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1857. Quadre de Pere Caimb(M. SFG.)

La vila de Sant Feliu entre 1800 i 1870, dins
la Catalunya del segle XIX, experimenta un
gran canvi social i polític. Fou un període de
gran inestabilitat, en desapareixer un vell sistema (L'Antic Regim, I'exponent del qual aquí
va ser el monestir benedictí), mentre s'anava
bastint a poc a poc ide forma ben complexa un
nou estil de viure i de relacions humanes; una
nova societat mes propera i semblant a la
nostra.
El 1837 -tan sols amb 5.662 habitantsrepresentavauna fortadavalladademografica
que coincidia amb la crisi de les formes tradicionals de treball a Sant Feliu i amb una
voluminosa sortida de guixolencs cap a Arn&rica sobretot, pero tambe a altres ciutats portuaries d'Europa i de la Península.
La indústria del suro, tanmateix, continua
latent donant feina als qui no emigraven. I
tambe les drassanes, en la seva tasca, potser
de forma més intensa que mai, de construir
mitjans i grans velers.
El passeig, les dues rambles, la placidesa
d'una badia "sense la nosa del port" (Gaziel),
les puntes de Garbí i de Llevant (Moli de les
Foques) lliures de construccions, etc. eren
I'escenari urbanisticdels ganxons d'aqui i I'espai enyorat dels ganxons d'alla, d'America.
Elsquadres de I'exposició, el &en Caimo i el
d'en Pons Martí, en s6n un excel.lent testimoni.

f 889. "Vista de Sn. Feliu de Guixols. Tornadadel
Forfin". PeIegrin. (hd SFG.Donació de Roser

Güif6).
1889. El port natural de Sant Feliu de Guixds. Oli
de Pons Marti (M;M.B.).
(Fofografies de la badia de Sant Feliu).
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CONSTRUCCIÓ DE VAIXELLS

Tenim documentades les drassanes de Sant
Feliude Guíxols des de Fany 1258, quan I'abat
Geraldconcedí permís a lavila Per a construirhi unes drassanes.
A finals del s. XVll i durant el XVlll les
drassanes eren davant de la rambla del Porta-. let (Tueda), ai mig de I'areny; tarnbd n'hi hague
a I'actual rambla Vidal despr6s de desapareixer les muraIles. Ocupaven un espai sens
tancar al sorral de la platja.
Aquestes, a comen6rnents del s.XVIII,
aconseguiren mes nom amb la construcció de
vaixells de guerra -San Felipe, El Catalan i
NuestfaSeñora de Montserra& per encarrec
de Pestat espanyol.
La irnportancia del sector continua fins al
darrer terq del segle XIX, malgrat la crisi comercial. El 1832 les drassanes donaven feina
a 81 homes; el 1844, a 52 i el 1850, a 49.
De 1824 a 1845s'hi construi'ren 264 llaguts,
4 pailebots, 6 bergantins i 6 pollacres (Madoz).
Hi haviaun mestred'aixa, responsablei artesa
principal, que dirigia la construccio de les
embarcacions. El calafat impermeabilitzava el
buc. El serrador, el fuster, el ferrer, el corder,
eren els
I'escultor de figures -mascaron+,
altres operaris que, juntament amb els mestres d'aixa i sota el mestratge d'un d'ells, construi'en vaixells de gran port.
Per sort, a Sant Feliu, no ha desparegut del
tot aquella destresa manual. Encara avui els
mestres d'aixa-en Carre i sobretot en Gaycontinuen d'alguna manera aquell tradicional
treball.

1
4 Col.lecdd d'eines de mestre d'aixa {M. SFG i de U.).

5 ES&& de calafat (Sr. R. Gay).

de mig casc de la pollacra Temeraria {M.M.B).
7 Moder de m@ casc de la ~ollacraConodda (M-M-B).

6 !&dei

8 ~ o d ede
l mig casc sense iden1fimr (~4.hf.B.).
9 Matrícula (AHSFG).
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EMBARCACIONS

Sense pretenir fer-ne una relació exhaustiva, aportem tan sols dades sobre alguns dels
velers que sortiren de les nostres drassanes.
El patró guixolenc Cosme Calsada i Busquets tenia, segons escriptura del 14 de juny
de 1831, la pollacra San Antonio que naufraga
el 2 d'octubre de 1851, com així consta en
I'expedient seguit pel Comandant de Marina
de !'Havana.
Aquest veler va ser remuntat fins a les
drassanes de Sant Feliu i el feu aparellar com
a bergantí-pollacra de 112 tones. Li dona el
mateix nom Sant Antonio (a) Daina. Operació
que li costa al patró guixolenc 2.200 duros.
El mestre Pere Patxot construí la pollacra
Concepcidn de 112 tones, que comanda el
patro guixolenc Benet Comadira. El pilot Pere
Martir Baster i Josep Sufier n'eren copropietaris.
A mes de la bombarda Amnistia, enregistrada el 1831 i reconvertida mes tard en goletapollacra, amb Feliu Patxot, Pere dirigí laconstrucci6 de la pollacra San Jose de 90 tones per
a Josep Bernich per 1.O00 duros de plata.
Benet Carreras n'era patro i Benet Pla, pilot.
Era I'any 1835.
El mestre d'aixa Josep Rifa féu la goletapollacra Merced (1840) que compra Benet
Carreras, i un any desprbs feu el bergantípollacra San Antoniode 134 tones per al patr6
Antoni Bascós. 1 el 1848 construi per a Cosme
Calsada la pollacra Segunda Dainad'un valor
de 3.300 duros.
Mentrestant el mestre Joan Boada havia fet
per al patrd Rafael Estrada el pailebot Constanie (1841).
Tanmateix, el gran mestre d'aixa, de I'epoca
que estudiem, del taller del qual sortiren mes
embarcacions -i les mihrs segurament-,
fou Josep Bosch i Anglada.
Tenim constancia de la construcció de la
pollacra Numa (1848); de la bricbarca Geson'a
(1851) de 259 tones que fou encarregada pel
pilot guixolenc Josep Civils, per un valor de
5.000 duros de plata. Civils tenia 5/16, Agustí
Robert 3116. Srs. Puig, Mir i Cia. de Nova
Orleans 2116, Pong Morera 2/16, Jaume Reventós 211 6 i Antoni Morera 2/16.
El falutxo Rita (1853); set anys despres el va
adquirir Cosme Calsada, qui el feu aparellar de
goleta pel mateix mestre d'aixa Josep Bosch,
donant-li el nom de Churruca.
El 1853 feu el bergantí Bravo d'un valor de
5.000 duros. 101 peus d'eslora; 28 manega de
construcció; 17 d'arqueig i 16 114 de puntal.
Amb una capacitat de 216 tones. El mana el
pilot Daniel Mauri. Naufraga a I'Estret de Gibraltar el 14-Xll-1855.

Pintura &I bergantígoteta Pepillo (M.M.B.).
Diwses patenis de sanifat (AHSFG).

Maqueta del bergant Gdofré #Emili Alemany (M.
SFG).
Quadre de Néstor Sanchiz. Bricbarca Galofré.
Conjunt de la briaban:agolefaCarnila (Sr. Pere
Coris de Tossa)(La cobeta Camila va ser constwrda a Tossa I'any
1859pd mestre &¡xa Joan Boada. Josep Mestres
Auger n'era el pilof. El 1868 s'@~arel&com a
bergantí-goleta; i va ser donat de baixa de la
matricula ffaquiper venda a Buenos Aires el 1885).

16.1. Bricbarca Camila. Maqueta d% Colomer.
16.2. Escriptori' podtil del Camila.
16.3. Binocles, obsequi &igovern anglk. 1882
16.4. Agulla &uiica.
16.5. Seximt.
16.6. Quadre del Camila (1861).
16.7. Bergantí-goleta, capitans Gil Gelpi, etc.
16.8. Fotografia a"el mas&
del Camila.
16.9. Fotocbpia del document & constnrocio del
Camila.
1843-1865. Llibres de despeses de la ppollacra Lidia,
de la corbeta Nueva Lidia idel bergant[ Galileo de
Lloret de Mar (Sr.Agusti Vil2J
1842- Cost de la constnrccid de la pollacra Lidia
(A. v.).

1856. Cost de la construccib de la corbeta Nueva
Lidia (A. VJ.
Reprocluccions dels quadres &I Cristina (1851), de/
Galileo (1864) i de la Nueva Lidia (1858) (A.V.).

Quadre del bergantí Lloret (M.L).
Fotografia & la corbeta i tripulacib de IOswaldo

(M.Li.).

Maqueta de la Coruflisa, de Macia (M.U.).
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La goleta Joven Maadalena (1854). questava ser comprada pe&ebastia~ndieuciui, el
1855, la vengue al seu germa Gerard ~ n d r e u
a I'Havana. El mateix any Josep Bosch construí el bergantí-goletaLepantode 4.1 50duros.
El 1858 constnri la fragata aparelladade corbeta
Antonjo per un import de 24.500 pesos que
Josep Bosch va rebre de mans del pilot Daniel
Mauri, capita del vaixell, com a representant
del guixolenc Antoni Vidal, resident a Marsella.
Feia 154 peus d'estora i 125 de "manparo a
manparo"; 37,5 de manega de construcció;
35,1 d'arqueig i 22,66 de puntal. Amb una
cabuda de 850 tones i 766,8tones de carrega.
El 1866,va ser venuda a Anglaterra.
La goleta Culebraque naufragaa les Bahames (1859); dos llaguts; la goleta Cigüeiia,
venuda a Matanzas; la goleta Segunda Maria
que compra el guixalenc Joan Romaguera i
venuda després a I'Havana.
El 1864, la pollacra-goletaSegunda Mercedes per un import de 76.820 rals de billó.
El 1866 Josep Bosch construí el celebre
bergantí goleta Panchita que compra, com 4s
sabut, Cosme Calsada i Pons de la llista de
pilots de Sant Feliu, per un preu de 10.900
escuts. t'eslora de roda a roda era de 113
peus (uns 373 metres), 1 4 3 de puntal, 28,5
de manega i d'una cabuda de 267.23tones. El
17 de maig de 1879 el va vendre a Miquel
Compañ6 i Verges de Barcelona per 40.000
pessetes.
Finalment, el 1871 va construir la bricbarca
Galofre d'un arqueig de 378,45 tones que,
mes tard, es perdé en un viatge de Cuba
for~a
a la Peninsula, carregada de fusta.

Un altre mestre d'aixa, Llorenq Boada, del
carrer de la Pilota, construí els bergantinsgoletes Segunda Cantinera (1864) i el lsabelita (1865); ambdós varen ser venuts a I'Havana.

FONT: Llibre de matricula. [Ajudantia de
Marina de SFG]. Buidatge fet per Joan Soler.
Tamb6 als pobles del litoral, propers al
nostre, s'hi feren embarcacions importants. A
Tossa, per exemple, on es feu la Camila, la
maqueta de la qual podeu veure en aquesta
exposició, junt amb tot I'interessant instrumental que I'acornpanya.
De Lloret, tes mostres (miniatures, quadres i
documentació cedides aquests dies pel Museu i pel Sr. AgustiVila) que hi podeu observar
palesen I'activitat sens dubte important de les
seves drassanes.

1871. Constnrcci6 del Galofre.

3.1 Escoles Nautjques
Si be -tenim noticia- els monjos benedictins, el s. XVIII, havien donat nocions de geografia i navegació,els pilots guixolencs hagueren de formar-se, quant a la teoria de la navegació, a les Escoles Nautiquesdel nostre país.
Primer a la de Barcelona, fundada el 1769.
En aquesta escola el pilot guixolenc Francesc
Patxot Marcillach, el 1773, hi estudiava.
Més tard, en fundar-se a Arenys de Mar
I'Estudi dels Pilots, els joves guixolencs amb
vocaci6 de pilots hi anaren amb preferencia:
Ramon Patxot; Feliu, Benet, Francesc i Cosme Calsada;Joaquim Sala i Martí, i etc.
Tarnb6 la vila de Sant Feliu i Girona tingueren, de forma molt mes efimera, la seva Academia Nautica, sota una mateixa direcció.
Efectivament, Miquel Pou i de Llustrir "Piloto
de 2do. de altura de la Real Armada, 1ro. de la
carrera de Indias", el 1807, quan encara era
director nautic a la nostra vila, s'adre~aa
ItAjuntamentde Girona per a demanar-los el
trasllat a Girona de I'Academia Nautica que
tenia establerta a Sant Feliu. Girona hi accedí,
pero I'experiencia fou breu a causa de la guerra del "Frances".
Gracies a aixo, podem coneixer avui les
materiesque s'hi estudiaven: aritmetica general i correspondencia mercant, algebra, geometria, trigonometria, astronomia, maneig del
globus terrestre iceleste,geografia amb lectura i confecció de planols, practica d'aixecar
planols i mapes de costes, ports, illes, etc.;
curs nautic o de navegació i se seguia el llibre
de text oficial de les Escoles Nautiques d'Espanya de I'autor Gabriel Siscar.
En aquestes escoles els alumnes ingressaven molt joves i, un cop examinats de tebrica i
maniobra, havien de passar la part practica,
navegant. Si feien un sol viatge a America amb
la reial armada--com feu el nostre pilot Francesc P&ot-,
o dos viatges amb particulars,
ja se'ls concedia el titol de tercer pilot. Després
podien ascendir, a mesura que seguien fent
viatges i superaven les formalitats i examens
previstos.

El nombre de pilots de Sant Feliu matriculats eren:
Anys 1832 1844 1850
Pilots 31
38
30

EI 1841, Jaume Pou hi figurava com a "mestre
de pilots".

Senyals rnaritims des de Sant Elm, que s'ensenyaven a /'Escola Nautica de Sant Feliu i de Girona
(1807) (A.M.G.).
1862. Problemes &
3r.
i curs de Nciutica de Jaume
DomBnech (A. V.).
1i ü l . Dionisib Macarte, Lecciones de Navegación
(A-M.C.).
1789. Derrotem de las costas de Espafia..., para
inteligencia y uso de las cartas esféricas, de D.
Vidente Tofido (A-M C.).

1831. Miguel RoIdan, Cartilla iularitirna (A-M C.).
1851. Gabriel Ciscar. Curso de estudios elementsles de Marina (4 volums) A-M CJ.
Uibre oficialde text de les Escoles Mutiques.

Manuscrit- Proporcidn, y Medidas de un Barco con
la de su Aparejo de Jarcia, Arboladura y Velament
(A-M C.).
Pirots guixolencs de 1844 i 1850. Resums dels
guixoImcs matnicuiats (úe la gent de mar)
(A HMSFG).

73.~
Cosme Calsada i Pons (1836-1898), un
-

- ]pilotguixolenc.

:

El capita-pilot Cosme Calsada i Pons va

3.2.

32 Remf de /*armador,c q i pilot
~ guixotenc cosme
Calsada i pons (1836-1898)(MM.B.)
33 Pjnhrra al Panchito (Familh Rddds-Ca~eIIils).

de C. Riera (M. SFG).

35 Diaris de Navegacid d'4gusti Rol&
Rotdds-Casellas).

Ultra la seva projecció política, co
ral, desenvolupada a [a vila, Cosme
assoli tanta fama, corn a navega
':vingué
un mite entre els seus con
,Les seves gestes marineres, esdevingudes e
: alguns dels viatges al golf de Mexic per
-- carregar cot& a Sant Feliu es contaven co
:.grans aventures no exemptes de llegend
Com aquella del sant Antoni de fusta qu
- . portava a bord del Sant Antonio, que I'imme
gia al fons del mar fins que el sant no fe¡
- afluixar la tempesta.
La tradició marinera dels Calsada entronc&
amb la dels Roldus de Vilassar, en casar-se la
filla gran de Cosme i Gertrudis Puig amb Pau
- Rold6s. Llur fill, Agustí Roldds i Calsada, pilota
T cap a Am&rica la corbeta Asuncidn i la P a m
Sensat.

"

(Famfia

El pilot, a migdia, després d'observar ei sol
per mitja del sextant, determinava la latitud i
longitud que donaven la situació del veler al
mar. Tots aquests c~lculsi totes les obsewacims quant al cel, vent, estat de la mar i del
velam eren anotades al quadern de bitikola.
Tamb6 s'hi anotaven els fets mes importants que s'havien esdevingut durant el dia
nhutic, es a dir, des del migdia al migdia
segiient.
Ets mitjans t4cnics de que se servien els
pilots eren moits. Cagulla nautica o de rosa
mbbil, 6s a dir I'agulla magnetica amb la rosa
dels vents en formade disc. El sextant, I'octant
i el cronametre eren els altres instruments
indispensables per al pilot.
EI sondejador-per a mesurar la profunditat del mar i coneixer el fons marí- i la ullera
de llarga vista eren els altres dos instruments
necessaris per a la navegació.
El Pamhito de Cosme Calsada, per exemple, disposava dels següents instruments: dos
cron6metres; dos sextants i un octant; dos
agulles de bitacola i una de marcar; dues
wrrede res; dos sondejadors; un barbmetre;
dos termometres de Farenheith; tres rellotges
de butxaca; ullera de llarga vista, binocles i
cartes de navegar.
Les cartes nautiques eren mapes que descrivien les costes ique donaven altres refekncies d'interes per a la navegaci6.

Diari de navegaci&& guixolenc Francesc Patxot i
MardIlach, pilot & la sagetia Purisima Concepcidn
Cap& Josep galup de Calella, de
y San Jose
Cadffia Mon&vi&o (1 776-17781, en una expedicid
miiitar.
El 1773 estudiavapiIotatge a Barcefona(AHSFG).

37 187W1875.Dos quaderns d?b&ola
Jaime Cibils (A. V.).

de la *agafa

38 1862. Diari de Navegacid del berganti Galileo
(A. V.).
39 Comp3.s nautic (M.M.B.).

40 Octant angl& marca Hughes (M.M.B.).
41

UUera de Harga dsta decorada amb banderes
M- M .B.].

'

1-

42 Brúixola (Sr. Joan Dard&).
43 Carta Esfkrica de la Costa de EspaRa (M.M.B.).

41

-
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LES RUTES COMERCIALS

Les rutes comercials del s.XIX a America
presentaven diversos itineraris. Els mes importants eren el de Montevideo i Buenos Ai res,
amb retorn a Cuba (I'Havana, Cienfuegos,
Santiago de Cuba) i a America del Nord (Nova
Orleans, Charleston).
La rutadel"tasajowper I'Uruguai iArgentina.
Els nostres velers, carregats de sal, la descarregaven a Montevideo. Alli carregaven el
"tasajo" -carn de bou salada i seca- que
portaven a Cuba com a aliment de la població
esclava dels "ingenios". De les Antilles, els
velers retornaven a la península amb cafe,
sucre i cota.
En aquesta ruta, a IIUruguai, el ganxo Jaume Cibils i Puig (1806-1888) crea un autentic
imperi comerciat.
El 29 d'abril de 1828 es matricul8, com a
pilot, al nostre districte maritim. Amb 18 anysja
havia estat a Montevideo, on s'establiria definitivament el 1831. Funda el salador de "Punta
de lobos", a la costadel Cerro de Montevideo.
Armador i propietari de fragates i velers mes
petits, mercadejava directament amb Cuba,
Brasil i Europa. Funda el Banc Comeruai (1857)
i amb el seu gendre Jackson emprengueren
empreses econbmiques encara més ambicio-

44 Badia de Cadis (A-# C.).

45 1837.Carta General del Oceano Atl&~ticoSepten-

trional. (M.U.).
46 1794. Plano Geom4Mco de Puerto Rico (M.U.).

...

47 1821. Carta esférica de la Isla de Cuba (M.Ll.).
48 1810. Carta esférica del Mar de las Antillas (M. LI.].

49 1809. Carta esferica de Las Antillas

(M.LI.}.

50 Carta Particular EsférÍca... de la isla de Puerto Rico

M.U.).
51 Tub rneMlic per a carfes nAutiques (#.LI.).
52 Talonan' de lletres de canvi (1838-1846),Havana
(A-M C.).

53 Mostra de cotd (A-M C).
54 1810. Llista &preus

&?mercaderies (A-M

55 1891- 1897. Diari del cwit2 Agustí Vila i Conill d dic
de Cibis & Jackson i a I'esfanCa de Cambah,
Descalvados (A. V.).
56 "Coneixementsd'ernbarcaciib",documents dels
mestres de vaixells,pels quafs s'obligaven al
transport &una &rega dehwninada. (A-M CJ.

ses.
El comerq directe amb les possessions
antillanes i la ruta del cotó eren els aitres dos
circuits comerciats imporiants.
Segons el professor Fradera, "era ben corrent que una sola expedici6 a America
agrupes part dels tres circuits i es reforcessin mútuament. Durant molts anys el cotó
nord-americai el brasiler han estat adquirits
de forma usual en els Diposits dels ports de
1'Havana i Puerto Rico respectivament,
posant en evidencia aquestes interrelacions.
S'entdn així I'expressio corrent en els textos
de les corporacions econbmiques catalanes, en el sentit que el control sobre Cuba
era quelcom irrenunciable. Senten millor el
seu colonialisme i esclavisme profund. Cuba
no era només una parcel.la clau dels interessos economics catalans, era, tambe, el
pilar sobre el qual descansava tot el sector
exterior de I'economia catalana".
52
B.
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Jaume Cibils i Puig (1806-1888)

Donat que, sobre aquest tema concretament, molt aviat sortira de la impremta el llibre
"Sortir de casa per anar a casa, Comerq,
navegaciu i estrategiesfamiliarsen I'emigraciu
de Sant Feliu a Arnerka, el s.X/XU,pel professor C&sarYafiez, aquí ens limitem a dir-ne
quelcom en relació nomes a I'exposició.
Tenim constancia que ja al s.XVIII alguns
guixolencs es despla~avencap a America. No
fou pero fins a la tercera decada del mil vuitcents quan !'emigració vers el Nou Continent
esdevingu6 voluminosa i travessar ['Atlantic,
una ruta familiar, quotidiana.
Emprengueren aquella aventura prop de
dues mil personesdeSant Feliu, els nomsdels
quals consten en aquesta exposició. No hi
figuren absolutament tots els que emigraren.
Hi consten tan sols aquells que en deixaren
constanciadocumental, ique aquesta ha estat
trobada pels investigadors. Hi manquen encara, doncs, els noms dels que no han estat
investigats ¡/o els que no apareixen en la
documentació.
L'aportaci6 de qualsevol nom en aquesta
llista de I'exposicio, per part del visitant que en
tingui notícia, sera molt agraTda.
Amb aquest modest esdeveniment voldríem
retre un petit homenatge a tots els avantpassats nostres que emprengueren aquell camí.
Als pocsque retornaren i esdevingueren benefactors de la vila; als qui també tornaren pero
en el silenci de la pobresa; als nombrosos
guixolencs que s'establiren a America i no van
tornar i a tots aquells que en I'intent moriren o
ho feren, prematurament, al poc d'haver-hi
arribat.
Per aixo a I'exposició hi trobaran una llista,
no exhaustiva i molt limitada, @aquestsdarrers.

6.-

58 Registres de passaports (AHSFG).

59 Passapon3 (AHSFG).

ASPECTES CULTURALS, D'AC/ D'ALLA

"La importancia artística de la decoració de
les velles caixes de mariner és avui com un
simbol de la vella vocació popular marinera
catalana"(GarciaSanz, Arcadi).
Obviament, les escenes al.legorico-mitologiques amb que es decoraven sobretot les
tapes de les caixes de mariner son el que avui
mes atreuen el nostre interes i la curiositat per
a intuir-hi la mentalitat de la gent de mar.
Tanmateix no podem oblidar que eren uns
estris necessaris per a la navegació, per a
guardar-hi la roba i els objectes més personals. Podem imaginar-nos, pero, la quantitat
d'objectes d'arreu del m6n que s'hi devien
barrejar!
Els ex-vots que feien els marinek, per agrair

6

Caixes de

(**
SFGh

6I Caixes de matiner (M.P.).
@

Núm. I "Elnotkiasoy Lucero de la Habana" 16-IX7832.Publicitat amb vendes desclaus (A-M C.).

63 1896. "EIGuerrillem ~spaifoi:Buenos Aires (M.LI.).
1897. "El Guerrilem Espatlol: Buenos Aires
(Museu ds Lloref).
64 DOS bergantins rodons, ex-vots de suro i fusta de
I'ermAa de Sant Sebasti&de la Guarda (M. &/ Suro,

palafnrge!l).
65 Miniatures de vakeIIs &Is artistes I&,
Sanchiz, etc.

Ahar,

quelcom a un seu sant patró, també avui
constitueixen un exponent doaquellamanera
de viure i una excel.lent fontd1informaci6sobre
els vaixells de I'epoca. D'ex-vots mariners, n'hi
havia a I'ermita de Sant Elm i a la del Remei, a
lade Sant Sebastia (Palafrugell), a la de Santa
Cristina (Lloret de Mar), etc.
Junt als petifsvaixellsd'ex-vots, ha nascut a
casa nostra l'art, gran, de construir velers en
miniatura. Excel.lents maquetistes n'han sorgit, dels nostres pobtes. Aqui tenim ocasió de
gaudirde la fina habilitat dels nostresartesans:
Almar, Colomer, Sanchiz, etc.
Setmanaris, cartes, Ilibres, etc., d'acii d'alla
completen el capitol amb que acaba la nostra
exposici6 sobre els guixolencs a America el
segle XIX.
~ n g eJimenez
l
Direcmr de r h i u I del
Museu d'HiWa de la Ciutat

66 Ouadrepref1atBiic de Lloret, relacionafamb Arneti-

ca (M. LI.).
67 Quadres prefiIaf&Iicsde Sant Feliu (Assaciacid
FiIat&iica de SFG i de J. Bmnsoms {Girona).

COL.LABORACIONS I AGRAIMENTS ESPECIALS
MUSEU MAR~IM (M.M.B.)
MUSEU DE LLORET (M.U.)
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL
ARXIU-MUSEU DE CALELLA (A-M.C.)
MUSEU DE PALAMOS(M.P.)
ASSOCIACI~FILATELICA DE S.F.G.
Olga Ldpez (M.M.B.)
Joan Dornbnech (MELI.)
Josep Espadalb (Museu del Suro de Palafrugell)
Miquel Marii (M.P.)
Sr. Pere Coris, de Tossa de Mar
Sr.Agustí Vil& (A.V.), de Lloret de Mar
Srs. Josep Mg Codina i Jes~isRodriguez (A-M. C.)
Familia Roldós-Casellas
Sr. Eduard i Josep Almar

Sr. Joan Dard6
Sr. Ramon Gay
Sr.Joaquim Porta
Sra. Margarida Rabasedas
Sra. Carme Casas
Sr. Josep Pont
Sr.Josep Bronsoms

I

EN AQUESTS "TALLERS D'HIST~RIA",
COM A
PEDAGOGS, HI COL.LABOREN:
Merce Agustí (Collegi Sant Josep)
Lluís Calvemns (Institut de Formaci6 Professional}
Sans Casasblancas (Institut de Batxillerat)
Beatriu Cruset ((Col-legide I'Estaci6)
Maria De la Peña (Col-legi Cor de Maria)
Valentina Escudero (CoLlegi Baldiri Reixach)
Elena Esteva (Col.1egi de I'Estad6)
Anna Gutikrrez (Col-legi Gaziel)
lsabe! Prunés (CoLlegi Gaziel)
Adela Rubió (Col-legi Cor de Maria)

FOTOGRAFIA:
Enric Esterlí - J. Bigas (Portada)
VIDEOS:

Sewei de Museus

- Ramon Gay

REAL~IZACI~
TECNICA:
Francesc Aicart - Sílvia Alemany
Angel Jirnenez - NWor ,Sanchiz
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