La finalitat -modesta, com ha de ser- d'aquest
Informatiu de 1Arxiu idel Museu de la Ciutat 6s la
de donar-se a conbixer i de difondre diferents aspectes amb ells relacionats.
Tant I'Arxiu Histbric com el Museu són patrimoni de tots els guixolencs i del país; un bé col.lectiu,
per6 f o r ~ a
desconegut per molts que no hi són afeccionats; els investigadors i els estudiosos ja el coneixen i I'utilitzen. Resta ara fer un pas m6s per
acostar-10s a la majoria de la població. Aquest esfor? voldria sumar-se a aquell altre, ja iniciat, de les
exposicions conjuntes de documentació i de material museístic.
Wrxiu i el Museu són institucions, al servei del
poble, que pacientment recullen (classifiquen i ordenen), conserven, exposen i comuniquen quelcom
de molt important de la nostra cultura passada, absolutament necessiria per crear la present i projec-

tar la futura. De manera que podrien -potencial simple!- assumir una funció molt important a I'hora de
dissenyar projectes de dinamització i difusió cultural del nostre pobla Per4 dissortadament, les seves
activitats depenen del recursos, i aquests són ara ben
limitats.
Tanmateix, la voluntat de connectar amb el món
de I'ensenyapent ja 6s una realitat Uallers d'Histd-.
rial, com també ho &el fet que I'un i Yaltre estan
esdevenint lloc de reuai& de comunicació i de participació diversa.
Així, doncs, el principal destinatari d'aquest Informatiu bimestral és la població de Sant Feliu; les
seves escoles, que diposaran d'un recurs pe-&
smuseus de la comarca
gic més, i els altres a r x ~ i
i de Catalunya amb els quars volem establir un pont
de comunicació i d'intercanvi.

DUES PECES DE TERRISSA PROBABLEMENT OBRADES A SANT FELIU
Com la majoria de pobles on hi ha fang apte per a
éssertreballat, Sant Feliu de Guixols ha tingut els seus
prapis ollers en algunes Bpoques. Encara que no sabem
exactament quines foren tes peces obrades, JA
suposar que almenys una pEirt de les olles i~altresauells que
s'han trobat farcint les voltes d'alguries cases tant de
la vila com de l a rodalia s6n de fabricació local.
Des de mitjan s. XV fins a cornengaments del s, XX
(1SU5) tenim algunes notícies esparses de terrissers
guixolencs. Tanmateix ta seva produccibseria m b ~ i a t
escassa ino deuria transcendir gaire la comarca m6s
immediata. Fins i tot, per a poder sobreviure probablehent coritbinarien el seu ofici amb altres feines, ja que
als llibres parroquials una mateixa persona tan aviat 6s
ano.menada oller corn genbricament treballador. Per altra banda, tampoc no podem passar per alt el fet que
a mks de tenir un mercat relativament petit havien de
competir amb altres centres productors molt r r r h importants i d'anomenada corn Quart, Girona o Barcelana, i des del s. XVlll amb la Bisbal, que expoflaven la
seva obra de terra en grans quantitats.
Actualment treballem en la recopilaci6 de dades sobre els ollers locals i I'empbqament dels forns. Sabem,
per exemple, que durant el s. XVll n'hi havia un entre
&@arres de Sant Rahon, Sant Roc ila rambla del Portyet, ipue pertanyia a la farnrlia Casanovas. Sempre
que es fgcin obres en aquell sector ens caldrh rrbservar si surten restes o senyals del vell tester; de
localitzar-se ens permetria con8ixer una part de la producei6 local i en umternps molt concret.
Quent a la noticia mes recent, I'hern trobada a
I'Anuari de 1'8ny '1905. Hi ha esment d'un terrisser, Josep Honls, que vivia a la carretera de Palarnds s.n., per&-ala relacib de comerqos i indastries no hi figura cap
terrisseria
Per a poder esbrinar procedbcies, parentius i merca@, enomldrh repassar tots-ek llibres parroquials, els
protucpls nota~igls-i
els Monacals (pensem que per a

construir un forn calia el permls de I'Abat, altrament
el feia enderrocar, com efectivament s'esdevinguh alguna vegada).
k r b avui nomes voldrlem donar notícia de dues peces de terra fumada que formaven part d'un Iot que es
va t r ~ b aar les voltes d'una casa del m m r de Joan Goula i que creiem que foren fetes a Sant Feliu mateix. VArem veure tot el conjunt de la troballa perb no hdm tingut: per ara ocasib de poder-lo estudiar ja qwo pertany
a una col.leccib privada. MBs endwant, possiblement,
ho farem.
Malauradament no s'hi va trobar cap boci de cer&
m i ~ adecorada, almenys no en tenim cap referhncia,
que hauria permes una datació forqa preeisa. No obstant, provisionalment les creiem del s. XVll o, a tot estirar, de comengaments del s. ~ V I I I .
D'entre tot aquest material acmseglrlrem uns
quants galeta cilhdri~s
i dues.peces: un poal iuna olla.
El POAL: Li falta la nansa ipart del coll. És una pe$a defectuosa amb aixafamgnts i esquerdes a I'espaflla produ'its durant la cuita iquan al fang encara era tendre. Presenta la particularitatde portar marca de terrisser, consistent en tres petites empremptes d.locades
formant triangle, rndt a p a p del galet.
L'OLLA: De mida m6s aviat pertita; de cos esfhric,
coll alt i tleugerament inclina cap enfora, idues nansetes sobra l a part s u p e r b de la panxa. Li fai'ta el cul.
Es tracta duna pe@ passiblement trencada al mateix
obrador, car maí no 6 s s s usada ni tan sols exposada a la internphria Prewnta tanali.tats rnet8l.liques.
Tant I'olla com el poals6n dos atuells sortits directarrient #un obrador per a formar part del farciment
d'una volta. No sembla gaire versemblant que, haventhi terrisseries locals, hom an6s a cercar material de rebuig a obradors forans.
Per la nostra part i seguint I'opini6 generalitzada sobre aquest tipus de peces, les considerem amb molta
probabilitat de fabricaci6 guixotenca.

DESTRUCC~OARQUEOL~GIGA:
GARATGE CENTRAL
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Tom distribuiaotad"a~gtla,
B tocar el geratge
E%%Wal,avul desapareguda Fot. M. Vicens).

E/ rrPunt Diarirr de 79 de maig
de 7989 donava la notícia que en
un abocador de runes de /a urbanització #Mas Semisn de Castell
&Aro, s'havien trobat ossos humans i fragments de ceramica medieval i moderna que provenien del
solar on havia hagut I'esgllsia de
Sant Joan. Dies desp#s# I'equip del
museu visita l'indret i va recollir un
conjunt d'ossos i de cerdmica, la
quals'enquadra entre ets segles XV
iXVII. Et el material est2 guardat
al museu.
Es de lamentar que abans no

slhaguessin pogut visitar les obres
i que els promotors no donessin
l'oportú avis. D'aquesta manera
slha perdut una oportunitat per a
completar els estudis sobre I'kpoca medieval i moderna a la nostra
ciutat. Desitjaríem que fets
&aquest tipus no succeissin més.
D Wtra banda, el propietari, Sr.
Jordi Pujol i Mo/inas, prometé, de
paraula, donar a/ museu /es figures
de terracuira que eren a la barana
de la torre del repartidor de les
aigües. Esperem, doncs, que aviat
ingressin al museu.

NOU MATERIAL ELABORAT AMB SILEX, QUEVPASSAA F0,RMAR FART
DEL FONS DEL NOSTRE MUSEU.
Aquest:mat&id de qui2 donem refergncia ha sortit
d'entre les recerques.qu;eperipdicament han estat e h tuades a[%ia coneguts, jacirnerits paleoíítics de la Selva, junt amb altra classe de material lltic que s'ha recolJit en quant'mts molt notables,
k I que Sa al material que en aquest treball' publiquem, es-tractade troballes, en quantitat, més modestesgg%anmateix,en alguns casos, aquestes peces oferelgen #pa tgcnica de talla fortament reeixida o si m b
n& iPdssgan( quant a la seva classificacib i s a dir,
si ensqP8nim a la tbcnica emprada per transformar la
materia litim en útil, que, per [a morfologia amb qub
han arribat fins a nosaltres, el classifiquem' per la utilitat radonal per qu13podia haver estat elaborat
Llestudi analítica-comparatiu de les thcniques ut¡litzades en la peca núm. I queda de la següent manera: pesa de forma allargada Ifoli8cia) iretocada per tot
d seu contorn. A causa de la swa llargada, s'obtmen
dues puntes oposades m8s o menys afilades o lleugeament rames. Ats seus IaterStls, d retoc 4s urr xic escalonat;
retomque ha estat realitzat en una sda cara,
és a <dic,al seu dors. Kaltra cara es troha sense retoc
iplana,+ a a - y .c~
@l seu esdatament. Aquesa part sense retoc 4s Jkugerrament holicoidal i la sac156 mitjana
6s trapego0i&l cgrenaula. A la cara plana sqnse re=tóc
s'ahserva I'indici d'un bulb que ha estat absorbit en part
pel tetec su^pprFOWsmenm.A q b aquestes rafi&ncies,
la p e ~ es
a pot classificar com a lbmina aurinyaciana o
punta de cera plena. Nosaltres ens inclinem per la primera, ja-que esressenya el e bulb absorbit per retoc supetiom. Na obstant aix& tant ona den~minaciócom I'aC
tra queden 'dintre del marc de la ti%nioa de talla del
MosZeriP-AurinpciB.
P%ga @m, 2, Rascadora transversal chncava, segons
I'eh del plade percnrssid i convexa formant un morroraspador a la part mQsdistal del pla La part dorsal preswta mclatamenb de preparade; al seu retac 6s sirn) ple ihugerame?t esqlonst, amb-silsx de pMna llemsa, i d'una djrneniid,noiabre.
k s fascadurés apargWn en abhndhncia en el Mosteri& (Paleolitic Mitja) ipreciúien.finsa I'wnca dels m e
talls. h d m e s car~lb~exíistiqtm
,no'hdsl' experimentat
grans difergncies al llarg +&Isanp; ,Sotemser unes peces simples, que moltes vegades
esgat elaborades
sobre esclats o fragpsgts de f o r p a .
&qe ndm, 3. Raspador en: morra =bres esclat e s p h
amb seny~ds$e r e t ~ . ~ : p ~ ~ ~ ~El~marro:o
$ d ~ ~ -bec
I oes.
t&format per.ui7 pap~!(j,;,4e;-$@XT@es~lgmmentsIfargs,
i de retocs esca-mdms,As'seus laterals. Els .raspadors

!

carenats i espessos sSn els tipics de I'Aurin,yaci&, Raspa'd~rsmes p1ans.i amb útils mixtos Qinelauen, sovint,
en el Mggdal'enik L.a peqa ressenyada lits de sílex i la
seva patina &s grisosa i es conserva en bon estat
&m, 4 Punta de sageta o de Ilanqa. Hi manca la
purp, el pduncle i, sense massa 'seguretat, una deta. Es una peqa molt interessant per laseva elabora&
de tecnica solutriana, Per tant, Bs una joia de talb que
ha estat s%equtadaper extracei6 a pressió, produirrt:a
les dues cares esclataments plans i Invasors. Corienteci6 de la talla 6s paraltela i una mim en diagonal, obtenint amb la talla de h banda oposada una distribucid
en forma dTespiga.Un retoc secundari li dbnagreste
de serra.
Puntes de sageta amb thcnica seniblant han estat
trobades a I'intsrior d'algun dhlrnen, si be amb formes
agivals les m8s grosses. P'aletes ipedurnies amb bnes
dimensions tan acusades com La que desetivirq, no
n'hern trobet referhmies. Si la refem idealment, ens d6na unes dimensions de 9 cm de llargada per 3
d'amplada.
Aega RLim. 5. Punta de sageta de petiws dirnensiqns, un ~ 1 deqpyntada;
c
de pdunc1.e ample sn, re&ci8 a les aletes i amb retoc pla invasor per pr-siti I%
de silex melds i no tb-cgp mena de M t h a Sli daiiggkt.
Pe@ nfim, 6-Burl sobre isspador do@ dyekt~aecions de finb la'rninaes d'ap$p%arienL Es "fioitr6bust en les seves dues ~ a m
Poc'frequmt i pbc Wic,

rn

traccions levalloisianes. La sevahmlca i qandbfia 6s
molt semblant a les d'altres nuclis de diferent materia,
trobats en guanrhrs mrrsideFdb¡e~, d'epoques
anteriors.
Totes aquestes peces han sortit del mateix ja&ment, que nosaltres anomenem aLS. S-5, situat $13.4
context dels jaciments pale~liticsde la S e h .
Situem aquesta estqció, pel que fa a les veces ge
sllex, en el Paleolftic Mitja i bona part del 5-up~riar.
No descartem I'estud gldbal de tot el sllex que ha
sortit d'aquestes comarques i d'aprofundir en%a&eva
cronofogia.
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DE LA CIUTAT MEDIEVAL. LA P W A
De la vila medieval de Sant Feliu sabem, per ara,
molt poques coses. Tanmateix, en coneixem els trets
essencials. Hi havia un nucli urbs cenyit per muralles,
torres i portals; d'acord amb la mentalitat de l'epoca,
emanada des d'un profund sentiment d'inseguretat.
Més enllb, fora muralles, el monestir-fortalesa amb el
raval de la Riera. 1, a I'altra banda, entre llevant i tramuntana, el raval de Tueda.
Dintre del recinte emmurallat hi deuria haver d'un
a dos centenars de cases, petites, d'un sol estatge i
d'un o dos pisos com a mlxim, que donaven per uns
graons de pedra a uns carrers estrets i irregulars que
conflu'ien a la PLACA. És a dir, a u n lloc públic m8s e
paiós, rectangular i en part porticat, que esdevindria
centre polític i comercial de la poblacih
Des de quan el nucli de la nostra ciutat medieva
compta amb aquell espai urbb?
La primera notícia de qu8 disposo avui 6s un pergami del nostre Arxiu Historic del 19 de juliol de 1231
que, traduint40 textualment del llatí, comenga aixk crSiguisabut de tothom que nosaltres, Amau [monjo] cambrer de Guixols i Quart4 actuant en lloc de Bernat, abat
de Guixds, de part seva i amb el consell de tor el convent, lloem i et concedim per sempre, a tu Eva i a Estefania la teva fila i als vostres, l'obrador amb I'ampliació i les millores que hi heu fet, junt amb el solar que
es troba a la placa, a la parrbquia de Sant Feliu; que
té quatre braces i mitja de longitud i quatre braces
menys dos pams d'ample. Afronta a orienr amb el carrer, a migdia amb el solar de Guillem Benejam, a occident amb el-vall i a cerq amb /a placa i us donem llicencia per fer-hiuna porta a la part d'urient per la qual
hi tingueu sempre lliure entrada i sortida...a
Aixi, doncs, segons aquest document el 1231ja hi
havia la Placa i una muralla, puix que una afrontacib
de ['obrador ( a occident) era el fossat d'una muralla.
Pel fogatge (imposici6 per irfocn o casa habitada)
de 1360 sabem que a la plaqa hi vivien poques families perir que aquestes en general, eren importants. H i
tenia casa el notari Jaspert Roig, a I'entrada de la qual
-pets volts del 1380- tingueren lloc interessants reunions dels jurats i d'altres prohoms guixolencs per tractar de f o r ~ a rla contribuci6 de I'abat en les despeses
de les noves muralles que es feien al recinte urbi. (Muralles que durant el s. X V encara es continuaven construint i ampliant, per la qual cosa s'hagu8 d'enderrocar alguna casa, alguna fins i t o t de la Placa).
També hi vivia el jurat Jaume de Fornells, la vidua
de Maimon pon^ (d'origen jueu) que era jurat de la Universitat I'any 1355; el mercader Pere Mates, etc.
MBs tard, segle XVI, s'hi allotja tarnbb Montserrat
Guardiola, capitb de galera que -aquest sí- participa
a la batalla de Lepant.
El 22 de juny de 1399 el pregoner públic -Antoni
cal^- convocava, tocant l'esquella de la torre del portal de la placa, els prohoms de la vila per a una reunió
que tindria lloc nde handato venerabilis Guillelmi Duran baiuli in domo turris consi'lii que est in dicta turri~~.

...,

I el 10 de novembre del mateix any els jurats de la
vila, amb permis de I'abat Guillem, disposaren que rrgue
a crirrec &assumptes propis de la vila es fes i s'hagués
de fer a I'esmentada placa un portic contigu al porta
de la placa, i que s'hi fessin en aquest pbtic dos pilars
hacus sive aguyasa) de pedra, distants del mur del di
portal entre vint-i-vuit i trenta pams de canal>.Es trac
tava de protegir, de la pluja i de les tempestes, els guar
des del portal.
L'origen de la futura Casa de la Vila caldria buscar
10 en aquestes -i posteriors- edificacions fetes a to
car el Portal de la Plaqa.
El 3 d'abril de 1407 el Consell (jurats, consellers
singulars de la vila) es reunia crin turri portalis platee)
(a la torre del portal de la Plaqa) per tractar de la cons
truccib d'una capella a la mateixa Plaga, d'acord amb
les condicions pactades amb I'abat benedictí.
Així, doncs, des de finais del s. XIV el Consell ja
no es reunia, com de costum, a la capella de Sant Ni
colau, prop del monestir, sinó que ho feia a la sala de
la torre o, de vegades, a baix (ren uns bancs (nin scan
nisj~lque hi ha a la placa, sota I'escala de la torre ano
menada popularment del consell^.
Sigui com sigui, el que interessa remarcar aqui és
que a comencaments del s. XV la plaqa pública esde
vingut3 també centre polftic, seu de I'administració lo
cal,-funció que s'ha mantingut fins avui.
Tot i que les relacions de la ciutat medieval amb I'es
pai es trobaven relativament mancades de llocs i de
construccions de caire pirblic, es considerava que els
carrers, la plaq-a, la muralla ila platja depenien del po
der municipal. Per aixb durant el s. XV es varen pro
mulgar unes ordenances municipals, per atendre sobre
t o t les necessitats cornunitiries quant a la higiene pd
blica. Fixeu-vos: &em que nenguna persona no gos
llensar ni gitar nengunes scombries, ferraides ni beren
guerades, pixades, sutzures, ni fer nengunes altres ílet
jures de nirs ni de dies, en nengun carrer o carrers de
la dita vila o en la plasa ni ancara prop /os murs ni prop
10 alembor del dit mur, sots pena de dos solidos a cas
cu e per cascuna vegadau.
Aquestes normes de bon govern ciutad; insistien
un any i un altre en la necessitat de la neteja de carrers
i de la placa -responsabilitat dels ve'ins-, disposan
per exemple que els porcs no anessin solts pel recinte
urbb ni pel fossat de les muralles.
També la Placa es convertí en el centre comercia
de la població. El mercat setmanal -privilegi que el re
Jaume II concedí, junt amb el de la fira, a la poblacibse celebraria a la Placa. Totes les ccOrdinacionsll, suara
esmentades, farien referbncia de la Pla~a,com ei lloc
idoni per fer-hi gairebe totes les transaccions econbmiques, ja que permetia un miilor control de la qualitat
dels productes, de les seves condicions sanitaries, dels
preus de les mercaderies i de les mesures i, és clar, de
les contribucions.
Ja en I'bpoca rmodernan (segles XVI-XVIII) la Pla
ga fou el lloc on s'acompli justicia contra condemnats

a mort, en ser penjats a I'om que hi havia al bell mig.
I fou tarnbb I'escenari de totes les manifestacions artistiquesi festives i populars dels guixolencs.
La P l a ~ aha estat doncs el centre viral i r n k actiu
de la nostra ciutat. Un espai ciutadi públic que només
el Passeig, ja dins del període mconternporanir, ha aconseguit -en part- relegar.

a231, juliol, 19, Sant Feliu de Guíxols
C
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s ~ r n a u monjo
,
cambrer del Monestir. en nom de /%bar
i de tot el convent, fa donació dlun obrador que hi ha
a la mateixa P / a ~ a .

AHMSFG, pergamí original núm.6, 200x130 mm.
Sit notum cunctis quod nos Arnaldus Camerarius
gixalensis et Quartanus tenentes locurn Bernardi gixalensis abbatis, ex parte eiusdem et consilio totius eiusdem loci conventus, laudamus et concedirnus tibi Eve
et Stephanie filie tue et vestris perpetuo illud operarium
curn toto augmento et perprisione quam ibi fecistis
curn solo in quo est ad ipsam plateam et in parrochii
Sancti Felicis et habet quatuor bracias et mediam in longum et quatuor bracias minus .Il. palmos in latum. Affrontat ab oriente in ipsa via, a meridie in solo quodam
Gillelmi de Benejam, ab occidio in vallo, a circio in platea. Predicturn quidem operarium curn toto augemnto
et perprisione sua cum suis affrontationibus, curn ingressibus et egressibus suis, curn solis ac suprapositis
de abisso usque ad celurn et curn omnibus quocumque iure et pertinentibus vel sperantibus habeatis et te-

neatis-acin pace possideatis sine centradiciane aiicuius
viventis persone, et sicut m e h s dici et intellini
- .ootest
ad vestrum bonum, et ad ornnas vemras vestrorumque
voluntates hiet inde sem.per faciendas, salvo iure Sancti Felicis in omhibys. Predictam laudationem curn hac
publica scriptura sernper valitam fatemur ratarn habere et numquan contravenire. Et propter hoc fatemur a
vobis recepisse renunciando ornni exceptioni .L. solidos barchinonenses et dabitis nos et nostri post nos
inde sernper monasterio Sacti Felicis pro censu annu&
tim .I. par caponurn. Et promitimus vobis et vestris inde sem per esse legales auctores ac principales deffensores contra cunctas viventes personas. Et donamus
vobis et vestris licenciam faciendi hostia ex parte orientis per quam liberurn ingressum et egressurn semper
habeatis. Si vero operatoriurn predictum unquam vendere vel alienare volueritis per .XXX. dies prius in nobis vel nostris farigemini, et si iusto precio illud noluetimus retinere, liceat deinde vobis vel vestris ipsum vendsre vel alienare homini solido monasteri supradicti, et
nunquam in aliqua alia persona passitis illud transferre. Actum est hoc .XIIII. kalendas augusti. Anno domini :M.CC.XXXI. Sig+num Quartoni qui hoc firma
Arnallus monachus camerarius. Raimundus monachus
et prior. Bernardus monachus. Jaccobus monachus.
Bernardus monachus.
Sig+num Petri Laurentis. Sig-knurn Arnaldi cellarari.
Sig+num Berengari de Quarto. Sig+num Pedrirnarii
huius rei temum.
Petrus levita capelfanus publicusque notarius Gixalensis hoc scripsit die et anno quo supra.
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AHMSFG, Rrgamí núm. 6

NOT~CIESENTORN DWNA VIL.LA ROMANA A S'AGARÓ
Carnph badia de Sant Bbl se situa gairebe a mig ca-

mí entre Sant Feliu i Platja d'Am Darrera seu, s'obre,
una fMf1 plana, apta pel conreu com ho testimonien
les nombroses hortes, avui dia en proces de desaparici6 ofegades per la forta especulació urbanisxica.
A la banda de Llevant de la badia, protegida del
vent del Nord per petits turons, hi ha indicis clars de
la presbncia d'un habitat d'bpoca romana. A principis
de segle es troba un paviment(ll, que alguns cansideraven un mosaic dr: tipus geometric, a la finca Alsina
(actual S'#tgarri; Hote4. Tarnb6 es caneixien monedes
trobades a la zona, en concret un bronze de JuliB
(361-363d.C), un altre de Teodosi (383-3951i uns as
d'Empfiries Ql, de les quals no sabem la localització
em& car-Hurtebise no va donar mes dades.
L'any 1969, en efe&uar-se obres a la finca situada
a I'Est de I'antariorrnent citada, es p o s i al descobert
un forn, el qual fou excavat per Lluls Esteva (3). Era de
planta rectangular iconstava de dues cambres de fw,
separades per un mur central d%n eixien sis arcs dobles que sostenien I'engradlat Un cop finalitzada I'excavacili fou colgat, Pets materials recuperats en parlarem mes endawant; cal remarwr que no es Iocalitd el
teste t.
Darrerament hem recallit diverses peces, d:entre la
terra remaguda per les excavadores, als encontorns del
'S'Agar6 Hotel.
En treballs anteriprs s'havia incidit en la possible
existimcia #una vi1.b romana (41. Aquesta possibilitat
6s cada cup m4s clara: les referhpcies d'Hurtebise, la
magnifica. situ~cib~del
llac, excel.lentment comunicat,
el gran forn i la troballa de nous materials s6n les evidencies mks tangihks. Segurament, la vil.la estava ubi~ a d dessota
a
I'hatel i s'estenia cap a les arees circum-

dants.
-Materials i cronologia:
A hores d'ara estan en estudi. D'entlre les troballes
del forn cal destacar la presencia abundosa de cerhrnica africana de cuina (per exemple, formes Larnboglia
9 i Hayes 197) % en menor grau, d'Africana A i C (fbrma Hayes 5d),.completades per un nombrbe conjunt
de cerBmice comuna redui'da i oxidada. Aixf mateix, hi
ha interessants restes de les peces p r ~ d ~ i d ealsforn,
de petites.difnensions i parets bastant fines, que caldrh analitzar amb rnbs detall. La cerhmics de cuina i la
fina de taula 6s cirmrnserÍuu,Msicament, als segles II
i III d.Cl6) tot i que alguns indicis, que aqui na exposem, fan p8nsar en un fun.oi'omment del forn ja al segle I d.C.
Pel que fa aEs materials recollits en superfície, associats a Iq vil.la sem&la,noStka opinii6, sen contem
poranis [africaqa de (dna, pqssibke H w e s 195) o 138
mes tardans !fra-gmmts informes i una nansa d'grnfora nord-afiisana, ossib ble forma Key LXIO als trobats
en I'wcavaci6 del forn. Per tant, s'emrevreu una OCUpati6 de I'indret, probablement continuada, almenys
fins a darreries del segle Vt. En aquest aspecte, hem
de mencionar la pr&Ancia notable d9mfora nord-

6-

africana al f ~ r n que
,
al nostre parer va ser abocada procedent de la vil.la, quan ja era obsolet.
Sens dubte, I'estudi de la vil-la de S'Agar6 ajudar&
a perfilar la interpretaei6 del poblament de la comarca
durant I'Alt i Baix Imperi, si es relacionen aquestes troballes amb les del monestir de Sant Feliu, Ha de Pdo
(Platja d'Ara) i Bell-Lloc (Sta. Cristina dlAro), fonamentalment.
És d'esperar que hi hagi un control de les obres que
s'efectuen a la zona per part de les autoritats
competents.

NMES
(7) GONZÁM HUFíTEBISE, E , Bos~ueiohistbim de fa vüla de
San Aliu de Guixos, 7905. Edieib d ' d n c o r a ~ ,19JQ R 20-2. Se
gurament, va sortir-ne aigun m& ja que el mateix Hurtebise, eh un
altre article diu el següent: .noticia de pavimentos mmanas apa*
cidos en la inmediata piaya de -San Pol, ,ya por dhsgracih deshecha6
(ID., Desc~brimientode una antigus h81:#pdi8 ei?San &/iu de Gui
x&, a aRevista de Archivas, Bibliotecm y Museos~.X111, Madrid
- \1905. p. 218).
(21 ID, pp 20-2 1 2 8 2 ; ESTEVA, LL.-VILARET. J.. Monedes enleriors al segle V d.C trobades a Sant Feliu de Guixok i s les seves
mdalies, a aEstudis sobre temes del Baix ErnpodBm, 6,1987, pf06,
rto 17 i 18. Respecte al bronze de Teodosi, Hurtebise remet a la revista uUevar~on no l'harn trobat Potser el confongub amb un d'aparegut a Sant Arnan~,publicat a I'esmmlada revista IB-lll-1903).Vegeu tambb ESTEVA,iL-VILARET, J., op ci+ p. 106, nP 16.
(3) ESTEVA, LI, HaIIazgo de un hrnna h&pano-mmmo de ce&mica sr! Sjclgarú, a uRavista de S'Agar6a. estiu 1969. Tarnbe a c l a
Vanguardiarn, 23-V-1964.
(4) ESTEVA, LI., op cit.; NOLLPI, J. M?.- CASAS, J., Carta ergued&lina ds Jes comarques de Gimna. El plplament dwoca m
mana el nord-est de Caaluny8, Girona, 195% p, 123.
(51 No Rem d e t e m , fins eT moment, cap Africana ü, cerhice
que comen~sa arribar a les nostres c o m e s a p a t i i de principb
del segle IV d.C. Un ~ x c e l . l mrecull de materials de 1'8poc'aque tractem el trobareuma
NOLLA, J.MP-PUERTAS, C. Ceri)mfguesaficanes
i maten'aj alimponau'6baix-imperiafdel/"m*ment dei I:amp,de/e Gruf
ITorroPRa de Montgif Baix Ernpord$, a clEstudissobre temes d d Baix
EmpnrdPn, 7, 1988, pp 29-77.

els perns gue havien servit per
fixar-/o.
Fent una mica dlhistdria, recordem que el f967, durant els treballs
d'excavaciú irestaumcid de /'esgl&
sia, es tro&& desmuntat al peu de
rorre del Fum aquest escut del
onestir, que consta de dues pe-
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Fa~ana
de I'edifici del Monestir on s'ha tornat a col.locar I1escut.

-

JOAN

TORRENT,MEMBRE DRHOIVORDE ¿ X U C

El guixdenc Joan Torrent i Fabregas va ser designat membre
d'honor de l~ssociaciólnternacional de Llengua i Literatura Catdares, a l'assemblea que tingué lloc
I'any passat a Tolosa de Llenguadoc

I

ces unides transversalment i que
medeix I, 70 m. #alt i 7,30
d'ampiada.
El 1962, aprofitant l'avinentesa
que a Sant Feliu se celebrava el X
Congrés Internacional dMrt de PA/fa Edat Mitjena, l'alcalde Joan Puig
-despr&s de consultar els responsables de les obres de restauracid:
Alexandre Ferrant i Joan Sanz, arquitecte i aparellador de/ ~ e n & ~ r tktic Nacional i Miquel Oliva deleg a t provincial
dei Servei
d'Excavacbnsva decidir de
coLlocar-10 a/ mateix'lloc on avui
figura.
més tard, Mn. Llambe
ordena treure? #all&

Aquest organisme científic, que
aplega tots aquells que arreu s'han
s@nificatpel seu inter&si bon ftx per
la nostra llengua ¡literatura, ha volgut així reconeixer la ingent tasca
que Torrent esta realitzant en Epis-

tolari de Jacint Verdaguer.
Celebrem de cor el reconeixement que ha rebut Joan Torrent,
#altra banda exceLlent estu&s de
la nostra histbria local.

MN. CARLES PUIGBERT I LA RESTAURACIÓ
DEL TEMPLE PARROQUIAL

Ja en aquest primer número del
nostre Informatiu volem, breument, fer mernoria i deixar cons$ fancia de la importantissima tasca
q u e Mn. Carles Puigbert realitza en
/a restauració de I'esgl4sia
parroquial.
El/,personalment, va ser el promotor en despullar el temple del
seu postis enfarfegamentper recuperar /'esveltesa i l'elegancia del
seu gotic inicial, sobretot pel que
fa a!'absis central.
Es de justícia fer constar que
tant l'altar, dissenyat per Joan Bordas, com les vidrieres que Mn. Carles feu canviar, assessorat s e m ~ r e
oer I'arquitecte de/ Servei ~ r t í k t i c

Nacional SL Ferrant, eren les que
s%avien col.!ocat després de la
guerra civil. Es a dir, raltar consagrat el 14 de mar~de1943 i els vitralls de la mateixa &poca.
I el mes valuós d%quellaltar, el
peu amb la data 1577, es conserva al Museu.
Tot e/ conjunt de canvis que Ilavors tingueren lloc, avuípodran, o
no, ser del nostre gust; son opinables El que ningú no podra fer mai,
en canvi, sera de posar en qüestió
la fina intd ligencia - i la modkstia!- de l'home, el nom del qual
restara per sempre unit a la bellesa originaria del nostre temple
parroquial.

Article de aSfmbolo., 1944, que ressenyd
la restauraci6 del temple parroquial. feta de-:
pr6s de la Guerra Civil.

UN SOL CARRER nRONDA NARC/S MASSANAS (l786-l8Il)n
Com saben molts guixolencs, el
27 &abril el Ple de IHjuntament
acord2 de ratificar la decisió de la
Comissió de Govern del 72 #abril,
de rexornar e/ seu nom original a la
n Ronda Nards Massanas>>,amb
motiu de la publicació de la biogra

fia de I'heroiguixolenc feta per Getard Bussot.
. De fet, es ratificava un acord
que /Ajuntament de I896 ja havia
pres.
De posar, treure o canviar els
noms dels carrers de la Ciutat 6s

compethu'a estricfament municipal

I el Ple del nostre Aiuntament ha
posat el nom de Narcis Massanas a
un sol carrer. k r tant, amb aquest
nom, només hi pot haver un de so/,
que és e/ que acabem d'esmentix
elque va de la carretera de Tossa al
Cementiri.

. -7

L'última setmana del proppassat mes de ju/ioI s'acompliren els
vuitanta anys de la nostra rrSetmana Tr&ica~> (19091En fem memoria pergue enguany ha tornat ha ser notícia el
solar on s'emplacava I'església de
Sant Joan, cremada arran dels
greus successos que motivaren
unes circumstancies socials, econumiques i mifitars ben complexes
per resumir aquí (vegeu a lIrrEs Corcda de juliol-agost de 1982, A. Jiménez, Notes per a un millor coneixement histbric de la nostra asetmana Tragica*).
Fa poc, Ramon Tauler parlava
esquematicament d'una possible
espoliacio d'aquell solar que, des

de sempre, havia pertangut al municipi gaanx4i que per estranys vkmnys legals passi a mans de la institució eclesi&tica pergue s'hi
cronstruis I'església de Sant Joan,
com era Ea voluntat dels catolics
guixolencs que feren una campanya i una coblecta per fer-ho possible. hrd.., l'Esgfésia es vengué el
terreny i s'hi edificii un garatge, el
Garatge Central.
Avui el Garatge ja no hi es; ni
la torre d'aigua aixecada sobre
I'hort de I'esmentada església que
1Aiuntament dea?: / allis'hi basteix
un nou edifici que, també, és notícia i que nosaltres reco/lim en
aquest mateix Informatiu.
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AHMSFG. 1909. vint-i-nou guixolencs eren
processats pels fets de la ctsetrnana lkhgicam.

PUBLICACIONS
El nostre Servei de Publicacions i d'Arxiu fins ara
ha editat:
TALLERS D'HISTORIA (Amb la col.laboracib del Servei Municipal de catal8).
Núm. 1 Sanf k t i u de Guíxols, vda medieval (s.
XIV-XVI
Retallable de I'església del monestir.
Núm. 2 Sant k l i u de Guixols. SXVI-XVII
Cartell aLlagut de sardinalsn
Cathleg de I'Exposicio
Ním. 3 S F G. Les transformacions del segle XVIII
Retallable de I'Arc de Sant Benet.
'

LLIBRES DE LA CQL.LECCI&:
ESTUDIS GUIXOLENCS

1.- EL FUTBOL A SANT FELIU. Josep Mufior
2.- APROXIMACIO A LA H I S ~ R I ADE CENSENYAMENT A SEG. A-ngel JimBnez.
3.- RICARD MUR, FOTOGRAF A SANT FELIU. Emili
Massanas
4.- ELS SOLS DE SANT FELIU. Albert Palahl
5.- EL CAPITA NARC~SMASSANAS (1786-1811).
Gerard Bussot.

DONACIONS
Aquí hem d'agrair les donacions fetes a 1'ArxiuBiblioteca, entre altres, pels senyors Josep M. Garcia Rubjes, Joan Ros Marc$ Joan Soler Albertí, Pere Rigau Roch, ManelVkens Moner, família RoigLlorens i Jordi Verrie Faget.
En properes edicions d'aquest l n f m a t i u les ressenyarem totes' amb detall.

Josep M. Garcia, president de la Creu Roja local,
feu lliurament d'un metre lineal de documentació
diversa de I'entitat que presideix, i que comprbn
.els anys 1907-1975. En destaquem tota aquella
que fa referencia als serveis realitzats durant la
Guerra Civil.

Servei de Publicacions i d'Arxiu
Junta del Museu-Municipal
Ajuntament de Sant ~eliude Guíxols
.
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