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A de mal imaginar avui,
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peí silenci que ha planat sobre la seva
^m
vida, que la propietaria de la rorre i del
V
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castcll d'Arenys d'Emporda va ser durunt
anys centre d'atenció de les mitades de mig
món, musa de poetes i de pintors, desicjada i admirada per
reís i poli'tics. Fa de mal imaginar també avui, peí mateix
silenci que l'ba engolit, que el marit de la propietaria de la
finca d'Arenys ios elogiar i premiar per coMegues i per institucions. Fa de molt mal imaginar, perqué a Arenys el que
resta avui son les ruñes d'un passat gloríós que, com tants
d'altres, ha acahac en el no-res, en la miseria mes absoluta.
Pero fa cent anys cap deis habitants d'aquell casal no
podía sospitar ni la fama que aconseguiria la perita Áurea, ni
la destriicció a que es veurien abocades aquelles parets. Áurea
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de Sarrá, la bailarina del món classic, la creadora deis Cants p/ostícs, va ser durant anys l'ánima d'aquelles
terres que administrava juntament amh José Francés, escripfor, crític d'art i Secretari Perpetu de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Áurea de Sarra va néíxer a
Barcelona l'any 1889. El cognom de Sarra, ¡imb el qual se la
coneixia. el \'a adoptar de la seva germana mes gran, Emilia
Sarra Adriii. José Francés ha\'ia nasciit a Madrid l'any 1883.
La finca de José Sarrá
Pero anem ais inicis. Tot va comentar l'any 1876, quan
José Sarra. un malgratenc que se n'havia anat a fer les Amériques i havia assolit una gran fortuna, va tornar de Cuba. José
Sarra va comprar a Joaquim de Sarriera, comte de Solterra, la
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fincii del Ciiscell d'Arcnys d'Empordfi al municipi de Garrigas,
141 hectárees de terreny amb el casrell i uns quancs masos
entürn del Pluvia. Entre el cascell i el riii es va fer construir
una torre, on pensava viure amb la seva familia, Emilia Adriá
I les dues filies que va teñir amb ella, Teresa i Emilia. Sobre
el portal de la torre la data 1877 presideix l'entrada. José
Sarra no va poder gaudir gaire remps de la prosperitat familiar perqué el mateix any 1877 va morir, amb només 56 anys,
d'un acac de cor. Va deixar l'enorme patrimoni en herencia a
les dues nenes, Emilia i Teresa. A ¡a mare J'aquestes, Emilia
Adriá, li va deixar una pensió vitalicia de nou mil pesseces
l'any i radministració deis béns de les filies, que eren menors
d'edat, Teresa cenia dos anys i Emilia nou mesos. El diner
efcctiu dipositac ais bañes, per voluntat del testador, va ser
Litilitzat per comprar mes finques, entre elles l'edifici número
45 del Passeig de Gracia Je Barcelona, un gran casal d'estil
neoclássic d'un deis xamfrans amb el carrer d'Aragó, just al
costar de la casa Batlló. L'any 1891 Emilia Adriá Serra es va
casar amb José Val. El macrimoni va teñir tres íills: Leoncio,
Justo i Emilita.
Áurea de Sarta va compartir la seva infantesa i adolescencia amb la germana mes gran, Emilia, tínica bereva de
la gran fortuna de José Sarrá, després de la mort prematura
de Teresa i de la seva mare Emilia, i amb els tres germans Val
i el pare d'aquests. Áurea es va sentir sempre molt unida a
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Emilia amb qui \'a compartir, a mes, ideáis i interessos
comuns. Diiranc la década deis vint, després del sea clamorós
debut al Teatro Eslava de Madrid, Áurea va portar una vida
intensa, apassionada i frenética, enmig de kixes magnífics,
d'éxits espectaculars, de polémiques aferrissades i de viatges
per mig món. Els teattes mes importants d'Europa van oferir
les seves danses; América del Sud, el nord d'África i l'Oríent
Mitjá també la van aplaudir; Grecia la va consagrar i la va
retornar a Catalunya coberta d'bonors.
La carrera d*Aurea de Sarrá
Áurea va ser coneguda i admirada per haver creat i
representar els Canís plostics. Acompanyada de la música de
composicions d'autors tan diversos com Grieg, Paderewski,
Schumann, Granados, Chopin, Bach, Beethoven, Lisit o
Glazounov, Áurea apareixia a l'escenari espectacularmenc
vestida i segons ella mateixa explicava «sobre les idees i les
sensación» que la partitura em ctmiunica concebeixo el
poema que no expresso amb paraules sino amb els moviments
i amb les linies del meu eos i amb l'expressió del meu rostre».
Aixi, dalt deis escenaris de mig món, Áurea va interpretar
dones seductores o turmentades: Salomé i Níobe, la deessa
Deméter i Santa Teresa de Jesús, Circe i Zulema, la favorita
de Ramsés i la nimfa de Zeus, Fedra i Salambó. Critics del
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Áurea de Sana
i jasé Francés.

mnmcnr la definiren com «la Duse de la dansa» o «la nova
Duncan» i els retois puhlicitaris ['anunciaven com «la gran
trágica de la dansa» o «ránima que dansa». Va ser una admiradora apassionada de la famosa actriu Sarah Berr^hardt, a qui
va dedicar un deis seus -cants», i seguidora deis corrents
innovadors de la bailarina nord-americana Isadora Duncan.
Després del dehuc a Madrid, van venir actuacions a París,
a Berlín, a Viena, a Budapest, a BrusseMes, a Londres, a
Cambridge, a Buenos Aires, a Roma, a Trípoli i a Malta. Per
tot arreu li oferiren honors i condecoracions i gaudí de
l'amistat de presidents i famílies reíais, ¡nteMectuals i artisces.
A Roma, Áurea no només va bailar en teatres i palaus,
sino que va comentar a actuar ais monuments antics, i aixi le.s
pedrés del Coliseu i del Fdrum van reviure dies d'antigucs
esplendors amb les seves danses. Mussolini i els reís d'ltália es
comptaven entre els seus admiradors. L'any 1925 Áurea actúa
a Egipte, a Alexandria i a El Caire davant del reí Foiiad i la
seva esposa, al palau reial d'Abdine. Acompanyada de lord
Cárter visita les tombes de la Valí deis Reis i especialment ia
de Tutankhamon, acabada de descobrir per l'arqueoleg británic. Actúa ais temples de Karnak i Luxor a l'antiga Tebes, i
ais temples de Tilla de File prop d'Assuan al mig del Nil.

Inspirada per les aigües de ta font Castalia, amarada deis
misteris de la deessa Deméter, aureolada amb els versos del
poeta nacional grec Kostís Palamas i amb les paraules elogioses de Tarquedleg Alex Pbiladelpheus, professor de la Universitat d'Arenes i posteriorment director del Museu de l'Acropolis, Áurea retorna al seu país l'any 1927 i exhibí en una
exposició a Barcelona el seu vestuari extraordináriament ric
que havia lluít durant set anys en escenaris monumentals,
exotics i teials. 1 prepara les actuacions catalanes. Els seus
amics li organitnarcn una «Festa popular d'una alta valor clássica» davant de l'Arc de Bcrá i entre dansa i dansa d'Áurea
aprontaren per parlar d'alló que eis inreressava, eren Joaquim
Balcells i Pere Bosch Gimpera, catedrátics de la Universitat
de Batcelona, i Joan Estetricb, l'aleshores Director de la
«Fundació Bernat Metge».

Després d'Egipte Áurea es desplaga a Grecia, una de les
fites mes importants en la seva carrera artística. Des de l'escenari del Teacre de Dionysos, al peu de l'Acropolis d'Atencs,

Tot seguit Áurea va omplir amb les seves danses els
teatres de Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i
Girona i finalment retorna a Barcelona. La seva actuació de
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fins al temple de Súnion, del Temple de Zeus a l'Odeó
d'Herodes Átic, del santuari de Delfüs al d'Eléusis, Áurea va
enlluernar amb els seus Cants pláslics. Crítics i poetes,
arqueolegs i professors universitaris l'admfraren i l'elogiaren, i
fins el dictador Pángalos la va honorar amb l'orde del Fénix,
condecoració del govern grec, el mateix any que la concediren al poeta Kavafis.
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Sane Feliu, el 28 de desembre de 1927, va anar precedida
d'un parlament de Caries Rahola en el qual l'autor va fer
una preciosa biografía de la dansarína. Entre d'altres coses,
Rahola recordava la finca d'Arenys amb aquests mots:
Áurea traba a Grecia com la ierra de proraiisió, presseniida,
potser, á'una manera vaga, en eh seus, a-nys dWoiescent, en el
seu hlanc mjorn emporáanh, hami a la vara del riu Vluvia, des
del qual s'e^devma l'aizur gíoríós deí mar nosire í s'alhiren les
niuntan^ies de Roses i d'Empúríes, on eh grecs deíxaren tan
i'l.íiísfres vesú^i de Ihir cmliiiaáó.
Enmig deis elogis deis partídaris i de les vcus deis
detractors, Áurea va omplir les sessions del Teatre Romea.
Destacats inceMectuals del país li oferiren un sopar
d'homenatge a la Maison Dorée de Barcelona. Després
actúa a Reus i a Madrid, on novament trobá la protecció de
l'aristocrácia i les páranles d'elogi de catedrátics de Grec i
de Llatí. Fins i tot arriba a fer conferencies sobre -l'art
noble i antic de la dansa».
L'any 1929 Áurea actúa en els actes organitiats en el
marc del IV Congrés Internacional d'Arqueologia organitzat
per Bosch Gimpera i l'any següent, juntament amb Tescriptor
Ambrosi Carrión, oferí un festival al Teatre Grec de Montjuíc en el qual, al llarg de tres dies, la dansarína convertida ja
en actríii interpreta uns poemes creats per Carrión especialment per a ella.
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El refugi d'Arenys
Entre viatges i actuacíons, pero, Arenys d'Empordá sempre
va ser el seu refugi. Nausica, la filia del poeta grec Koscís
Palamás, en un text autobiográfic que va enviar a Caries Rahola
anys mes tard, evocava també aquella finca d'Arenys i aquella
seva estada de l'estiu del 27, amb aqüestes paraules que tradueixo del francés: Al cusuit de la n\eva amiga que recordava wia figura
del fris del Partenó peí bell modelat del seu rastre, en la seva noble
famdia, eni'oicada d'amabíes amícs, vivia corrí dirxs d'un somní,
embolcallada per l'encam de l'amistat pura i afectuosa... A
['Emporda, on la famúia de la meva amiga posséía unapropietat reial,
vaig viure un estiu felig, amb aquella tendrá despreocupado d'un cor
que estima í'uníiiers. Quante^ vegades enmig d'un pmatge infkimat
pels darrers raigs de sol vaig donar la meva maala rodona de nobles i
sen^líí pagesos per bailar la Sardana, la dama nticíonal tjiíe em recordáis íes nostres peí seu riane i la seva cadencia plena de vivacitat.
El diumenge, a la Capeíla del poblé, amb el cap cobert per
¡'adorable mantellina, íocava l'orgue, íes ii'mpides harmonies de
Handeí, de Bach, de Frank, íes díi'ines paraules de Verdaguer, de
Maragall m'omplíen eí cor d'wn senrimeni de dol^ reconei.vement.
Emilia, la germana gran i propietaria de la finca d'Arenys,
va ser la cómplice i la valedora de la dansarína fins a la seva
mort, l'any 1930. 1 en el seu testament, va deixar la finca en
herencia a Áurea i al seu fiil, Albert, nascut l'any 1922.
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Áurea i José Francés
A partir de 1934, Áurea i José Francés van comentar a
viure una gran historia d'amor que va durar fins a la seva
desaparició. No es van poder casar fins a l'any 1950, mesos
després de la mort de la primera esposa de l'escripCür. La
parella alternava les seves estades a la finca d'Arenys amh
temporades al seu palauet de Madrid, voltats de bones pintures, de sedes i bracats, de llibres i records de temps magnífics.
José Francés va ser periodista, dramaturg, assagista, traductor de Fierre Louys, E. A. Poe i Baudelaire, novel-lista,
crític d'art, conferenciant i organitzador d'exposicions. Es va
dedicar a la literatura ja de ben jove. Ais dissec anys publica
els seus primers contes en revistes madrilenyes i ben aviat
entra a creballar a la redacció d'un diari. El seu primer gran
éxit com a novel-lista e! va obtenir l'any 1907 ainb Alma viajera. Pero durant els cinc anys següents es va dedicar íntegrament a escriure peces teatrals, fins que va decidir deixar-bo i
tornar novament a la novel-la i a la crítica d'art, des de les
planes de revistes com La Esfera, Mundo Gráfico i d'altres
publicacions i diaris madrilenys, i posteríorment a La Vanguardia. Duraní llarg temps va utilitzar el pseudonim de Silvio Lago. Les histories de la literatura destaquen sobretot la
seva producció en el camp deis relats breus: La estatua de
carne (1915), El café donde se ama (1925). 1 assenyalen que en
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les seves novel-Íes adoptava sovinr motius erotics i tremendistes d'arrel naturalista: La dama del corazón (1913), La mujer
de nadie (1915), E¡ misterio del Kursaal (1916). Posteriürment
va evolucionar vers una narració de caire costumista i regional: Como los pájaros de bronce (1918).
A partir de 1916 Francés va coment^ar a publicar una s&rie
de volums anuals sota el títol El Año artístico, en els quals analitzava la producció artística espanyola any a any. L'obra va ser
considerada Ilibre de text d'historia de l'art contemporani
espanyol en algunes universitats nord-americanes. La seva
tasca continuada com a crític d'art el va portar fins al carree de
Secretari Peqietu de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. 1 com a membre de l'Académia va ser Francés qui
va fer el discurs de recepció de molts nous artistes. Entre ells va
fer el de Josep Clara quan aquest va entrar a la Real de San
Femando, al mes de febrer de l'any 1925, substituint l'escultor
Bellver. Uns anys abans Francés n'havia escrit la biografía José'
Clara, publicada a Madrid l'any 1920 i reeditada a Barcelona
l'any 1960. Sobre pintura i pintors la seva obra omple tota una
generació de l'Espanya contemporánia. De l'any 1945 son la
tragedia en sis actes Judit, i la ptosa Madre Astrea. Va obtenir el
"Premio Nacional de Literatura".
Áurea i Francés apareixien sovint junts en públic, ell per
donar conferencies i ella per iMustrar amb les seves recitacions els versos deis poetes deis quals parlava Francés. La seva
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afició per la literatura, per (a mitologia, peí reacre, per l'art i
peí món antic eis havia unic per sempre. Feien vida de senyors. Tots Jns havicn conegut temps prospers, Pero les coses
no sempre van .ser facils. Disposaven d'un gran patrimoni, la
col'leccíó de pintura i escultura d'ell, i la gran finca d'Arenys,
d'ella i del seu fill Albert, que Francés es va afiliar de sef^uida.
Pero ni t^ls quadres ni les terres no produíen rendes, ans al
contrari, la finca tenia fortes despeses de manteniment. Les
penúries económiques arribaren aviat. Pero ells no van permctre mai que el seu ritme de vida es veics alterat. Eren els
senyors d'Arenys ¡ a Madrid alternaven amb raristocrácia que
rebien en els seus salons preciosistes, abarrocats i auténtic
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Museu d'Art Contemporani. La censura també els va afectar.
Francés no va poder estrenar mai judií, que havia de protagonitzar la mateixa Áurea, ni va poder reeditar les seves obres
perqué van ser considerades immorals pels censors franquistes.
Tomba, castell i església
Francés va morir l'any 1964 i va ser enterrat a Madrid.
Áurea el va sobreviure deu anys i, quan va morir el 1974, va
ser enterrada al costat de la seva germana Emilia entre l'església i el castell d'Arenys, on encara reposa en la seva única i
darrera DUÍÍIUS Aiírt'ü, un auster mausoleu amb aquesta sola
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inscripciü i una pecica eren, gmvades sobre la pedra grisa.
La finca d'Arenys está coronada peí castell medieval i
I'esglesiola románica, situats dalr d'un curó i dominant la valí
del Pluvia. Tres xiprers esplendids taquen de verd fose la
pedra centenaria. La pols, les teranyines i les ruñes son les
mestresses de Tinterior del castell. Una restauracíó de dubtós
rigor historie i estécic acaba el monument. L'església, en
canvi, al seu costat, es conserva prou bé (un eixaní J'abellcfí
ha fec el seu rusc a la paret del campanar). L'any 1943 un
grup d'artistes de l'Emporda sota la direcció de l'arquitecte
figuerenc Pelagi Negre van decorar-ne l'interior en homenatge a José Francés, que en aquells moments exercia la crítica
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d'art des de les pagines del diari La Vanguardia. Ramón Reig
va pintar els niurs de l'absis; Frederic Mares va fer dues talles,
una del patrú, Sant Sadurní, i una aitra Je la Verge del Roser;
Francesc Labarta va fer un davallament pintat sobre fusta, i el
pintor Maria Baig va fer un piafó de cerámica de la Bisbal
que representa el baptisme de Jesús i és situat al final de
l'església darrere de la pila baptismal i tancat dios J'un reixat
negre. Ramón Reig va ser, pocs anys després, el primer conservador del Museu de l'Emporda i, d'acord amb el Patronat
del Museu, nomená president d'honor í protector del Museu
a José Francés, el qual amb les sex'es influencies i amistats
acünseguí augmentar els seus fbns.
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Al fris de i'tibsis de l'esglésta d'Arenys pintat per Reig
apareixen un seguit d'homes i dones que es dirigeixen a adorar Sant Sadiirní, el patró del líoc, i a oferir-li els fniits del
camp. Toes els adorants, excepte tres, van vestits de pagesos.
Una de les pagases del cantó esquerre de l'altar va carregada
amb espigues de blat i darrere seu h¡ té una dona rossa, alca i
guapa, que també potta espigues ais bracos, pero que destaca
de totes les altres. Porta túnica i está pintada en una posició
diferent de la resta. Té la mirada baixa i el cap, aureolat de
cabells rossos ondulats com la Venus de Botticelli, inclinat
cap a l'espatlla esquerra. Es Áurea de Sarra. Al cantó dret del
fris apareixen les figures de dos homes, els únics que van ves-
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tits de ciutat, amb americana i pantalons, i tots dos porten
ulleres, son José Francés i Albert Francés, Tun té la má sobre
l'espatlla de l'altre i miren cap a Áurea.
Torre, jardí i riu
Des del castell es pot arribar a la torre, a través d'un camí
mig amagat per la vegetado que ara creix desordenada i sense
cura. La torre, d'arquitectura de casa de vacances, té la forma
d'im cub amb la torratxa a dalt de tot i al mig de l'edifici,
coronada amb un teulat a quatre \'ents fet de mosaics de
color verd fose, com els xiprers. Hi ha un. bosc jardí ahando-
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Áwrea aí natiíraí i, a daít,
en \a /líninra Ae. Ramón Reig.

nat, extraordinariamenc exuberant, amb unes aliines imponents de brancam amplíssim. La corre estíi vorejada J'un
muret i té una Ihirga escala feca de palets de riu per on es
baixa cap al Fluvia enmig de í'esponerosa verdor i a través
deis escalons ampies, com una escala de jardi italiá. A má
esquerra deis csglaons hi ha un passama també de pedra de
riu. 1 al final de l'escala un monolit coronar amb una esfera
de pedra grisa amb la inscrlpció E. S. i la data 1906. Finalment arribes al Fluvia que pots contemplar des d'iin camí
vorejac novament de muret, interromput per la caseta de la
barquera des d'on es baixa cap al riu. E! lloc és deüciós i sembla talment una petita i arrecerada cala medíterrania, amb un
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José Francés i A/^erto Francés,
en \a piniiira mural de Ramón Reig.

microclima especial, amb un sol fort i el riu Uiscant placid
amb el seu peii sorollós, a causa del desnivell del Hit que fa
que soni com si hi hagués una petita cascada o un xuclador, i
quasi amb remor d'ones, segons d'on ve el vent. Unes gavines
solquen el cel majestuoses, un cucut entona el seu cant de
primavera repetitiu i alegre. Tot just després de baixar l'escaleta de la barquera, trepitges unes roques de color gris molt
fose, gairebé negre, que semblen volcaniques pero compactes
i pesades, de textura atape'ída i dura i tot seguit, a sota, la
petita platja de sorra fina i rossa. Mes enlla, el riu discorre peí
seu Hit, pero s'aixeca un turonet cambé sorrenc i encanyissat,
que deu convertir-se en un illot. quan baixa mnlta aigua i
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cohreíx un akre bra^ dei riu ara sec, pero amh sorra húmida
al fons. Al costar d'aquest akrc bra^ bi ba un embarcador
construít sobre les roques.
Tornem a pujar per Tescala. La torre és de color blanc
combinar amb un ocre ciar al voltant de les obertures i en les
cantünades, té una inscripció sobre la porta de l'encrada principal: Alberto Francés 1877. A la terrassa de davant, en
temps feli(^os, bi havia quatre bañes de fusta pintats de color
verd, tauies i cadires de jardí, tot contemplat per una enorme
testa de cavall de marbre, obra de Benlliure, col-locada
damunc d'un pedestal de granit i protegida per dues acácies
esponeroses. Ara només queda e! pedestal buit i les acácies
escampen el seu brancatge en desordre. Per la banda de
ponent bi ba una porta de ferro que condueix a un caminet
enmig de la vegeració sufocant fins a una passera sobre un
torrent i una casona per produir eiectricitat. A la part nord
del dos de la torre hi ba un bort i les dependencies de serveis: el rentador amb un gran safareig i el garatge o antigües
cavallerisses a tocar la tanca de Tentrada.
L'interior de la torre tenia salons de tota mena: el saló
daurat, el salo vermell, i d'altres per rebre els nombrosos
amics de la parella, i a tots ells hi havia xemeneies de marbre,
cortinatges de vellut, canelobres de plata, sedes i domassos,
quadres a les parets, fotografíes ais bufets i records estimats
d'altres temps a les vitrines. Hi havien celebrar grans testes i
recepcions. Havien tingut hostes iblustres i molts criats. Va
ser la seva Domus Áurea, durant els temps daurats. Amb el
temps, tot es va anar perdent. Van baver de vendré quadres i
masos. L'encanc del lloc, l'amor peí paisatge i la nostalgia de
tants records, pero, no es podien ni vendré ni perdre.
Els records amuntegats
El dia 20 d'agost de 1968, Áurea escrivia al seu fiíl
Albert des d'Arenys, on havia arribar feia tres setmanes,
fugint de les fortes temperatures de l'estiu madrileny. Tenia
79 anys i feia aquesta descripció de l'entorn estimat: Puedes
comprender la ilusión del viaje en el afán no sólo de encontrar la
fresca temperatura deseada para sentir pasar horas apacibles al
aire libre, sí en el deseo de contemplar el verdor permanente del
paisaje fértil del llano, donde la semilla demeteriana, ya en sazón
de su fruto dorado y pródigo, se balancea a las brisas imitando el
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mar. El mejor fruto del miintío, el más generoso "como su Diosa"
que trae al hombre de buena voluntad "el pan nuestro de cada
dia". El ir y venir de aquellas brisas suaves que de noche van a
acunarse a la mar, para despertar frescas al apuntar la Aurora y
traenios hasta nuestra tenaza "la marinada" salobre, yodada y
perfumada, al recreo de quien sabe percibirla.
¡Este mar Mediterráneo, Egeo y mil nombres más! Este mar
que a mitchos se les antoja débil, pequeño, demasiado femenino.
¿No es su nombre la mar.' Sí claro. Que a pesar de tales injurias
es la primera mar del mundo. Es el mar tranquilo, pero severo, de
majestuosa autoridad cuando su ley lo requiere. Mar eienw, mar
portador de viejas civilizaciones, mar de tradición. Mar que trunca al hombre su Irrutalidad, su ferocidad, su salvajismo, amansan^
dolé a la sutilidad, a un refinamiento que a través de los siglos le
ha enseñado, aportando así a la vieja Europa la perfección cultural, que ajusta al resto del mímelo sus normas y su sabiduría.
Si puede íííimíjrsL' débil a un mar así: Bendita sea su debilidad, porque de ella nace lo sensible, lo sutil, que aquieta y educa
el alma humana. Sí. El afán digo de encontrarme aquí, en su
quietud serena, en aquel deseo de fundir espíritu y pensamiento en
la estética visión natural, cobijada bajo el espacio infinito, desde
donde el "Astro Rev" da fonna y color a la contemplación donde
su luz reposa, es para mi mi mayor encanto.
El passat se li feia present. Els records s'amuntegaven a
Arenys. Lluny quedaven aquells dies espléndids en els quals
ella, vestida amb la túnica de la deessa Deméter i coronada
d'espigues de blat, passejava pels camps conreats de la má del
seu fill, o posava per ser immortalitzada per la ploma de Ciará
o per la camera fotográfica de Francés. Acompanyada només
per la fidel Constanza, una neboda de Francés, Áurea de
Sarra va viure els darrers anys de la seva vida amb la nostalgia del passat, pero amb aquell mateix esperit obert, emprenedor i invencible, que li havia fet superar tota mena
d'adversitats al llarg deis anys, i amb la mateixa forga ferma,
poderosa i introntollable, que li havia donat la seva capacitat
creadora, en la qual havia cregut sempre.
Mariangela Vilallonga

Agraeixo al senyor Jcisep Plana i Pascual les informacions
que m'ha facilitar tan amablemenc.
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