academia de Ciéncies i Arts de Barcelona, ex-Diputat a Corts i ex-Senador,
vocal de diversos organismes oficials i de les Juntes de vàries altres entitats de Barcelona, en les
quals mai no figurà passivament, pot dir-se d'En Pere Grau que fou una personalitat representa-
tiva, plena d'activitat i de nobles intencions i que sabé agermanar amb una certa vanitat ingènua
un franc bon humor i una innegable bona voluntat . — F. V. T.

Adolf Bonilla i San Martín

La mort del Prof . Adolf Bonilla i San Martín no podia deixar d'ésser sincerament sentida a
Catalunya, a la qual havia dat en diverses ocasions proves de bon afecte. Aquí comptava el docte
polígraf amb nombroses amistats i ami) ampla simpatia, desvetllada no sols per la seva vàlua
intel . lectual sinó també per la seva personal gentilesa . Quan un hom el recorda, llavors del primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona per l'octubre de 1906, en el
qual va pronunciar un eloqüent discurs en lloança del nostre idioma i de la nostra literatura,
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