
 

 

 

 

 

 

Benvinguts al Castell-Observatori d’Abbadia 

 

Tot seguit descobrirà la morada d’un gran personatge: Antoine d’Abbadie 
(Dublín,1810-París, 1897).  

Viatger infatigable, després d’una estada d’onze anys a Etiòpia, va 
realitzar  la cartografia d’aquest país, fou especialista en geodèsia i 
astrònom; per exemple, es va interessar en problemes de la variació 
vertical, en la micro-sismicitat, en les fonts del riu Nil o en la cartografia 
celeste. Al 1867 fou escollit membre de l’Acadèmia de Ciències, i en fou 
president el 1892. Va ser un fervent promotor de l’euskera i l’iniciador dels 
Jocs Florals Bascos.  

El castell s’inspira en els models medievals, fou construït entre 1864 i 
1884 seguint els plànols d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), amb l’ajuda 
del seu alumne i col·laborador Edmond Duthoit (1837-1889). 

Combina estil neogòtic i orientalisme. La riquesa de la seva decoració fa 
que sigui una de les ressenyes de l’ornamentació i la policromia. L’edifici 
es compon d’un cos central del que surten tres ales, cadascuna de les 
quals té una finalitat privilejada: l’ala nord-est està reservada a l’estudi; 
l’ala est, a la devoció i l’ala sud, a l’acolliment. Aquesta disposició, a la 
vegada permet una màxima entrada de sol així com una obertura sobre la 
natura dels voltants i facilita una distribució funcional entre les 
habitacions d’esbarjo i el conjunt dels serveis. 

El 1984 va ser declarat Monument Històric, posteriorment, entre 1997 i 
2007, fou restaurat i declarat Maison des Illustres (Casa d’Il·lustres) el 
2011. 

El castell Abbadia és una mansió delicada. L’invitem a participar en la 
seva conservació evitant tocar el mobiliari, les teles i a no recolzar-se en 
les estructures. S’ha triat la il·luminació suau a l’interior del castell per 
ésser coherents amb l’ambient lluminós de la casa a l’època d’Antoine 
d’Abbadie.     

 

 Medidas de prevencion sanitarias: 

Gracias por venir al encuentro de Antoine d’Abbadie y su 

castillo Abbadia. Para la seguridad de todos, durante su visita, 

gracias por: 

- Mantener su mascara en su rostro 

- No tocar las collecciones, paredes y pasamanos 

- Respetar una distancia de 1 metro entre los visitantes 

- Estar atento a las consignas dadas por los guias 

- Dar la prioridad a la gente que sale de las salas 

¡Buena visita! 

 



1. Recepció (exterior): 

S’accedeix al castell per un porxo ubicat en l’espai 
existent entre dues ales disposades en forma d’escaire. 
Alberga la porta d’entrada, coronada per una inscripció 
gaèlica gravada a la pedra: “Cent mil benvingudes”. 

 

2. El vestíbul: 

Un cop franquejada la porta, la vista abasta el gran 
espai del hall, els murs del qual, sobre un fons negre, 
estan esmaltats i filetejats de blau i groc or.  

L’escalinata d’honor està ornamentada amb una 
vidriera de gran colorit. La decoració presenta l’heràldica familiar i en les 
filactèries figuren les divises: “Més ser que parèixer” i “La meva fe i el meu dret”. 
El món irreal d’animals fantàstics serveix de consoles de suport a l’escalinata 
d’honor, s’associa al decorat exòtic dels escuts i cornamentes d’animals etíops. 
Seguint pel passadís, a la dreta de l’escala d’honor, vostè es dirigirà  cap a 
l’observatori.  



3. L’observatori: 

L’habitació és vasta, nua, desproveïda de tota decoració. La ullera de llarga 
vista es troba  allotjada en una mena d’alcova delimitada per un arc mitral. Un 
sistema d’obertura de les trapes situades al damunt, permetia aïllar el meridià 
celeste (projecció d’un meridià local sobre la cúpula celeste): d’aquí li ve el nom 
d’ullera de llarga vista meridiana. L’astrònom estirat a la banqueta observava els 
estels quan passaven. La lectura del cercle graduat i el registre del cronògraf, 
després dels càlculs fets, donaven la posició de l’estrella en la cúpula celeste. 
Aquest observatori d’astrometria (estudi de la posició dels astres en l’esfera 
celeste mitjançant mesures d’angles) va funcionar des del 1879 fins el 1975 i, 
des de començament del segle XX, el treball dels astrònoms d’Abbadia els 
conduí als primers llocs de l’astrometria internacional. D’acord amb el desig 
d’Antoine d’Abbadie, la direcció de l’observatori es va confiar a un sacerdot 
“alliberat de les preocupacions del món i de les complicacions de les ciutats...” 
des de 1897 fins a 1975, any del seu tancament. Els astrònoms d’Abbadia 
realitzaren 14 catàlegs estel·lars que representen prop de 50.000 estrelles en 
aquest observatori. 

L’observatori d’Abbadia constitueix un exemple únic en la història de la ciència 
d’un observatori decimal en Europa. Fervent defensor d’un sistema de mesures 
en base 10, Antoine d’Abbadie utilitzava rellotges de 400 parts de dia i 
mesurava els angles en graus. L’ús del sistema decimal simplificava les 
mesures i els càlculs i, a la vegada, assegurava un major rendiment en els 
treballs astronòmics.  

En front de la porta, una torre transparent.  

Antoine d’Abbadie, entre altres coses, era un apassionat de la variació de la 
vertical i la micro-sismicitat. Per tal d’aconseguir resultats en termes 
d’observació, va dissenyar un instrument anomenat “Nadirane”. Aquesta torre 
de formigó fou derruïda després de la seva mort. L’ Acadèmia de les Ciències 
ha optat per fer una versió moderna de la “Nadirane” situada davant seu. El raig 
làser verd que travessa el tub central és una materialització del fil de plom 
utilitzat originàriament per a indicar la vertical del lloc. Mitjançant aquesta nova 
escenografia, l’Acadèmia de les Ciències ha volgut retre un merescut 
homenatge als treballs científics d’Antoine d’Abbadie.  

Desfaci el camí fet i pugi per l’escala de la torre (a la seva dreta quan surt de 
l’observatori) per a arribar al 1r pis. Ara es dirigeix cap a la biblioteca.            



4. La biblioteca: 

Es troba situada al cor del castell. Lloc de treball i de reflexió, és el símbol de 
l’esperit eclèctic d’Antoine d’Abbadie. Les prestatgeries es recorren per una 
galeria feta de castanyer. Aquesta galeria es recolza sobre unes lleixes de ferro 
amb grans boles, tot això amb una decoració que prefigura l’Art Nouveau. 
Actualment la col·lecció personal d’Antoine d’Abbadie, composta d’obres 
científiques i literàries, ocupa la part 
superior. 

Quan el 1896, Antoine d’Abbadie llegà el 
seu castell a l’Acadèmia de les Ciències, 
la biblioteca comptava amb més de 
10.000 volums, entre els quals hi havia 
960 obres basques i 234 esplèndids 
manuscrits bíblics i literaris escrits en 
ghez, llengua litúrgica etíop, que 
actualment es troben consignats a la 
Biblioteca Nacional, on constitueixen la 
majoria dels fons etíops.  

A la part inferior es troben classificades 
les publicacions astronòmiques que, juntament amb les calculadores situades 
sobre la taula, acrediten l’activitat de l’antic observatori. Hi ha unes inscripcions, 
escrites en euskera, pintades a les bigues que inviten al treball i al saber. Per 
exemple: “Quedat amb Déu i Déu es quedarà amb tu”, “Qualsevol bardissa té la 
seva ombra” i “N’hi ha prou amb un boig per a tirar un bloc de pedra en un pou, 
però són necessaris sis savis per treure’l”. Prop de la llar de foc, una fotografia 
de l’any 1907 ens presenta un equip de científics i a la primera fila s’hi pot veure 
l’abat Verschaffel, que fou el primer director que va succeir Antoine d’Abbadie. 

En sortir de la biblioteca, continuï pel passadís de l’esquerra per arribar a           
l’ habitació de Virginie, l’esposa d’Antoine d’Abbadie.     

 



5. L’habitació de Virginie : 

Situada a l’ala dreta, gaudeix d’una orientació privilegiada. El mobiliari patinat i 
fosc s’integra amb la claredat del blau dels papers pintats de les parets i amb 
les sedes índies que les cobreixen. Al centre hi ha ubicada una llar de foc de 
marbre negre amb uns baix relleus que representen uns llebrers, símbol de la 
fidelitat conjugal; a sobre de 
l’obertura es pot llegir una 
inscripció en llatí que significa: 
“Escalfo, però cremo, però mato”. 
Un preciós mirall bisellat corona la 
xemeneia i als seus costats hi 
trobem els retrats dels esposos. La 
decoració d’aquesta cambra es 
completa amb uns versos de 
Schiller, poeta alemany (1759-
1805) que adornen les biguetes: 
“Triple és el pas del temps: insegur 
i misteriós, l’esdevenidor ve cap a 
nosaltres; ràpid com una sageta, el 
present fuig; etern i immutable, el 
passat roman”.       

 



6. L’escalinata d’honor: 

“Que una mà cuitosa rebi aquell que ve sota aquest sostre amb ànim d’amic. 
Hoste que franqueja el llindar de casa meva: ¡Salut! ¡Que les hores siguin 
ràpides i que la casa li aporti felicitat!”, es pot llegir en llatí al llarg de l’escala. 

Observi al seu voltant, el recull de pintures murals que evoca Etiòpia. Seguint el 
sentit de les busques d’un rellotge a partir del vitrall podem admirar:   

 Sol·licitud d’asil a l’entrada d’un poble santuari colpejant una 
pedra (fonolita). 

 Preparació de la injehra per les dones – la injehra és la galeta 
tradicional que serveix de base en la alimentació etíop. 

 Àpat d’un rei (Ras) (el seu esclau tasta els plats). 

 Un orador del Parlament Oromo remarca les seves frases a 
fuetades. 

 L’escola etíop, on s’encadena els nens que no van a classe.  

 La sortida d’un oficial que emet un crit de guerra ans de lliurar 
batalla.  

 Una processó 
religiosa ortodoxa, 
el Timkat, també 
anomenat Epifania, 
celebra el bateig 
de Crist en el riu 
Jordà per Sant 
Joan Baptiste. 

 

 

Al centre del vestíbul, ressaltant l’escalinata, domina 
l’estàtua d’Abdullah, jove etíop que va venir del seu país 
amb Antoine d’Abbadie, i que malauradament tingué un 
tràgic final a la Comuna de París el 1871.  

 



7. L’habitació d’Etiòpia: 

Damunt de la porta d’entrada, el lleó de Judà, emblema d’Etiòpia i símbol de la 
seva tradició cristiana, es representa envoltat de canyes (sagrades a Àfrica). 

A la campana de la llar de foc apareix pintada una imponent composició floral, 
així com monogrames d’Antoine i Virginie i un rellotge de pèndol amb l’esfera 
esmaltada. També hi ha esculpida una frase en llengua amhàrica que traduïda 
diu: “Gira, gira, tornes a casa; viu, viu, tornes a la terra”.     

 

8. L’habitació de Jerusalem: 

El decorat d’aquesta habitació està dominat pel tema de la Vila Santa, el plànol 
de la qual es troba reproduït a la campana de la llar de foc. Els carrolls de raïm 
que emmarquen aquesta composició representen la sang de Crist i indiquen 
que la ciutat representada és Jerusalem la celeste. A la campana de la 
xemeneia s’hi pot llegir aquest missatge: “Que el teu pensament, igual que la 
flama s’elevi sempre”. La decoració de les parets, cobertes de teles, evoquen 
l’entrada triomfal de Crist a Jerusalem (palmes). Els atributs del pelegrí (bastó, 
carabassa i petxines de vieira) apareixen també en el llenç pintat. Sobre les 
portes, el blasó dels cavallers del Sant Sepulcre, duu una gran creu flanquejada 
per quatre de més petites, fent al·lusió a les cinc llagues de Crist en la crucifixió.       

 



9. L’habitació de la torre: 

Durant molt de temps hom pensà que Antoine d’Abbadie havia anomenat 
aquesta habitació “l’habitació de l’emperador” ja que el 1836 va tenir lloc per 
primer cop un encontre amb el Princep Lluís Napoleó, abans no es convertís en 
President de la República i, més tard, en Emperador. Li prometré que aniria a 
col·locar “l’última pedra del castell”, però uns anys més tard les seves opinions 
polítiques divergeixen i la seva amistat en pateix les conseqüències.  

Els documents de l’arxiu demostren que el veritable nom que Antoine d’Abbadie 
va donar a aquesta habitació és “l’habitació de la torre”.  

La llar de foc, inspirada en un model del segle XVI, es completa amb una 
estàtua de fusta que representa el sant patró d’Antoine d’Abbadie: Sant Antoni 
el Gran (el cenobita) que essent molt jove es va retirar al desert de l’Alt Egipte 
per tal de viure en soledat. Se’l representa com un ancià barbut i escardalenc, 
vestit amb casaca amb caputxa. A la campana de la xemeneia es poden llegir 
alguns versos en anglès que traduïts diuen el següent: “Lluny de les ocupacions 
fatigoses de la vida, lluny de les preocupacions del món, en la soledat, m’hi 
trobo més a gust, l’ermità clama a la seva cel·la”.  

El mobiliari d’aquesta habitació, dissenyat en estil gòtic flamíger, resulta 
inseparable de l’espai per al que fou concebut així com de la decoració 
arquitectural on s’integra. La demostració de que l’arquitectura i la decoració 
són complementàries es convertirà en una de les majors inquietuds de l’Art 
Nouveau.   

Quan surti d’aquesta habitació, observi 
l’escala de cargol que culmina al cim de 
la torre on es pot admirar la pintura 
d’una estrella oriental de 8 puntes. 
Originàriament, aquesta escala conduïa 
al pis del servei. 

Dirigeixis cap a la planta baixa. Després 
de l’escalinata, vagi al passadís de la 
dreta on s’ubiquen les cambres de la 
recepció (compte amb l’esgraó a 
l’entrada del passadís).  

 

 

 

 

      

   



     10. El menjador: 

La meitat de les parets d’aquesta dependència està recoberta de planxes fines 
de fusta i de plafons de cuir de búfal emmarcats per bandes de vellut verd.  

El mobiliari fou dissenyat per Edmond Duthoit i fabricat pels tallers renaissance 
dels germans Lövinson de Berlín. El bufet de roure clar estava destinat a 
guardar la vaixella: ceràmiques de Gien, adornades amb les lletres 
entrellaçades d’Abbadia. Les portes estan ornades amb motius que recorden el 
moviment de les ones del mar. Al centre de l’habitació hi ha una taula ovalada 
amb allargadores. Les cadires estan folrades amb vellut verd i cada una duu al 
respatller una lletra etíop brodada. Estan disposades de tal manera que si pot 
llegir aquesta frase: “Tan de bo al voltant d’aquesta taula, mai es trobi un 
traïdor”. 

A costat i costat del bufet, dues portes donaven a l’office on un muntaplats 
comunicava amb l’entresol.  

La llar de foc està folrada de roure. La campana té un luxós decorat vegetal i 
una frase en etíop: “Em lliuro sense empetitir-me”. 

 

     11. El gran saló: 

Es tracta d’una gran habitació circular, situada a la torre sud. Les parets estan 
recobertes de fines planxes de fusta fins a la meitat, la resta està pintat de blau 
esquitxat amb monogrames daurats A i V en lletra gòtica. 

La llar de foc constitueix la peça principal d’aquest saló. Està feta amb pedra 
d’Angoulême, segons un disseny de Duthoit, evoca l’interior de les cambres 
medievals. Al centre de la campana, el blasó d’Antoine d’Abbadie amb la seva 
divisa: “Més ser que parèixer”, en filactèria, i un decorat basat en el tema del 
pelegrinatge a Santiago de Compostela. A la campana de la xemeneia hi ha 
una frase en llatí: “La vida passa com el fum”.  

Entre els mobles duts dels viatges o adquirits en l’Exposició Universal de 1867, 
cal destacar un imponent armari lacat, just a la seva dreta. El trèvol estilitzat que 
es troba molt present en aquesta habitació, recorda els orígens irlandesos 
d’Antoine d’Abbadie. Uns versos del poeta anglès Buchanan inscrits a les 
bigues, inciten a la calma i a somiar. 

 

Ara vagi al vestíbul de l’entrada. 

    



     12. El saló àrab (al vestíbul): 

És aquí, en aquest petit saló, on Virginie d’Abbadie 
rebia els amics íntims. Davant i als costats de la llar de 
foc hi ha una sèrie d’objectes decoratius etíops. Les 
parets estan entapissades amb teles estampades amb 
dibuixos vegetals. Damunt del divan, en una alcova, 
sobre uns fons vermell, apareix una sèrie de proverbis 
àrabs amb una esplèndida cal·ligrafia com ara: 
“L’agulla vesteix tot el món i ella roman nua”, o bé “El 
mèrit correspon a aquell que comença, encara que qui 
continuï ho faci millor”. 

 

Avanci fins l’última ala de la visita, l’ala est. 

 

 

     13. L’habitació d’honor:  

Aquesta habitació estava reservada als 
convidats. 

Les parets estan recobertes de grans plafons 
de tela pintada i tensada amb rosasses de 
cal·ligrafia àrab. 

El llit amb dosser duu una inscripció en 
francès antic: “Dolç dormir, somnis daurats a 
aquell que descansa aquí, despertar alegre i 
matí propici”. 

La llar de foc s’orna amb rajoles de majòlica 
de color groc i diversos matisos de blau on es 
pot llegir el proverbi àrab: “No tiris pedres al 
pou d’on beus aigua”.   

 

 



 14. La capella: 

La decoració d’aquesta capella duu la marca de Duthoit i el seu encertat gust 
per l’art sicilià o oriental. La nau, una gran sala rectangular, des del seu origen 
estava pensada per acollir els pagesos de la propietat. Culmina en un superb 
treball de fusteria els arcs del qual suporten un sostre de fusta pintada. Les 
parets de la nau estan recobertes de roig i en artifici el monograma S. A. (Sant 
Antoni el Gran). 

El cor està orientat a l’est, banyat per una suau llum tamisada per tres vitralls 
que representen al centre “El Crist de les ofenses”, als costats es troben els 
Pares de l’Església, a l’esquerra, Sant Tomàs y a la dreta, Sant Agustí. Antoine i 
Virginie reposen en una cripta al peu de l’altar. Antoine va morir el 19 de març 
de 1897, als 87 anys d’edat, i Virginie, l’1 de març de 1901, als 73 anys. 

El fons de la capella recorda que aquest lloc està dedicat a Sant Antoni l’Ermità, 
el sant patró del propietari. En el centre, una tribuna que comunicava amb la 
seva habitació permetia Virginie retirar-se mirant l’altar. 

 

 

     15. L’experiència dels forats: 

Hi ha un detall insòlit que pot divertir el visitant: una sèrie de forats que van des 
de les parets de la torre fins al vestíbul. Són les empremtes d’una de les 
experiències realitzades per Antoine d’Abbadie en el seu castell-observatori. 
Aquesta experiència, destinada a estudiar el fenomen de la refracció 
atmosfèrica de la llum, fou concebuda abans de la construcció del castell. 
Antoine d’Abbadie desitjava tindre una ullera de llarga vista prou gran que li 
permetés mesurar variacions angulars molt petites. Fou llavors quan decidí 
utilitzar l’estructura del seu castell com a suport d’una ullera de llarga vista 
destinada a estar fixada i dirigida al cim del mont La Rhune. Aquest experiment 
va fracassar i llavors feu gravar al voltant de l’últim forat, sota el porxo, aquestes 
paraules en euskera: “Ez ikusi, ez ikasi” (Res he vist, res he aprés).      

 

 

                     L’equip del Castell-Observatori d’Abbadia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa 

3 : Observatori 

14 : Capella 



 

 

 

 

1r pis 

4 : Biblioteca 

9 : Habitació de la 

torre 


