ARXIU I MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT

EXPOSICIO DE BELLES ARTS
A SANT FELIU DE GUIXOLS
I

CENTENARI DEL TREN DE SANT FELIU DE GU~XOLSA GIRONA
Des del 27 de juny fins el 27 de juliol s'ha exhibit al
Monestir de ta nostra ciutat I'exposiciÓ "Centenari del
Tren de Sant Feliu de Guixots a Girona", exposició
itinerantque haestat possiblegraciesala col.laboraci6
desinteressada de molts ciutadans que han deixat
objectes de la seva propietat. Amb motiu d'aquest
esdeveniments'hacreat un Consorci on hi son integrats
tots els Ajuntaments dels pobles per on passava el
tren, que ha rebut també el suport de la Diputació de
Girona, el Consorci de la Costa brava, els Consells
Comarcals dels Baix Ernporda i del Girones. El
Departament de Cultura, de la Generalitat de
Catalunya, de moment, no ha fet cap aportació.
L'exposició va ocupar tota la planta baixa del
Monestir.A tasaladeconferencies, hom podiaadmirar
la maqueta feta a escala de I'estacio de Sant Feliu,
obradel guixolenc IgnasiGriñón. Aquestaespectacular
maqueta, de 14x4 m, reprodueix fidelment tots els
detalls de I'estacio. A la mateixa sala, I'Associacio
d'Amics del Ferrocarril de les comarques de Girona
exhibia diferents peces de modelisme ferroviari. A
mes a mes, en aquestasalaes projectavael vídeo que
sobre la historia del tren ha realitzat la jove empresa
guixolenca "Top Produccions" per encarrec del
Consorci, vídeo que ha tingut un gran exit entre el
públic visitant.
Al passadis i a I'aula1 es van muntar els 37 plafons
itinerants,en els quals escombinentextos, fotografies
i objectes referents a la vida del tren (treballadors,
estacions, ponts, etc.) fins la seva mort I'any 1969.
L'ambientacio del passadis es feia per rnitjh de tres
monitors de T.V. que projectaven pel.licules antigues
sobre el tren. Del sostre penjaven reproduccions de
bitllets del tren.
El nombre de visitants i l'acceptacio que ha tingut
I'exposició entre el públic ha superat les previsions
mes optimistes. L'exposicio ha estat visitada per prop
de 8.000 persones, assolint-se el m k i m nombre de

visites el diumenge f 2 de juliol, amb 600 persones.
Cal assenyalar que aquestesvisites han estat gairebé
totes individuals.
Despres de Sant Feliu, I'exposicióhaseguit el seu carni: Santa
Cristina, Quari, Llambilles.Aquesta
tardor es podraveure als següents
llocs:
Cassa de la Selva, del 19 de
setembre al 12 d'octubre.
Castell-Platja dlAro, del 24
d'octubre al 15 de novembre.
Llagostera, del 21 de novembre
al 13 de desembre.
Girona, del 19 de desembre al
10 de gener.
Un cop finalitzada I'exposicio a
Girona, retornara a Sant Feliu, on
s'exhibirade noual Monestirdes de
finals de gener a febrer, adrepda
especialment al pQblic escolar.
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SANT FELIU MALLORCA (S.XIV-XVI)
Continuem amb la publicació de les breus, pero
interessantíssimes, noticies que del fons documental de Mallorca Ramon Rosselló ens continua
trametent. (Vegeu I'lnformatiu 7 i 1 I).
1329, 7 setembre.
A la Cúria de la Governació de Mallorca es veu el
cas de BartomeuCalabuig, mercader de Mallorcaque
es trobava amb la seva nau carregada de blat al port
de Sant Feliu. Es reprodueix una carta en que dit
mercader comunica a Ramon Desgau de Cotlliure,
amic seu, que ha estat a Sant Feliu de Guíxols amb la
seva nau carregada de blat i essent al cap de les
Formigues, mentre voltava un llaüt sort ide Palamors
avisant que hi havia4 galeres i una sagetia, perqueva
convenir tomar a Sant Feliu i estar-hi alguns dies fins
rebés resposta d'aquesta carta, si les galeres eren en
aqueixes mars i si ha de tornar a BarceIona a
descarregar. Pero si envia 40 o 50 homes els donara
la vianda. En la nau hi pot haver 2.400 salmes. Feta
dia 16 de juny. Aquesta carta arriba després a Mallorca tramesa pel castella i batlle de Cotlliure. (Arxiu
Regne Mallorca, Extraordinaris Cljria Governació AH
436 f. 64-68~).
1336, 4 juliol.
EI governador i lloctinent general de Mallorca,
RogerdeRovenac, comunicaaFrancescde Pertagas,
lloctinent dlEivissa, que ha donat llicencia a Bonanat
Rabassa de Sant Feliu de Guíxols, patró de lleny
d'oria anomenat Sant Antoni, pugui carregar a I'illa
dlEivissa45 "madinos" de sal iportar-10sa la Ciutat de
Mallorca. Ha promes no portar la sal a llocs prohibits
especialment a Genova i Savona. Hi ha certificació
com mentre dia 30 juliol descarrega la sal a Mallorca.
(ARM AH 436 bis f. 11Ov).
l460,3O desembre.
ConstituTt a la Cljria de la Governació de Mallorca
Francesc Pati patró de barca habitador de la vila de
Sant Feliu de Guíxols, promet que d'aqui a la festa de
Pasqua hau& presentat els comptes del negoci que
tenia contractat amb Mateu Antich, ara pres captiu a
Barbaria. (ARM AH 500 f. 3).
1463, 1 marg.
Antoni Planella, patró de llaüt, Joan Oms i Pere
Creus mariners, tots de la vila de Sant Feliu de
Guíxols, presten jurament i prometen que partint de
Mallorca aniran a Menorca "e allí carregaran de
formatges e partint de Menorcha iran dreta via a
Copliure hiran e pendran lur viatge per terres qui sien
obedients a la Magestat del senyor Rey".(Sens dubte
fa al.lusi6 a I1aI$amentcontra Joan 11). (ARM AH 502
f. 47).

1488,25octubre.
Miquel Metge, notari de Mallorca, procurador de
Francesc Salelles, mercader de la vila de Sant Feliu
de Guixols, substitueix procurador Antoni Macia
ciutada de Mallorca, perque en nom de dit Salelles
reclami deutes, com també als hereus de Francesc
Riera, mercader difunt. (ARM Arnau Carbonell C-237
f. 57v).
1500,9 gener.
Mateu Pruners, senyor de gerreria de la Ciutat de
Mallorca, reconeix deure a I'Almoinade lavila de Sant
Feliu de Guixols, 14 lliures i 18 sous censals sobre un
camp dit d'en Salaverd, situat a h Ciutat de Mallorca.
(ARM Arnau Carbonell C-242 f S).
1506.
Elsjurats de la Ciutat i Regnede Mallorcaescrjuen
a Don Joan d1AragÓ,comte de Ribagorqa, lloctinent
generaldel Principatde Catalunya,exposant la penúria
de blat que pateix I'illa i han trames a Catalunya
Bartomeu Calvo "home molt fiat e de credit" i n'ha
comprat un carrec, el qual blat "ha stat pres per 10s
hbmens de Sanct Feliu e de Girona, cosa certament
de gran admiració com sia notori per tot lo món la dita
nostra necessitat que no's podria més explicar". Supliquen vulli manar que el blat sia restituil. (ARM
Lletres Missives AH 686 f. 61).
1509, 15 octubre.
Jeroni Colomines certifica als jurats de la Ciutat i
Regnede Mallorca que del galió dlNarcis Andreu, que
ha arribat de Sant Feliu, ha descarregat 147 quarteres
de blat que te ajuda d'un sou i 6 diners per quartera,
i 26 quarteres i 4 barcelles d'ordi que te ajuda de 8
diners per quartera. (ARM Extraordinaris Universitat
25 f. 4 9 8 ~ ) .
RAMON ROSSELLS)

1892. EXPOSICI~DE BELLES ARTS A SANT FELIU DE GU~XOLS
Amb motiu de I'inici del ferrocarril que havia
d'enllapr la nostra ciutat amb la de Girona, a Sant
Feliuesvaren projectardiversosactesfestius iculturals
que afegissin mes brillantor --si era possible- a
aquell memorable esdeveniment.
De tots ells, en destaquem el mes important sens
dubte: la inauguracio de I'Eposicio de Belles Arts,
que tingué lloc el dia 3 de juliol de 1892.
El centenari del tren de Sant Feliu, enguany, ha
estat molldignament celebrat. No voldríem, pe&, que
ens passks desapercebuda la mostra artística que
acompanya I'efemeride que aquests dies recordem.

I.COMISSIONS I ENTlTATS ORGANITZADORES
En lapreparaciódetannotoriarnanifesiaciócultural,
tot i ser patrocinada per I1Ajuntament,hi participaren
moltes i diverses entitats i guixolencs d'idees molt
diferents ifins oposades, i de tots els sectors socials
de la població.
A I'igualde la ingenttasca que representAl'empresa
del ferrocarril, a tots aquells guixolencs nomes els
unia, en aquelles circumst&ndes, I'interes pel be
comú de la seva ciutat.
La comissi6 organitzadora resth finalment així
constituTda:
Presidentes honoriWes: Viabria Ferrer, viuda
de Ferrer i Antonia Vinyas de Casas.
President efectiu: Joan Casas Amer, alcalde
constitucional.
Vlee-presidents: Pere Mhrtir Estrada, Josep
Uoren~
Buxo i Gin& Vidal Roura.
Vocals: Mn. Jaume Puig, rector; Mn. Francesc
Gich, rectorcastrense; ILltre.Joan Forto; Pere Pascual,
jutge municipal; Jaume V. Ferrer, ajudant militar de

Marina; General Guitart, arquitecte municipal; Miquel
Andreu; Benet Bartomeu; Agusti Brugala; Jaume
Bertran; Josep Calsada Gruart; Agusti Casas;Jasep
Domingo;NardsDuran; Salvador Fhbregas; Francesc
.Ferrer; Enric Gener; Josep Huguet; Telesfor Izal;
Salvador Janer, Joan J o a , Josep Lloberas; Lluís
Martí; Joan Palol; Rafael Patxot; Jaume Pons Marti;
Pius PrujA; Joan Sembrada; ManeITafall; Joan Vidal;
HermenegildVila; Salvador March;JaurrreVilallonga;
Sebastia Andreu; Salvador Albert i Josep Dausa.
Gairebé totes les entitats ganxones participaren
tant en I1or,ganitzaci6, com en la rece/ca de
I'emplawment, finanpment i propaganda. Es a dir:
Ajuntament (Joan Aurlch i Joan Palol); Junta
Administrativadelferrocarril (Mamei Dalmau iSalvador
Rabasa); per la premsa local: 'El Bajo Ampurdan"
(Enric General), "El Siglo XX" (Narcís Duran), "El
Noticiero" (Josep Dausa); pels casinos: "La
Const&ncian(GinesVidal), "LaUni6nn(Josep Remus),
"La Amistad"(Ceferí Guizan), "Nuevo Casino El
Guixolense" (Jaan Dalmau); "Centro Recreativo
(Miquel Andreu), Junta organitzadora de "Festejos
públiws" (Ricard Moner, jldefons Perdrieux,Salvador
Fabregas i Joan Bendrell).
D'entre tots els representants de! les citades
associaciónsguixolenques,lammissiborganitzadora
va nomenar una comissió executiva, que queda
constitu'ida de la següent forma: President, Jaume
Vilallonga; Vice-president, Vicens Vila; Secretaris,
Salvador Albert, Sebastia Andreu i Josep Daus&
Vocals, Agustí Casas, Josep Domingo, Francesc
Ferrer, Jaume V. Ferrer, Enric Gener, Rafel Patxot,
Jaume Pons Martí, Manel Tafall iJoan Vidal.
Hom nomena tambe vacals delegats en altres
poblacions: a Barcelona(Agustl RobefisurisiSalvador

Exterior de I'ernpla~amentde I'expicid (contraportada del catlleg, reproduicia per N. Sanchiz).

Vidal Largacha),a Girona (Joan Brull, Alfons Gelabert
i Manel WRas), a Olot (Joaquim Vayreda) i a Sevilla
(Rafael i Francesc Isern).

El parc donava a una petita p l a p rectangular,
voltada de construmions, al fons de la qual hi havia
I'edifici on s'havia instal.lat I'excepcional --per a la
nostra ciutat i contrada- mostra artística.

Com a marc fisic de I'Exposicid hom escolli el
paratge segurament més idoni del poble; 6s a dir, els
jardins de les senyores Ferrer i Casas, on despres hi
hagut5 les f&riques d'en Rosselld (m4s tard. "llleoou)
i 'La Suberinau.
El lloc, dancs, quedava un xic lluny de t'estacio de
la població del tren inaugurada aquells dbs, bastida
pel cantó nord-est, al barri de Tueda; mentre que la
mostra artistica guixolenca es faria a I'altre extrem, a
I'indret de Mascanada a la banda de ponent.
Peraquestmotiu, al peu de les escalesdeI'estacib,
hi hauria uns camatges que, per molt bon preu,
podrien traslladar els viatgers que ho desitgessin a
I'Exposiciode Belles Arts.
L'historiador gironí, Joaquim Botet i Sisó, queda
totalment meravellat en veure que a Sant Feliu
població que ell catalogh de secund8ria-, pogués
haver-hi uns jardins tan grans i amb tant de gust
treballats: arbres de les especies més singulars, i
exbüques plantes que revelaven un tracte primmirat.
En aquella ocasi6, un improvisat pont de fusta
trabh ambd6s jardins, el de la viuda Viclbria Ferrer iel
de la senyora Antbnia Vinyas --casada amb Joan
Casas-, que es convertiren en un magnific atri de
I'Exposici6.

3. CONTINGUT DE L'EXPOSICIO

-

DE BELLES ARTS
La nau, ben espaiosayconstava de dos pisos, on es
distribui'ren per a ser exposades 474 obres d'art,
segons les següentsseccions: 1a. Pinturaidibuix; 2a.
Escultura; 3a. Fotografia, treballs de suro i diversos
objectes; i 4a. Arqueologia.
Les obres de la primera secció eren pintures a I'oli
idibuixos d'altistes de Barcelona i Sevilla, i de pintors
iafeccionafs de Sant Feliu, Girona, Olot, etc. Icreiem
que aquesta secció constituielgruixde la mostra d'art
per la quantitat d'obres, i el més valuós d'ella per la
qualitat dels participants.
Aquesta col.lectiva, en plena eufbria del
Modernisme, va adquirir certa envergadura per no
haver-se limitat a fer-ne participar els artistes locals
només, sinó ets mes importantsde Catalunya. Vegeune els seus noms:
San? Feliu de Guíxols
Eduard Bitlloch Torrent
Josep Domingo
Jaume Ventura Ferrer
Ventura Fuster Font

Jaume Pons Martí
Vicens Vila Mas
Jaume Vilallonga Balam
Salvador Villa
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Girona
Feliu A. de Alarcón
PrudenciBertranaCompte
Joan Brull
Nards Casadevall
Albina Esquer& de Subirh
Alfons Gelabert Buxó

Qlot
Melció Domenge
Joaquim Vayreda
Maria Vayreda
Cadaqués
Sebastia Berenguer Tuégols
Barcelona
J. Artnet
Joan Baixas Carrete
Dionis BaixerasVerdaguer
Laurea Barrau
Pau Bastde Rouquet
Pau Ma. Bertran
Pere Borrell del Caso
Juli Borrell Pla
Ramon Borrell Pla
Ricard Brugada
Ramon Camins Rovira
J. Capdevila
Genis Capdevila Puig
Pere Carbonell Huguet
Emili Casals Camp
Ramon Casas
Claudi Castelucho
Antoni Coll PI
Sebastih Cruset Aupi
Manel Cusi
Josep Dies Francés
Manel Feliu de Lemus
Manel Ferran Bajona
Antbnia Ferreras
Joan Ferrer Miró
Lluís franc0 Salinas
Francesc Galafre Oller
Onofre Garí Torrent
Francesc Ginreno
F. Gdrnez Soler
Lluis Graner Arrufl
Josep Guardiola Bonet
Antoni Jan6 Gira1
Ramir Lafugnte Mellado
Josep Lapeyra Robert
Joan Liaverias Labr6
Joan Llimona Bruguera
Francesc Llorens Riu
Climent Llosas
Ricard Martí Aguiló
Ricard Manzanet Milian

Artur Girbal
LluÍs Perich Sol&
Josep Pages Ortiz
Teresa Puxan Carreras
Joan Martí Via

Sitges
Joaquim Miró Argenter

Ripollet
Andreu Sola Vidal

Josep Ma. Marquhs
Ramon Martí Alsina
Joan Marti Via
Arcadi Mas Fandevila
Ramon Mestre Vidal
Mirabent
Francesc Miralles
Cristbfol Montserrat
Josep Moragas Pomar
Vicens Nubiola
Joan Padr6 Gispert
Josep Parera
Joan Peig Claret
J.LI. Pellicer
Josep PinCls Comas
Joan Pinós Pala
Gast6 Pujol Hermann
Joaquim Puriais Forment
LIuis Rhfols Olivella
Nicolau Raurich, Pbre.
Austi Robert Suris
Leopold Roca Turnb
Manel RodríguezCodolB
Joan Roig Soler
Torntis Sans Corbella
Pompeio Sans Yllas
Guillem Servat Piñol
M. G.Simancas
Joan Soler
ErnestSoler de las Casas
Santiago Rusiiid
Pelegrín Talarn Angles
Josep Tamburini
Modest Teixidor Torres
Aureli Tolosa Alsina
Josep Triado Mayol
Frederic Trias Gadó
Modest Urgel!
Anton Utrillo
Ricard Urgell
Joaquim Vancells Vieta

Valencia
Joaquim Agrasot Juan
Lluis Blesa Prats
Eduard Soler Llopis

Palma de Mallorca
Joan O'Neille Rosiñol
Antoni Ribas Oliver

Sevilla: Josep Arpa Perea,Ganzalo Bilbao, Salvador
Clemente, Blas Martin Camacho, Ferran G.
Camoyano, EduardCort&, Manel Garcia Rodriguez,
FelipGil, Josep LafitaBlanco, Virgili Mattoni, Francesc
Narbona, Josep Pinelo Llull, Josep de Pando
FernBndez, Manel de la Rosa, Emili SéincheePerrier,
Ferran Tirado, Joaquim Turina, Josep de la Vega
Marrugal i Manel Villalobos.
Quant a la segona secci6, d'escultura, foren disset
els escultors que hi exposaren: Josep Campeny i
Santa Maria, Joan Claramunt D4Arnaud, Agusti
Claramunt Martinez, Enric Clarasd, Celestí Devesa
(Olot), LluisF&regas Riem, Joan BaptistaFont Rodon,
Joan Mas6 Huguet, Artur MurtraVilaplana (Girona),
Francesc Pages Serratosa, Josep Piquet Catuli,
Francesc Planas Valls, Joan Riera Casanovas, Emili
Sala Olanas, Agapit Vallmitjana, Venanci Vallmitjana
iA. Vallmitjana Abarca,
La tercera secci6 recollia treballs fotografics
(dlAgusti Casas Viñas, Rafael Patxot Jubert i de

Sebastia Riu), artesania sobre suro (un joier de suro
de Josep Pons, de la Bisbal) i sobre fusta (Salvador
Vilarrassa).
La darrera secció -dlArqueologia,

I'anome-

narenl- reunia diversos objectes d'interes. Els mds
importants eren sens dubte els que el Capitol de la
Catedral gironina cedi: tres quadres antics, un tapís,
dospai.tis iun manuscrit ("L'Apocalipsi1').Iles monedes
antigues de la col.leccio particular de Mn. Ramon
Font, Vicari General de la nostra Diócesi.
Segons Botet i Sisó,aquesta quarta secció va ser
Ja mesfiuixeta. Bonconeixedordel patrimonigukolenc,
hi troba a faltar el nostre cartulari, el llibre Vermell, i
altres objectes que molt b4 hi podien ser exposats.

4. INAUGURACI~
A dos quarts de deu del mati del 3 de juliol,
s'organitzg una comZtiva formada per la Comissi6
Organitzadora, ItExecutiva1 la Corporació Municipal
que, precedidade la coral guixoienca "Avant" amb el
seu magnffic pen6 iiiurs típiques barretines-seguint
els compassos de I'orquestraGarreta-, es dirigí cap
a I'Exposició passant pel carrer Major Anti~(Clave),
Rambla Vidal, carrer del Mall i Santa Magdalena.
(Potser no caldria dir que els carrers estaven nets i
curiosos, ja que, a mes de la cura dels vei'ns,
IIAjuntament hi havia invertit alguns diners en
I'adequament de la seva infraestructura).
Després del discurs del president d'honor de la
Comissió Organitzadora, Joan Casas, i d'altres ben
estudiats;defalls protooolaris,quedaoficialmentoberta
I'Exposici6 de Belles Arts de Sant FeDu,
S'obri el dia 3 de juliol, i es tanca el 15 d'agast.

5. VISITANTS IPUBLICACIONS
Desooneixemel nombre de
persones que visitaren I'Exposició de Belles Arts. Nomes
tenim constancia d'algunes
personalitats que en deixaren
escrites llurs impressions.
Si deGirona, coma reporter
de la "Revista de Gerona",
vingué BaW iSis6 i en publidx
la noticia, de Barcelona delegat pel Centre Excursionista de Catalunya- ho féu el
conegut periodista i escriptor
Josep Reig i Vilardell, qui en
publich una entusiasta ressenya al "Butlletí" d'aquella
entitat cultural i esportiva.
Un dels encetts, per part
dels organitzadors del certamen artístic que tingue lloc a
Sant Feliu i que el viatger
barcelonicelebra iaplaudí, fou

que s'hagues projectat per unanimitat que la Hengua
catalana fos la llengua oficial de I'ExposiciÓde Belles
Arts i que, a mes aquell acord s'acomplis en tots els
actes de la mostra i en totes les publicacionsfetes en
aquella ocasi6.
En efecte, tot ei que es public&es feu en catal&. El
Ilibre/catalegde I'Exposició,estampat per la impremta
Viader amb el bon gust de sempre. Una auca senzilla
quevoliaresumir-neI'esdeveniment.Iun curiós carnet
de visitant.

És evident que tot aquest episodi de la histbria de
Sant Felius'ha d'emmarcar en el seu context localien
el de la histbria d'artde Catalunya. Ique, sobretot, s'ha
de relacionar directament amb la inauguraciódel tren
de Sant Feliu, ja que I'objectiude I'Exposicióno va ser
altre que el de donar mes relleu a aquell fet, el
centenari del qual hem evocat tots els pobles de
I'antiga línia del ferrocarril.
Subratllem unavegada mes el protagonismede tot
el poble i, doncs, la solidaritat de moltes i diferents
persones i entitats guixolenques -el be comú, com a
rjnic interes iobjectiu de totes elles-que féu possible
I'establimentde la linia del ferrocarri1 i la manifestació
cultural que I'ammpanyh.

ANGEL

JIMENEZ

FONT
REIG VILARDELL, Josep (1892) "Excursi6 a Sant Feliu de
GuTxols amb motiu de I'exposicio de Belles Arts", ButlletídelCentre
Ewcursionkfa de Catalunya.Vol. 11, p. 85-89, Barcelona.
BOTET I ~ 1 ~Joaquim
6 , (1892) "De Gerona a San FeQude
Guíxols",Revisfa de Gerona, juliol, Girona.
"lnauguraci6n de la Exposici6n de Bellas Arles", Papeles
Viejos, Amora, 20-VI-1968.
(Ens consta que el fotbgraf Jaume Bertran féu 1'~lbumde
IIExposicib Regional, que no ens ha estat possible de veure'l).

LES PRIMERES JORNADES D'ARQUEOLOGIA DE LES COMARQUES DE GIRONAA SANT FELIU DE G ~ ~ O L
+ S
Durant dos dies de la primavera de 1992, el
divendres 5 iel dksabte-6de juny, els arqu&legs que
treballen alescorngrquesgironinesesvan reunir a les
sales dal rnonesti; de Sant Feliu de Chixols per
informar, esser informats i discutirrels treballs de
camp que havien tingut lloc durant I'any 1991.
El fet no Bs banal.-Esd'extraordin8ria importancia
pera FArqueologiagironina perqu8, després de molts
anys de parlar-ne, finalment algú ha estat capag de
posar en practica la idea &aquestes jornades que
tothom dóna per Útils, raonables i necessilries.
És un mhrit d e l a Comissió de les Jornades,
integrada per Josep MLNolla, de l'~read'Arqueologia
de la Universitatde Girona, Aurora Martin, del Centre
d'investigacions Arqueolbgiques de Girona, Gemma
Amiel, del Consell Coparcal del -Baix Emporda i
Francesc Aicart, del Museu Municipal de Sant Feliu
de Guixols. g que&& institucions sún les que han
organitzat les jornades. A tots els parti~ipantsse'ls
donava, abans de cornenpr, un vdlumin6s dossier de
capaduescentes phgines amb un resum de totes les
actuacionsarqueolbgiques que havientingut lloc a les
comarques gironines ique serien tractades durant els
dos dies. Aixo sol es ja un bon indici de la seriositat i
efectivitat de la comissió organitzadora d'aquest acte
i de tots els arqueolegs que han redactat el dossier.
Aquestes jornades no eren ni congres ni
sympodum. Més informals, mes practiques, hanestat
unes jornades de treball reals i efectives, amb debats
animats. I, ben segur, han estat d'un cost redu'it. Hi
hemvist des de joves que comencena fer els primers
passos en I'Arquealogia, fins el veterh i dinhmic
sanffeliuenc Sr. Lluís Esteva, sempre voltat de I'afecte
de tothom.
Estemvivintunaepocaque,malgrat les reduccions
s , vist un enorme
de les e m & f a ~ i o w ~ g r a m a d eha
augment de les excdvacions d'urg6ncia. Moltes
. tj'@qy&t$?<&w.a~adj~ns
dlurg&ncia no seran
.. .ql tap de molt temps o no ho seran
publimkwfirís
mai; malgra*&I restin. informes i membries. Aquesta
ha est&¡ una ocasió Única d'obtenir-ne informació i
a@arimkntsdbna forma rhpida i de primera ma.
;El gkn nnrmbreriejadments comporta tamb6 que
hi trehallln mombmsos -arqueblegs, que difícilment
podenvi'sitdroportunamenticonehcer els treballs dels
col.legues. .
Tot alxbwrhporiahcertadispersiddelsesforGos.
Aquestesjdmadeshanpsrq&sajuntar-losisatisfer la
natural curhsitat dds.aqu&kgs per saber qu& esta
passant en el seu minp d'esitudi i en els altres que li
s6n prbxims,
Aquestes jornades han estatdoncs un gran hxit de
contínguti públic. La particlpaci6 que hi ha hagut diu
mokafavqr.delaprofessi6argwoIbgica. Hi ha I'acord

general que caldria fer-ne a la resta de Cataiunya i
continuar-lescadaany o, perque hihagi més novetats,
cada dos anys.
Perb tot aixb no vol dir que I'Arqueologia gironina
no tingui problemes, i molts i greus. Les diicultats
administratives i econbmiques de les excavacions
programades i la provisionalitat laboral de les
durgkncia son potser el mes senlits, al costat dels
derivats de la.poca funció social de I'Arqueoiogia.
Al final de les jornades hi havia previst un debat
sobre el futur de llArqueologia a les comarques de
Girona, Perbabans havia estat lliuratals assistentsun
"Manifest contra una arqueologiasensefutur", signat
per divuiZ arqueblegs, iel debat va derivar rZtpidament
cap als problemes expressatsen aquest manifest, de
tal manera que davant dels presents en aquest acte
firial van sortir a relluir més els problemes i
contrai;liccions de IIArqueologia i la professi6
arqueolbgica amb tota la seva cruesa, que no pas
unes conclusions de !es prbpies jornades, que, com
hem dit, no podien esser mes positives.
Molts d'aquests problemes sbn generals a tot
Catalunya i de difícil solució, amb responsabilitats
ben repar-tides i bompartides entre la professió, la
societat en genekl i les institucions de govern en
particular. Davant la impossibilitat d'acabar en un
temps raonable amb el debat, la mesa va proposar
continuar4a més endavant, amb la participació de la
gent interessada. Així es va fer. Les canclusions han
estat reunides en un document titulat "El futur de
I'Arqueologiasense futur, document que, signat per
nombrosos arqueblegs, ha estat trames al Director
General del PatrimoniArtístic iCultural, perqui2 tingui
coneixementdels problemesqueinquietenlaprofessió,
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SERVEI DE PUBLICACIONS I D'ARXIU
COL.LECCI~DfESTUDISGUIXOLENCS

INFORMATIU DE L'ARXIU I MUSEU

Núm. 1 Josep Mufioz i Ayats, Elfutbola 650 PTA
St. Feliu.
Núm. 2 Artgel Jiménez, Aproximacid a 650 PTA
la histdria de Vensenyament a
Sant Feliu de Gukols.
Núm. 3 Emili Massanas, Ricard Mur. Exhaurit
Fotograf a Sant Feliu.
N l h . 4 Albert Palahi, Els sols de Sant 650 PTA
Feliu.
ICapiti NarcÍs 650 PTA
Núm. 5 Gerard Bussot, E
Massanas (1 786-1811).
Núm. 6 Joan Blanco de la Lama, El 650 PTA
monestir de Sant Feliu de Guixols
(s. X-Xo. La formació del domini
Núm. 7 Cesar Yañez i Gallardo,
1.000 PTA
Sortir de casa per anar a casa.

Núm. 1
Núm. 2

C o m e r ~ ,navegacid i estrategjes
familiars en I'em@raciode Sant Feliu
de Guíxolsa America, en el segle XjX.

Setembre 1989
CatAleg sobre I'exposició 'de
prehistbria - Desembre 1989
Núm. 3 Febrer 1990
N6m. 4 Maig 1990
Núm. 5 Setembre 1990
Núm. 6 El Monestirde SFG -Nov. 1990
Núm. 7 Febrer I991
Núm. 8 Juny 1991
Núm. 9 Octubre 1991
Núm. 10 Cataleg de llExposiciÓ "Guixolencs
a ArnBrica" Gener 1992
Núm. 11 Juny 1992
Núm. 12 Setembre 1992

GratuTt
G ratui't

Exhaurit
200 PTA

Núm. 3 Monestir

I

G ratui't
Gratui't
Gratu'it
200 PTA
G ratu'it
Gratu'ii
Gratu'it
200 PTA

RETALLABLES (realitzats per Néstor Sanchiz)
Nbm. 1 Església
200 PTA
Núm. 2 Arc de Sant Benet

Sortir de casa per anar a casa

Exhaurit
Exhaurit

CARTELLS
Ndm. 1 Llagut de sardinals
Núm. 2 Les nanses
Núm. 3 Veler, carni dlAmerica

Exhaurit
200 PTA
200 PTA

COLLECCIÓ "AHIR I AVUI"
J. Bigas, Ahir iAvui. IU Fotografies de St. Feliu Exhaurit
J. Btgas, AhiriAvui(l1). I0 Fotografies de 3.
Feliu En preparació

Corner$, navegació i estrathgies familiars
en l'emgmcii de Sant Feliu de GuixoIs a
Wrica en d segle XlX
Cesar Y m e z

TALLERS D'HIST~RI
A
Nirm. 1 A. Jlmhez, Sant Feliu, vila
medieval (s. XIV-XV).
Núm. 2 A. Jiménez, Sant Feliu de
Guíxols, segles XVI-XVII.
Nrjm. 3 A. Jiménez, St. Feliude Guíxols.
Les transformacions del s. XVIII.
Nlirn. 4 A. JimBnez, St. Feliude Guíxols,
s. XIX (1800-1870). De la fi de
IIAntic Regimala histbriacontemporania.

200 PTA

Exhaurit
Exhaurit
200 PTA

CENTENARI DEL TREN DE SANT FELIU
2.000 PTA
Video "El tren de Sant Feliuu
Centenarideltren de Sant Feliu de Guhols 2 SO0 PTA
a Girona (55pag. i 200 fot.)
Retallablede la maquina núm. 1 realitzat 300 PTA
per Néstor Sanchiz
Cartell/fotografia del tren travessant
riu Onyar

el

500 PTA

ELS GRAVATS DE LA TORRE DEL FUM
La passada primavera vam rebre la visita
d'Angels Casanovas i de Jordi Rovira, arqueolegs
del Museu Arqueolbgic de Barcelona, per tal de
podervenre,calcarifotografiarunaseriedegravats
que han aparegut dins de laTorre del Fum. Venien
a recaptar mes informació i completar així un
treballlponencia que presentaran ambdós tecnics
al 1r Congrés InternacionaIde gravats rupestres i
murals que tindra lloc a Lleida del dia 23 al 27 de
novembre de 1992.
La noticia de 11exist8nciad'aquells grafitsfeie ja
molt temps que, com a conservador del nostre
Museu, n'haviem donat compte a la nostra Junta.
(Ens consta, a més, que Lluís Esteva en tenia
coneixement des de molt temps abans, quan es
restaura la torre esmentada).
Aquests gravats estan formats per tres series
de caracters diferents facils de representar; i per
un altre grup de tragos mes complexos. Els primers,
presenten creus simples, cruciformes i estels de
cinc puntes, amb pentagon interior, fetes d'un sol
traq, i un grup de t r a ~ o sde simbologia per ara no
interpretable.
Amb algun sentit intencionat i simbolic, en una
de les creus simples, es troben encastades dues
pedretesdisposades simetricament en relaci6a la
creu. Un altre element
encastat era una curculla,
de la qual nomes en queda
I'empremta i alguna resta
d'ella. Aquella curculla
nosaltres I'haviem vista
sencera, i després malauradament algú la colpeja
amb una pedra.
Actualment aquests gravats es troben a I'al~ada
dels
ulls a I'interior de la torre,
adherits al parament corbat
d'orientació nord-est i quedaren al descobert durant
I'ljltima campanya d'excavacions portada a terme
en restsurar-se la torre del
Fum.
NESTOR SANCHIZ

SERVEI DE PUBLICACIONS I D'ARXIU
JUNTA DEL MUSEU D'HIST~RIA
DE LA CIUTAT
AREA DE CULTURA
Ajuntament de Sant Feliu de Guixols'
D.L GI. 1.611-1989- GMquee Blgas- St. Feliu de Gulxols

