
CRÒNICA D ' ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA DE L 'ART

i 1'imperialisme d'un temperament patriota . Fou aquest darrer concepte l'eix dels seus estudis:
cercar l'expansió de l'art francès principalment a la Mediterrània, a Grecia, a Síria i a Xipre.
La seva darrera missió fou dedicada a l'estudi dels monuments aixecats pels creuats, i el seu
darrer treball una obra considerable en dos volums que deixà acabada i en part inèdita sobre
els monuments que recorden el domini cristià efímer de les creuades a Terra Santa i als seus
voltants.

En aquesta tasca i en l'estudi de la pròpia França es trobà freqüentment amb Catalunya.
_A Xipre descobrí cases de catalans ; a les mesquites d'Orient trobà canalobres de ferro com els
que abunden a Catalunya els quals atribueix als obradors catalans i sobre els quals publicà un
estudi en el volum de Mélanges dedicat a Schlumberger (1) . En els quatre volums del seu
Manuel d'archiologie frauçaise depuis les temps mnérovingiens jusqu'ù'ù la Renxaisslluce, obra
uue comprenia un cinquè volum sobre el mobiliari, que el seu autor deixà a mig acabar, era fre-
qüent la cita de monuments catalans que havia estudiat ja dins la nostra terra, a un i altre costat
del Pireneu, ja a les illes de la Mediterrània on arribaren les formes diverses de la nostra expan-
sió medieval.

Era admirable el seu esperit de treball . Director del Museu d'escultura comparada del Tro-
cadero, professor a l'Escola especial d'Arquitectura de París, membre de l'Institut i de diverses
corporacions d'estudi amb les quals França sap esmerçar el valor dels seus arqueòlegs, no per
això s'estava d'anar pel món amb la seva gran i antiga màquina fotogràfica a reproduir en els seus
viatges els materials necessaris per als seus estudis . Jo mateix recordo haver treballat amb ell en
una de les ciutats dels voltants de Roma, a \'iterbo, en un dia de pluja, intrèpid sota el paraigua
intentant reproduir el monument que l'ocasió li deparava . Així era abundosíssim el seu arxiu
fotogràfic, com eren grans la seva erudició i els serveis que havia prestat a la ciencia histò-
rica. — j . P . I C.

Albert Mayeux

Arquitecte cap del Servei de Monuments líistùrics, membre de la Societé des Antiquaires
de France, havia estat arquitecte del districte que comprèn el Rosselló, situació que el portà
a l'estudi dels monuments catalans.

Una de les seves obres fou l'estudi sobre Sant Joan el Vell de Perpinyà . Una primera nota
sobre aquest monument l'havia publicat ja a les Mémoires de la Société des _Antiquaires de
France, vol . LN IV, Paris, 1904, pàg . 232. Un estudi més complet era publicat en el Bulletin
Monumental de l'anv 1913.

En el volum del Congrés Arqueològic de França celebrat a Carcassona-Perpinyà ( Paris-
Caen, 1907) ha publicat un estudi sobre la Disposition de la toiture de la cathédrale de
Perpignan . — j . P . i C.

(1) Ferronneries catalanes daus le Levant en .11'e°langes offerts ú JI, Gustave Schhnuberger . Pari,, 192 .1 .
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