SANT FELIU DE GUIXOLS

ARXIU I 1 3 S E U D'HISTORIA DE LA CIUTAT
.Ells bots de salvament
Ceramica romana de Tossa de M a r

PRIMERES NOT~CIES
L'Hospital municipal ha estat notícia, i no precisament bona, aquests dies. Per aixo en I'lnformatiu de !'Arxiu i del Museu d7Historiade la Ciutat
d'aquest mes,volem ressenyar-ne quelcom de la
seva llarga histbria -encara per fer-, tot remarcantne algunes dades inedites, per tal de fer memoria
a tots els guixolencs de la importancia d'aquesta
institució municipal. Ben segur que, coneixent-la
millor, I'estimarem i valorarem també mes.
L'Hospital va néixer i viure amb la població. Ha
anat creixent gracies a I'esforq material i moral de
moltes generacions de guixolencs, fins arribar als
nostres dies per a desenvolupar encara un bon
servei ciutada.
Parlar de la historia de !'Hospital es, doncs,
parlar de la historia de Sant Feliu des de IY&poca
mes remota.
L'actual edifici, ultra la seva peculiaritat arquitectonica, conte i reflecteix les empremtes de I'extensa historia d'aquesta institucib, i n'es alhora
símbol. En consequencia,
forma part de la nostra
identitat com a poble, i del
patrimoni que haurem de
deixar, millorant-10, als
nostres fills.
Tot aixo no significa
pas que, si les actuals necessitats de IYHospitalho
aconsellen, avui no s'hagi
de buscar un nou emplaament per a edificar-hi un
edifici mes idoni. Tot al
contrari. En aquesia introducci6 ens limitem a recordar la necessitat de
conservar I'edifici del carrer de IIHospital en el mateix sentit que el Pla General ho recull en el seu
Cataleg Monumental i Artístic que el declara <<edifici singular de propietat pública a protegir integralm e n t ~ que
,
avui compta
amb el recolzament legal
de la Llei de Patrimoni.

L'Hospital, com a institució tan lligada a la realitat social del nostre poble, ja existia el 1305 quan
una guixolenca hi llega, a 4'hospital de pobresa,,
un llit, una rnarfega i una manta1.Es tracta, doncs,
de la primera noticia documental de la seva
antiquissima existencia.
El seu emplaqament era dins del recinte emmurallat de la vila, i molt aviat els jurats, en nom de
la Universitat, expressaren el desig de fer-hi una
capella. Així, per una lletra del Papa Urba VI adreqada a I'Abat del Monestir de Sant Pere de
Galligans amb data de I4 de setembre de 1379,
sabem que s'havia concedit permís als habitants
de Sant Feliu per a construir un altar, amb capella
o sense, en honor de Sant Joan Baptista i de Sant
Joan Evangelista, a I'hospital de pobres de la vila2.
Tanmateix, sembla que fins molt més tard no
es va fer realitat la construcció de la capella, perque el 1534 es demana de nou i es concedi el

(1) JIMENEZ,A., .De la ciutat
medieval: cementiri, hospital i capeIlade Sant Nicolau (1305)%,lnforrnatiu de /'Arxiu i dei Museu,3, febrer
1990.
(2 )AHMSFG, Sec. XXX. Existeix

una &pia d'aquest pergamí al Llibre
Vermell.

Detall del plano de las obras de reforma practicadas y pendientes en et hospital municipal de Sant
Feliu de Gulxols. Arquitecto Joan Bordas (1 920-1922)

permfs davant la inknci6 d'enderrocar la capslla de Sant Nicolau3.Apartir de I'any 1548, haventho autoritzat el bisbat, comengaren les obres que,
cal suposar, duraren for@ temps per manca de recursos municipals.
D'allra banda, en ta Sentencia arbitral del senyor Berenguer de CruTlles (1391), s'hi feu constar
ecom per part de la dita universitat sia st& demanat que1 dit Reverent Abbaf dege e sia tengut de
donar e pagar perpetualment cascuna setmana al
Spital e Espitaler de la dita vila la recció de pa e de
via4.
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Hi havia, doncs, un espitaler o hospitalerius
una mena de directorfadministrador de l'hospital
dels pobres, que era sostingut amb els cabals de
I'Ajuntament tal com demostren els comptes de
clavaria5, encara que es demanava la contributiu
de la senyoria feudal -el Monestir benedictí- que
comptava amb el domini directe de tot el termenal.
A mes, el jurats i consellers de la vila tambe
nomenaven o'idors de comptes que cada any n'havien de supervisar I'adrninistraci~.

UN NOU EDIFICI, EN EL SEU CONTEXT
El nou edifici que as far&de I'Hospital s'ha d'inserir en el marc concret de les tensions -i fins de
les lluites- dels poders locals, entre Ia Universitat i
el Monestir, en qu&la nostra instituei6 social a favor dels pobres i la capella hi juga un paper essencial. Els jurats de la viia, com a representants de la
població, intentaven de trencar el monopdi parroquial que possei'a I'abat. Per aquest motiu, oferiren i demanaren als religiosos agustins la possibilitat d'establir-s'hl i regir una nova parrbquia, la de
Sant Joan. De tal manera que, entre 1594 i 1603 anys d'estada dels agustins- el govern local civil
estigub molt a prop de realitzar el seu anhel, que
queda truncat per la reacci6 interessadament contrh-i? del Monestir.
Obviament, el primitiu edifici de la instituei6 caritativa esdevingué petit com a estatge d'un canvent i d'un hospital alhora. De manera que els jurats i consellers de la Universitat acordaren ef dia
8 de 1595 de buscar un solar
c~unlloc en lo terme de la present vila,%
per a edificar-hi un
nou hospital, que substituira
el vell ocupat pels agustins
que

(3)AHMSFG, Sec. XXX (Pl'hi ha una

&pia al L t b e Vermell).
(4) AHMSFG, Llibre Vermell.

(5)HURTEBISE, Bosquejo hisfdrico
de la villa de San Feliu de GuimIs* 1930,
p. 724.

s'anomenaria a partir de l1avors
<<lYhospital
vell,) o església de Sant
Joan.
El nou establiment es féu fora muralles, pero molt a prop de ['antic o vell
(la capella de Sant Joan), a I'indret que
encara avui ocupa.
El 1602 ja funcionava plenament el
nou hospital fet extramurs de la vila.
Constava d'un pati, un cos d'edifici amb
espai suficient per a poder-lo ampliar
quan convingués, i un hort amb pou i
safareig6.
A partir d'aleshores, el patrimoni de
la institució benefica popular ana creixent a mesura que els guixolencs hi Iliuraven llurs bens.
Així, per posar un exemple, a partir
de 1679 en I'inventari de 17Hospital,s'hi
feu constar: (cltern tres quadros de fusta dorats que foren del retaule vell del
altar major de la Yglesia parrochial de
dita vila que estan ab una pessa,,.
4tem un quadro vell y esquinsat del
minyó Jesús pintat al ternplen7.
Sabem, doncs, que el vell retaule
parroquial -segurament gotic- va passar a ser patrimoni de I'Hospital en Iliurar, el 1678, Domenec Rovira el nou,
acabat, a la parroquia del Monestirs.
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REFORMA I DESENVOLUPAMENT

D'acord amb el procés de transformació -manifestament palpable a la segona meitat del s. XVIII- i de progrés
economic de la població guixolenca,
més nombrosa també, el nostre Hospital experimenta un notable canvi per a
poder atendre millor el creixement, ensems, de la demanda d'ajuda per part
dels malalts.
Per tant, en aquella epoca, es dugueren a terme unes importants obres d'ampliacio que foren
possibles gracies a les successives donacions de
particulars guixolencs.
l'actual fa~anade I'edifici conserva, gravats,
alguns noms: Pere Tauler i Narcís Arxer i Viñolas
(1759-1760) qui, amb les seves deixes a I'Hospital, iniciaren una llista interminable de guixolencs
que, al llarg d'aquests segles, han fet realitat els
serveis socials de I'l-fospital, que han perdurat fins
als nostres dies,
D'aquells avantpassats guixolencs benefactors
-la majoria anbnims- en podríem citar molts noms
dels quals tenim constancia de la seva acció caritativa. Pero aixo allargaria innecessariament
aquest resum de la historia de I'Hospital. Tanma-
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teix, es just que -d1entretots ells- destaquem aquí
la dedicació i tasca que hi desenvolupa mossen
Narcís Marcillach (1767-1854).

LA MUNICIPALITAT DE L'HOSPITAL I LA
SEVA ADMIMISTRACI~
La municipalitat, a la institució de I'Hospital, li
es un tret inherent, inqüestionable durant tota la
seva historia. Pero al s. XIX és quan mes patent
(6)MARQUES, J.M., *Sant Feliu de GuCxols el 1602..

Estudi

general. Girona, 1981. Cf. .Dades sobre el temple mortistic parroquial de Sant Feliu de Guixosls.-XV-XV11=. Estudis sobre temes del
Baix Empom, Vol. 5,1986.
(7) Arxiu de I'tlospltal.
(8) ESTEVA, LL., -El retaule de Dornhnec Rovlra (1657-1678)m.
Esmiis del Baix ErnpordZi. Vol. 11.

es fa a través de I'abundant
documentació que s%a conservat.
El 1834, en resposta a una
circular de senyor Subdelegat
de la Província, !'Ajuntament
I'informava així: 4cEn esta Villa
hay un Hospital de caridad que
depende del Magnifico
Ayuntamiento quien nombra
Administradores para que io
gobiernen, procuren el alivio de
10s pobres enfermos y con su
esmero y continua6 diligencias
les proporcionen lo preciso y
necesario; pues que las rentas
destinadas, 6 propias de dicho
Fotos de Lluís Esteva
hospital no sufragan de mucho
para mantener y aliviar a 10s
bobres que pasan alií para curar sus
obviaren el caracter municipal d'aquesta secular
en fer meda des...^^
entitat. Per la qual cosa els nousAjuntaments, sim(<EsteAyuntamienb paga de [os propios con
bolicament, n'havien de prendre possessio.
aprobacion de la Superioridad y siwen para el
Mentrestant a Barcelona es funda una Junta
MBdico, Cirujano y Boticario la suma de 51 Ib9.
anomenada dlAuxilis amb la finalitat de recollir caLes lleis liberals, desamortitzadores, i els dibals per a I'Hospital mes enlla de Sant Feliu. En
versos reials decrets i successives ordres legals
ella, hi participaren noms tan insignes com Narcís
Sicars Lligoña, Rafael Patxot, etc.). Guixolencs,
tots ells, residents en altres llocs que s'havien
autoimposat el deure moral de contribuir -des
d'una posició privilegiada- al be comú del seu poble natal, mai no oblidat, quan I'Estat no cobria les
necessitats de les classes socials mes menesteroses.
Un administrador darrere I'altre, desinteressadament, se'n feia carrec de la seva direcció.
Recordem els noms de Francesc Girbau, Eusebi
Patxot, Agustí Casas i, sobretot, Salvador Roca
que ho va ser des de 1910 fins a 1932.
Aquest darrer va ser subsitufit per una Junta
administrativa.

LES RELIGI,OSES I LA CAPELLA, COM A
CONCLUSIO
Un altre factor essencial de I'Hospital, que explica el seu bon funcionament, ha estat I'activitat
social i generosa de les religioses; primer de les
Carmelites de la Caritat (1858) i, més modernament, de les germanes Vetlladores de Sant Josep.
Amb motiu de la vinguda de les primeres, es
bastí una nova capella, on avui encara es conserven cinc magnífics baixos relleus, bellament esculpits en alastre, de fesonornia renaixentista, probablement del s. XVII.
Angel Jirnenez

(9)AHMSFG, Sec. X, nlim. 30.
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NOTA PUBLICA DE LA JUNTA DEL MUSEU SOBRE LA PROP(
PER PART DE CiU, DE FER CAPARCAMENT A L'HOSPITAL
Tal i com vam fer amb la qiiestió de I'aparcament al Passeig i la Rambla,,la Junta Tecnica del
Museu dlHistoria de la Ciutat ha acordat, unanimement, fer publica la seva opinió respecte a la
proposta del grup de CiU de construir un aparcament a 1'Hospital Municipal.
La Junta del Museu, en tant que entitat ciutadana que te com a deure vetllar per la presewacid
de tot el patrimoni guixolenc (arquitectonic, natural...) considera inviable aquesta proposta car
comportaria la desaparició o una greu alteració
d'un edifici d'indubtable valor historic i arquitectonic, els orígens del qual s'inicien el s.XVI, i que
conte com a elements mes destacables la capella
amb.uns magnifics relleus d'alabastre probable.
ment del s.XVII. A la faqana i al pati queda reflectia
da I'actuacio de I'arquitecte Joan Bordas qui hi intervingué entre els anys 1914-1922.
CHospital Municipal esta inclos en el Cataleg Monumental iArtístic de Sant Feliu de Guíxols
del Pla General de I'any 1984 com a edifici singular de propietat pÚbIica a protegir integralment
&permetent-seen ells els usos públics que no comportin la degradació arquitectonica i ambiental de
I'edificia,. Amb el mateix grau de protecció hi ha

conjunts tan emblematics com el Monestir o ]'Ermita de Sant Elm.
La Llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catala, en la seva disposició addicional
primera, esmenta que els immobles que estiguin
inclosos en catalegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanistics passin a tenir la categoria de bens culturals d'interes local, llevat que siguin bens culturals d'interes nacional, i queden inclosos en el Cataleg del Patrimoni Cultural Catala.
Per tant, I'Hospital Municipal es actualment un be
catalogat i protegit. I com diu la mateixa Llei els
bens que integren el Patrimoni Cultural mmstitueixen una herencia insubstitui'ble que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures>>.,
Es obvi que modificar o substituir un edifici
histbric per a realitzar un parquing no contribueix a
la seva preservació. Sense cap pretensió immobilista, la Junta del Museu no creu que aquesta proposta sigui una solució adequada. La construcció
d'un aparcament i d'un nou hospital, segurament
necessaris, no ha de comportar la desaparició o
greu transformació d'espais i edificis que formen
part del patrimoni histbric, natural i cultural de Sant
Feliu de Guíxols.

REUNIO DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO DEL MUSEU
El Consell d'Administracio del Servei Municipal
Museu d'Histlrria de la Ciutat el dia 2 de rnaq es
va reunir per a tractar del programa d'activitats que
tindran lloc fins al mes de juny d'enguany --que
trobareu ben especificat en aquest Informatiu-, i
de la restauració de I'embarcacio del salvament
Boera, que properament tornara a Sant Feliu.Tambe s'aprova la proposició urgent d'acord presentada pel President del Consell d'Administraci6 en els
següents termes:
"El Museu d'HS de la' Ciutat esta regit directament per la Junta Tecnica que té encomanades,
per part del Consell d'Administracid, les feines de
proposició i realització dels projectes de dinamitzacio del Museu i de defensa del Patrimoni cultural en generaL En aquesf marc, caracteritzat per
la llibertat d'accio i opinió de /'esmentadaJunta, es
vol destacar que en cap cas seria bona una voluntat de fiscalifzacio ni de coacció de la llibertat #ex.
pressid dels seus mambres, tant a títol individual
com col.lecfiu.Al mateix temps es evident que fins
aquest moment s'ha respectat la divisi6 de responsabilitats entre aquells que ocupen un carrec pu6
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blic i la d'aquells que el detenen per propia volun-'
tat i per decisió polfica alhora, ateses les seves
qualitats manifestes en la coneixenp i defensa del
patrimoni.
Donat que les darreres setmanes s'ha posat en
qüestió públicament la dedicació, la forma de fer i
d'actuar del President de la Junta Tdcnica, ~ n g e l
Jiménez, ens vol manifestar el següent:
I E - Rebutjar la critica confosionista i mancada
de rigor envers la persona i el treball del President, barrejant-hi les desqualificacions personals
amb el descredit professional.
2n.- Donar el total recolzament al President de
la Junta Tecnicaper la seva demostrada capacitat
de treball i de gestid, aixi.com per la seva actuació
ferma en defensa del patrimoni cultural de la ciutat, conjuntament amb la resta de membres de la
Junta ".
En el capítol de precs i preguntes es parla del
deteriorament de la maquina de tren i de les possibilitats de restaurar-la i de buscar-hi un lloc mes
adequat. També es tracta de la restauració de la
porta principal del Monestir, que esta pendent de
la presentació de pressupostos

BOTS DE SALVAMENT C O N S T R U ~
A SANT FELIU DE GU~XOLS
Sobre el prestigi i la categoria dels mestres d'aixa i calafats de la vila de San] Feliu de Guíxols,
poca cosa nova es pot afegir. Es per aixo que, investigant sobre els bots de salvament (per un treball en preparació), vam descobrir quelcom curiós:
mentre que el Miquel de Bohera, el bot de Sant
Feliu, havia estat constru'it a Barcelona, dos dels
millors bots de salvament que va tenir la Sociedad
Espafiola de Salvarnento de Naufragos (SESN),els
de Cadaques i el de Port de la Selva, eren obra
d'un mestre d'aixa de Sant Feliu, Emili Bosch i Jorda. Com s'explica aixo? Provarem de donar una
resposta amb el material del que disposem, avangant que no es iracta d'una qüestió tancada.
El maig de 1885 la Junta Local de la SESN a
Cadaqués va encarregar a Emili Bosch la construcció d'una embarcació de salvament. Es tractava
d'una llanxa oberta, que era definida per alguns
com <<balenerarn.Aixo no es del tot correcte, perb
s'utilitza aquest adjectiu per diferenciar-lo de la tipica embarcació de salvament del tipus BeechingPeake, el classic bot autoredre~able(es a dir, que
en cas de bolcar, recuperava ell mateix la posició
original). Aquesta embarcació, avarada el 18 d'octubre d'aquell any i que va rebre el nom de Miguel
de Aguirre, era d'una qualitat tan excepcional que
era considerada un model de construcció per la
Central de la SESN a Madrid, que recomanava a
altres poblacions del litoral espanyol copiar-la. Armava 14 rems i un dels seus trets mes caracteristics era la dotació de caixes, plenes de serradures
de suro, que portava a bord per guanyar estabilitat
i flotabilitat.
I, de fet, els primers que ho van prendre en consideració van ser els membres de la Junta de Port
de la Selva, que el mateix 1885 van fer gestions per
encarregar-neun d'igual al mateix constructor, Emili
Bosch. Pero si bé estaven d'acord amb el mestre
d'aixa, no van contractar la construcció d'una Ilanxa com la de Cadaques sinó que van optar per encarregar un típic bot del tipus angles,
autoredre~able,amb els seus característics
fidomos,) (cossos arrodonits i buits per donar flotabilitat i facilitar la maniobra de autoredre~ament)a

proa i a popa. La construcció va ser més lenta, i no
va ser fins a I'agost de I'any 1887 que no va ser
avarat i beneit. Aquesta embarcació va rebre el
nom de Diego Méndez.
Per la mateixa Bpoca que la Junta de Port de la
Selva encarregava el seu bot, la de Sant Feliu també feia gestions amb Emili Bosch per fer-se amb un
bot de salvament, pero per raons que no coneixem
la cosa no va prosperar.
Emili Bosch i Jorda tenia, doncs, un merescut
prestigi també com a constructor de bots de salvament. Perb en un moment que no podem determinar, a comen~amentdeIs anys noranta, aquest
mestre d'aixa va tancar la seva drassana i fins i tot
podria haver deixat Sant Feliu. Tenim notícies que
algunes estacions d'arreu de I'Estat Espanyol demanaren a la Central de la SESNa Madrid que fessin gestions per localitzar-10, sense exit. Segurament es per aixo que, en el segon intent d'adquisicio d'un bot per part de la Junta de Sant Feliu, al
1891, va haver-se de demanar pressupost a les
drasssanes Cardona, de Barcelona. Quan finalment es va portar a terme el projecte, el 1897, I'estacio de Sant Feliu va haver de recórrer a un altre
constructor de Barcelona, Burell i Cia.
A partir de llavors, amb algunes excepcions,
una gran part dels bots de salvament de tot I'estat
serien construi'ts per les drassanes Viuda de
Corbet6 i Cardona, de Barcelona, mentre que no hi
hauria cap altre bot de salvament construit per Emiti
Bosch.
Sobre la historia d'aquestes dues embarcacions,
no és aquest el moment de narrar-ladetalladament.
Si que voldríem, pero, remarcar algun detall que
ens sembla interessant, sobretot per valorar la perfecció del treball del guixolenc Emili Bosch. El
Miguel de Aguirre va participar en moltes operacions de salvament, la mes famosa de les quals va
ser I'auxili del vapor italia Archimede, el 15 de desembre de 1888. La seva vida va ser molt llarga,
vora 73 anys, i fins a I'ultirn moment va despertar
I1admiraciÓd'aquells qui sabem valorar una ernbarcaci6 ben feta.
Pel que fa al Diego Méndez, va ser escollit, entre totes les embarcacions de salvament existents
a Catalunya, per a ser exposat a I'Exposicio Universal de Barcelona de I'any 1888.En aquest certamen la SESNtenia un lloc reservat, i en ell el bot
dYErniliBosch va poder ser admirat per milers de
visitants. A part d'aixo, sembla que no va participar
en cap operació destacada de salvament.
Malauradament, ni el Miguel de Aguirre ni el
Diego ~Wéndezhan arribat als nostres dies, de forma que només ens queda recordar-10s a traves
d'informacions escrites i d3aIgunespoques fotografies d'epoca. Ara bé, potser aquestes notes serviran per a despertar I'interes sobre la persona d'Ernili
Bosch, segurament el millor constructor naval de
Sant Feliu de Guíxols.
Enric Garcia Dorningo

El 28 de novembre del 1993 es dugué a terme
una altra excursió del Museu. Al mati es va visitar
La Gabella, Museu Etnologic del Montseny, visita
que fou comentada pel tecnic del museu Jordi
Tura. A la tarda, després de dinar a Arbúcies, s'ascendi al Castell de Montsoriu. L'estada al magnific
castell va ser f o r ~ a
breu donat que la llum comenqava a minvar. Els participants en l'excursio van
ser 30.
També el 27 de febrer una cinquantena d'amics
del Museu anaven a Cotlliure i Sant Andreu de
Sureda.

LA RESTAURACIO DEL DRAC DE CAN CANALS

El drac modernista que estava empla~ata la
faqana de Can Canals al carrer Major esta essent
objecte de neteja i restauració, després de ser traslladat a les dependencies del Museu. Els treballs
són dirigits per Néstor Sanchiz que compta amb la
inestimable col-laboracióde dues estudiants d'Historia de I'Art.

LA RESTAURACIO DEL BOERA, ACABADA

Els responsables del Museu Marítim de
Barcelona han comunicat a la direccio del nostre
museu la finalitzacidde les tasques de restauració
del bot de salvament 43oera,). Esperem que ben
aviat el bot retorni a la nostra ciutat.

EL FONS MUSEOL~GICDE LA CIUTAT. CERAMICA PROCEDENT
DE LA VILLA ROMANA DE "ELS AMETLLERS'' (TOSSA). VERN¡$ NEGRE.
El material que presentem en aquest petit article procedeix d'una donació del Dr. lgnasi Mel4 al
fons del Museu dlHistaria de la,Ciutat. Ehsicament
és un canjunt ceramic, encara que hi s6n presents
alguns materials de construcci6 i decoratius. La
seva procedhcia és la vil.la de .Els Ametllers. o
vil.la <<Vitalis*deTossa de Mar. Els fragments que
hem triat són una mostra molt significativa del ventall crdnologic que ens donen tes ceramiques de
vernís negre per a aquest interessant jaciment. El
seu núm. d'lnventari General del Museu es el 288.
LA VIL. LA. Ocupa la vessant oriental del Turó
de Sant Magi; hi ha una terrassa a mitja muntanya
on es localitza la <:pars urbanas o zona residencial, i a un nivell inferior (al peu del turo) I'gmbit propi
per a I'explotació agrícola, el que s'anomena <<pars
rusticarn.
La vil.la esta situada en un lloc sstrategic, i
s'adapta de forma perfecta al terreny, domina la
badia i la pl~tja,i tambe te un rerepais idoni per al
conreu de la vinya i I'olivera.
Abans de I'urbanisme actual en aquest indret hi
havia una zona d'ametllers, d'aqui el seu nom de
vl.la de MEISAmetllers>,. Es aquest mateix urbanisme el que I'ha col.locat en I'actualitat en el car
mateix de la ciutat de Tossa.
Ja durant el segle passat es tenen les primeres
notícies de restes gregues i romanes en aquesta
zona, així com algun indici d'un assentament ¡beric, El primer en fer-ne esment fou Girbal el 1884, i
posteriorment en va parlar Pella i Forgas el 1889.
Pero no es fins el nostre segle que en comencen els veritables treballs dins I'espai que ocupa la
vilbla.El seu descobriment definitiu va tenir lloc el
primer terG d'aquest segle, el Dr. Ignasi MeEe i
Farré, metge i erudit, va cornenGar les excavacions a la -pars rustica~el 1914. En aquell moment
es descobriren diversos dipbsits, una base de
torcus i una premsa d'oli. El desembre de 1921
inicia la seva intervenció a la =pars urbanab>,on
deixa al descobert la part central de la residencia
antiga, lloc on es localitza I'important mosaic que
mostra I'antic topbnim de la vil.la: .TURISSA,,, i el
nom del seu possei'dor cap a la segona meitat del
segle IV: <MTALIS(Melé, 1922 p.11 -21).
El 1933 I'lnstitut d'Estucllis Catalans compra alguns terrenys de la apars urbana., i el 193435 el
professor Alberta del CastiIIo inicia la consolidació
dels mosaics, es delimita la Npars urbana,, i es
descobreix el conjunt teermai (Ldpez, 1992 p.75).
El 1957 CAjuntament adquireix alguns terrenys de
la zona residencial que encara no havien estat
edificats; aquests \ran servir de parc i posteriorment d'aparcament de vehicles. El 1976 comen-

cen els treballs seriosos, diverses campanyes
d'excavacio, amb Batista i Zucchitello, que preparen la futura investigació (Batista-LopezZucchitello, 1980). La darrera fase de la recerca
comensa el 1985 i s'allarga fins I'actualitat (López,
1992).
Els darrers treballs porten a considerar una s&rie d1hipMesispel que fa a la vida de la vil.la i la
seva evolució, perd per a poder donar uns resultats convincents i definitius manca fer encara un
estudi molt mes aprofundit i en extensió de la totalitat de la vil-la. Les diverses fases o moments pels
que passa la vil-la es podrien resumir en:
I- Nucli ibhric anterior a la vil-la (mursi sitges),
amb ceramica trobada fora de context que li dóna
una cronologia dels SA-lANE.
11- Fundaciti de la vil-la, amb les estructures romanes mes antigues de la fi del s.l ANE. o del tombant d'era. Es funda en el lloc on hi havia I'assentament dS&pocaibhrica.
111- Creixement continu imillores cies de !a fi del
s. IANE. fins al s.lll, en qu* es fan obres sumptuaries a la zona residencia! (el conjunt termal).
1V-A la fi del s.JII es produeix Yespai productiu,
es pot relacionar amb els canvis socials dlBpoca
de Dioclecia (quan te lloc la col.lacacid dels mo-

sal&).
V- Es creu que a partir del s.V hi ha un abando-'
nament lent, sense mostres de destrucci6. Encara
que algunes estances es reaprofiten durant l'epoca medieval (s'ha localitzat una necrbpolis alt-medieval del s.X-XI). L'ocupaci6 s'ha allargat tota
I'edat mitjana i més enllh.
ELS MATERIALS.A causa de la llarga vida que
tingué aquest assentament, els materials que s'hi
troben son variats i abarquen totes les etapes de
la vil.la, lligant cronolbgicament moltes d'elles de
forma perfecta, Les restes i els materíals mostren
un encadenament ben evident entre I'bpoca iberica i romana, després el material ens mostra les
importacions ithliques que arribaven a la vil.la, gosteriorment aquestes s'abandonen per materials de
tallers autbctons i despres aquests deixen pas als
centres sudgal.lics que van domiilant el mercatFins i tot quan la vil-la no furrciana com a tal i
s'abandona de forma progressiva, encara hi ha
materials cerhíics que testimonien el
reaprofitarnnet parcial en epoca medieval i maderna.
Els materials més freqüents s h : ceramica de
vernis negre,comuna,terta aÍgil.lata (aretina,
sudgal. lica, hispanica,clara), cerarnica de parets
fines, lucet-tte... perb les troballes m6s difoses són

I

els mosaics der s. IV
identificaoi6 del conjunt termal (Nolla-Casas, 1984
p.208-209, i lopez,-1992 p.73):
AI Museu &Historia de la Ciutat es troben pocs
fragments de vernís negre, la major part de la cerkmica es t. sigillata aretina, sudgal,lica, africana i
posiblement alguna hispanica.
A banda d'alguns materials de construcciir i
decoratius, tenim un interessant fragment de morter italic, objectes d'bs, metall, punxons, petxines i
algun fragment d'amfora, dollia i algun altre recipient ceramic. En aquest treball tractarem la ceramica de vernis negre.
CERAMICA DE VERN~SNEGRE. Aquest tipus
de vaixelles es va fabricar fonamentalment per a
I'exportacio al món italic, pero també a les zones
de la Mediterrania Occidental, durant els segles III
a I ANE. Van ser realitzades a partir de la tradici6
de les ceramiques atiques de vernis negre, anodels segles
menades també upre-campanianes>>,
V-IV M E . Totes aquestes produccions reben el
nom del pigment del negre del usemi-vidrat,> de la
superfície de les peces.
Amb [afi de les exportacions de ceramica atica
a occident, cap a finals del s.lVANE., es distribueixen produccions diversificades i encara no massa
industrialitzades d'aquest tipus. Les produccions
de la zona del golf de Lleó, amb les colonies gregues d'Empúries i Roses, dominen netament el
mercat dels pobles iberics (taller de Rodhe -Roses-, taller de Nikia-lon...). De la península italica
arribaran nomes les produccions de I'anomenat
daller de les petites es pam pilles>^.
En acabar la I1 Guerra Púnica (218-202 ANE.),
Roma controlara el comerg a tota la Mediterrania
Occidental i imposara els productes italics, I'exportació dels quals fara desapareixer tes produccions
occidentals del s.lll. Així arribara la ceramica camrealitzada expressament per a l'expaniana <<A>>,
portacio, que amb tres variants diferents te una
cronologia general del 225 al 50 ANE.
Amb el declivi de I'exportacio de campaniana
KA=,que tenia els seus tallers a la Campania (zona
de NApols), arriben a casa nostra a les portes del
darrer quart del s.ll ANE. les anomenades CampaANE.), que tot i el nom tenien
nianes <eB=(125-50
els seus centres de producció a t'Etrúria marítima.
Hi ha tallers occidentals que imiten aquestes ceramiques campanianes <<B,bi que s'han anomenat
<d 6-oidesv .
Fins a les nostres contrades arribaren també
ceramiques de I'anornenada campaniana aC*,
que es produien a Sicília, i I'anomenada .Aretina
de vernís negre*, que es fabricava a la zona
d'Arezzo (Etr6ria interior). Aquestes dues produccions, pero, no es troben amb gaire freqüt%nciaals
nostres iaciments.
Vers el tombant d'era, les ceramiques de vemi<

rdent mercat en benefici de la .Terra Sigillata Aretina?, i les posteriors, que prendran
diferents tonalitats vermelloses en la seva superfí-

cie.

A

Presentem alguns fragments de ceramica de
vernis negre (els mes significatius), tenint en
compte la seva descontextualitzacio (no es poden
relacionar amb estructures o estrats). Malgrat aixo,
farem una aproximació cronologica a partir de la
nova llum que han donat [es darreres investigacions i que ja Rem esmentat anteriorment.

FRAGMENTS ESTUDIATS. FIGURA 1: Fragment de vora d'un vernís negre brillant amb tons
blavosos, en bon estat de consetvacio i que presenta una pasta d'un beix clar i un tall uniforme. El
desgreixant és difícil d'apreciar. Es tracta dJuna
amb laseva producció a IJEtrOria
campaniana c<B>>,
maritima, que ens dona una cronologia de 125-50
ANE., forma Lamboglia 5. Es tracta d'una patera
poc profunda , amb un angle molt tancat tendint a
I'horitzontalitat, i de grans dimensions. Molt propera a les variants de les formes de Morel nums.
2286 i 2287.

FIG.l +&era poc profunda de campaniana eB*.Forma Lamb.5.

FIGURA 2: Fragment de vora d'un vernís negre
brillant i pasta de color beix amb desgreixant petit
pero visible a ull nu. Sembla tractar-se d'una campaniana -Bu altre cop. Forma Lamboglia 1, amb
decoració exterior sota la vora de petits acanalats. La majoria de les formes properes a la nostra
dins la taula de Morel son les variants nums. 321 a,
324, i especialment les 2322 cl i 2323 k1, que son
dubtoses respecte a I'atribucio dintre de les pro-]
duccions de campaniana #B>>o NB-oidess de
Campania i imitacions occidentals. Per aquest pro-,
blerna donem una cronologia amplia entre el 12530 ANE.

FIG.2 -Tassa de fons ample de campaniana &-.Forma Lamb.1.
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FIGURA 3: Fragment de fons amb peu, d'un
vernís negre brillant perdut en aigunes sones
( p a p rodada i ratllada). Presenta una pasta de
color marró-vemellbs, amb petits grans de desgreixant bianc. Es Irada d'una campaniana *A.
en les seves variants antiga o mitjana (225-100
ANE.), i correspon a una copa de petites dimensions que es podria atribuir a una d'aquestes formes: Larnbaglia 24,25,27 o 34. Presenta una roseta centrat circular, al fons intern, documentada a
Cartegena; i d'altres mott similars a EmpOries, sobre campaniana HA%.

FIGURA 5: Vora de vernís brillant, poc homogeni, amb marques de pinzell i ratllat. Presenta una
pasta ben depurada, de certa porositat i d'un color
marfi-vermellós. Pel que fa a la forma es propera
a la s&ie n6m. 2950 de Morel. Podria tractar-se
d'una irnitaci6 lmal o regional.

FIG.5 -Vora d'un vas de campaniana *A. o imitacid.

FIE.3 -Fons d'una copa de peties dimensions de campaniana =Au
amb roseta central circular.

FIGURA 4: Fons i peu de vernis negre molt
malmes i pasta d'un beix clar. Es tracta d'una producció del taller de Nikia-lon que tindria el seu centre a la zona del golf de Roses. En el seu fons és
visible una estampeta central cruciforme amb les
restes epigrafiques molt malmeses, encara que es
distingeix amb claredat una WN,),a mes de les
parts inferiors de tres palmetes, amb els dos parells de fulles inferiors afrontades, tal com és típic
en aquest taller. Per aquest tipus de produccions
tenim una cronologia del 250-200 ANE.

A banda dels fragments estudiats, comptem
amb un fragment de vora de Lamboglia 5 que podria pertanyer al tipus que Sanmarti anomena
emporita Far; a més de dos fragments de nanses
amb el vernís molt malmes i de dificil classificacio
perd que intui'm de cronologia enreculada.
Jordi Colomeda
Carme Montalban
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DARRERES DONACIONS A L'ARXIU I AL MUSEU
- F. verdera, Ibiza, 1976.
- B. de Pantorba, Guia del Museo del Prado, 1962.

(18-XII-1993) SR. MANEL VICENS:
Col.lecciÓ de 'postals dels anys 1950-1960 editades per
Soberanas en blanc i negre (1 Passeig de Sant Feliu, 2
Carni de Ronda, 1 Plaqa de toros, 1 Vista des del Fortim, 1
Cala Salions, 1 cala Padrosa, 9 postals de Girona) i en
color (1 Sant Pol), i 9 revistes Jorba, 1956-1959.

- QuB es Monfserrat, 1960.

- Toda Playa de Aro, 1969.
- Hevista de Girona, monografic de Gaziel, 1987.
- M. Costa Pau, Turistas, sirenas e ind@enas,1967
- J. Cals. N Baix Emaorda. 1984.

(4-1-1994) EMPRESA VANCELLS I CIA.:
- 1 barrina de peu

(20-1-1994) SR. JORDI VERRIE:

- 1 maquina d e ribot amb placa de Ia casa lsidro Pernal.
- 1 maquina Johnson.
- 1 maquina americana fabricada al taller Castelló.
- 1 maquina de partir taps.
- 1 maquina de parafinar.

2 quadres ovals amb marc rectangular de J. Domingo, 2
paraigües, 1 quinqué de porcel.lana blanc amb peu trencat, 1 suport de setrilleres.
3 postals i 1 fotografia, Record dels exercicis parroquials
(1931), Pend de Corpus de M. Vilaret (1929),Programes
de festa major (1929,1939 i 1944, Full sardanístic (1 933),
Benedicció de la bandera del grup de germanor F.J.C. de
C. (19341, document carnavalesc (1879),Full de Gaziel
(1928).

(5-1-1994) FAM~LIAESPUNA:
Material procedent de Santiago Guito: 21 fotografies de
maquetes de vaixells, 15 plaques de vidre (2 trencades)
corresponents a les fotografies, 3 clixes, programes de cinema 1933 i 1942-1945, postals d'artistes de cinema, 1
caixa amb retalls de diaris.

(28-1-1 994) AUTOPISTAS, CONCESIONARIA
ESPA~OLA,S.A.(Sr. FRANCESC CASANELLAS ESTELLER):

(7-1-1994) SRA. ISABEL GUELL:

-

Dos exemplars de la revista barcelonina La Campana de
Gecia (7-Xll-1901 i 26-IX-1908).

1 plano1 en relleu de Girona-Costa Brava (escala
1:I 00.000).

(10-1-1994) ROBERT MAYM~
(GREINER E HIJOS):
- 1 caixa amb 18 estris de forja.

(31-1-1 994) EMPRESA ALBO-BURSET:
1 cathleg de Tallers Trill, S.A. de I'any 1924,1 Alphabet du

- 1 premsa del taller Castelló.
- 5 llums d'electrodes.

Filetage editat el 1914.
1 maquina italiana ~SuperMiab, amb eis planols de les
parts i peces, per a donar forma als taps de xampany, de
I'empresa Secondo Mona, del 1934.

- 1 maquina d'escapqar del taller Castelló.
- 1 embarrat amb 2 suports.

(1311-1994) SR. ALFONS HEREU RUAX:

.

- Festival del Film Amateur:

.-

2 recordatoris de la 17a. edició, 1 plat commernordfiu de
cehmica (esquerdat, 5-IV-1975), 2 medalles/trofeus de la
I Eia. edicio(14-21 juny 1975).
1 lligall de correspondencia (1962-1985),1 lligall de premsa, 2 lligalls amb programes del Festival i altres impresos,
cartells del Festival, fotografies i fotolits, 7 cintes de magnetbfon de les diverses edicions del Simposi d'estudis cinematografics.
- 1 capsalllibre de suro.
- 1 marc de fusta.
- 1 capsa metal.lica.
- 1 bossa amb taps de suro de diferents marques.
- 1 projector d diapositives Leitz.
- 1 camera fotogrkfica Kodak Brownie Fiesta.
- 1 &mera fotografica Zeiss lkon A.G., Super lkonta.
- 1 camera fotografica David White Co., Stereo Realist.
- 2 cameres fotografiques Werlisa-I, Certex.
- 1 carnera fotografica de joguina.
- 2 trossos de ceramica inca.
- 1escut d solapa de I'Ajuntament de Sant Feliu.
- 1 timbre de porcel.tana.
- 1 clixe de zinc costa Brava*, Impremta Viader.
- 2 alburns de retrats familiars. s. XIX.
- Postals de diferents ciutats ds~spanya,del món i artísti-

ques.
- 33 rotlles/ partitures de pianola.
- Llibres: - J. Carballo, The cave ofAltamira, 1961.
- Catalonia, 1982.

(1-11-1994) FERRETERIA SOLES
- 6 manubris desparellats

. --

3 jocs de manubris de forja
Joc d e 2 fitores demuntades
- 1 cornph diametre fix
2 - - ganxos de foja
+ - 1 cap massís de forja en forma de gall
- 3 panys de ferro
- 3 atiadors de forja
- 3 pales de forja
- 3 peces de forja amb espiral doble
- 2 fanals

(4-11-1994) FAM~LIAP A ~ U V ~
- 1 bicicleta
- 1 aixa

.- I sulfatadora
'

(2-11-1994) CAN XlRlBlC
-

Peces d'una sínia

- 1 eix
- Carreta

- Ireostat

INGRESSOSAL MUSEU PROCEDENTS DE CASES LLEGADES A CHOSPITAL
També han ingressat al Museu d'Historia diverses eines i
.objectes de mobiliari procedents de les cases de Benet
Carreras, de can Miralles i de can Tresené, Hegades a
ISHospital.

1

CARTA DE JOAN SOLER I ALB ERT^
25 de gener de 1994
De la documentació existent a IIAjudanfra de Marina d'aquesta Vila, se" despdn que fou na Brígida
Fontaniltas i Vidal, la compradora i propietaria del
llagut de sardinals .BRIGIDAm i no el seu marit, en
Llivori Bargeli i Bosch, corn jo els havia indicat.
A mes a més, dels tres germans Bargdi (o Vergeli):
Quimet, Llivori i Bartomeu, era aquest Últim el co-

negut com ices Pil~t,,i que fou durant una sbrie
d'anys patró d'aquella embarcació.
Prego publiquin aquesta rectificacib en el praper
butlletí que sigui possible, tant per satisfacció de:
qualsevol part interessada, com pel meu desig de
ser fidel a la veritat. Merces anticipades,
Molt atentament,
Joan Soler i Albertí

-

SANT FELIU MALLORCA (SEGLES XIV-XVI)
1393,7novembre.- Des de la Cdria de Gsvernació de Mallorca es concedeix llic&ncia a
Bartomeu Pla de Lloret, patró de barca descoberta, per anar a ValBncia (ARM Guiatges 5 f. 14).
1393,17novembre.- Es concedeix semblant Ili&nda a Antoni Col de Lloret, patr6 de barca descoberta, per anar a Val6ncia (Id. f. 15).
1393,30desembre.- Llicencia a Miquel Garrofer de Blanes, patrtj de barca descoberta, per anar
a Valencia (Id. f. 20v).
1394, 17 agost.- Llicencia a Jaume Ros de
Girona per sortir de Mallorca (ld. f, 48v).
1395,15 gener.- Llic&nciaa Pere Massanet, oridnd de Blanes, patro de barca descoberta, perque
pugui anar a Tedelis, terra de sarrains, el qual patrd ha promes que no traura conversos de Mallorca
(ARM Guiatges 5 f. 62).
1395,soctubre.- Llic&nciaa Pere Barnes, gironi, per anar a Barcelona (f. 87).
1419,2setembre.- Ltict3nciaa Joan Seq, patró
de coca, de la dibcesi de Girona, per anar a
Atenes. Ha promes que no traurh conversos de
Mallorca (ARM Guiatges 7 f. 207v).

1375, 5 novembre.- Llicencia a Joan de
Vilanova prevere, perquh pugui treure de Mallorca
i por'tar a Catalunya un quintar de figues seques
(ARM Guiatges 3 f. 31).
1378, 24 gener.- Llichcia a fra Berenguer
Batle, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, perque pugui treure de la Ciutat de Mallorca i portar a
Catalunya 6 quintars de figues seques (f. 38v).
1376, 5 juny.- Llicencia a Jaume Castanya par
treure de Mallorca í portar a Girona un quintar de
formatges de Mallorca (f. 55).
1376,28 juny.- Llichcia a Francesc Margarit,
mariner de Palamds, per@ pugui treure de
Mallorca i portar a Catalunya 20 quintars de formatges de Sicília (f, 61v).
1376, 16 setembre.- Llichncia a Jaume Bru per

treure 20 formatges de [aterra i portar-10s a Gir=
(f. 93v).
1377, 8 gener<- Llichcia a Pers Serra de
Girona per treure de Mallorca 50 fustes de ballesta i portar-les a Girona (f. 98).
1453, 18 juny.- Joan Gifre de la vila de Sant
Feliu de Guíxols, reconeix que Joan Millars IS ha
pagat 5 lliures i 17 sous i mig 13arcelonesos.pel
salari d'un mes i mig que va estar de. mariner a ia
nau que era de Joan CanobSo, g$nuv&, la qU@
fou presa en el port de Roses. Vicen~Wives de
Palamós reconeix haver rebut 10 florins d'ar
dyArag6 pel salari d'un mes i quatre dies. Pwe
Caner de Palamós ha rebut la mateixa quantitat
(ARM Joan Castell C-180 f. 39v).
1473,Ilgener.- Pere Mapna del lloc de Moret
de la costa de Catalunya, ciutadli de Mallorca, senyor i patró de la caravel-la anomenada
Caterineta, surt en el port de Mallorca, lloga la
caravel.la amb 11 persones entre mariners ifadrins, a Franci Despuig, mercader ds la Ciutat de
Mallorca, pel viatge que ha de fer; anirh a Eivissa
on carregara de sal, tornar3 a Mallor~aon pedra
carregar 30 draps, després anira a Nipols a descarregar la sal i els draps. Dit Magana donara per
cada modi de sal 3 ducats menys un quart (ARM
Joan Castell C-171f. 58).
1478,3 mar$.- Nicolau MaciA, notxer de nw,
de la vila de Sant Feliu de Guíxols, ven a Francesc
Bartomeu, ciutada de Mallorca, un esclau ~ristiii
turc, anomenat Joan, de 22 anys d'edat, pel preu
de 90 lliures, Dit esclau es f4u cristi&a la brutat ik
Nijpols (ARM Joan Castell C-206 f. 221v).

1478,5maig.- Jaume Suris, de Lbret, del Principat de Catalunya, senyor i patrd d'una,caravel.\a
surt del port de Mallorca, prome3 a Galwran ga
Polfella, mercader, que dema pr3mmwvinent ariira
a Cala Manacor on carregara250quqeres de blat
i d'all8 anira a la platja del mar d~ h r c d o n q pagar& per n6Lit de ca& ,quartera 16diners, moneda
de Barcelona (ld. f- I15 i 2445.
1487,18 febrer.- Jaume Suris, patró de

caravel.la, del lloc de Lloret. del Principat de
Catalunya, ara surt del moll de Mallorca i que ha
d'anar a I'Alguer de Sardenya i d'aquí al port de
Sant Feliu, reconeix deure 3 Antoni Canyelles,
mercader de Barcelona, 26 ducats i mig d'or venecians i promet pagar quan torni a la vila o port de
Sant Feliu (ARM Joan Castell (2-205 f. 178~).
1489,30octubra- Antoni Caricat, mariner de la
vila de Sant Feliu de Gufxols, nomena procurador
Bartomeu Cellers, mariner de Mallorca, perquQreclami a Esteve de Roses,mariner de Mallorca, 12
ducats d'or venecians (ARM Joan Castell C-209 f,
79).
1470, 8 octubre.- El rei Joan notifica als jurats
de la Ciutat i Regne de Mallorques que ha rebut la
seva carta de dia 24 passat <ceresponent a aquella nós som contents per sguard de aqueix Regne
que dat orda en lo enfortiment e provisi6 de la vila
e port de Cadequers farem discórrer per les ylles
nostres naus segons scrivirnjb. SE per quant de
aquex Regne c m sabeu són anats CC hbmens
en [aempresa del dit Cadaqués, 10s quals, segons
és de raho, se'n volen tornar, vos pregam e
encarregam quant dir podem que treballeu e doneu orde que de aquexa Ciutat e Regne hi vaien
de continent cent homens be armats e disposts per
al mester qui stiguen alla almenys per temps de
sis mesos compertint-ni altres car en aquest endemig nós hi prwehirem. E som contents aquells se
pagan de qualsevol pemirnies e emoluments nostres de aquexa Ciutat e Regnen (ARM Lletres Missives AH 680 f.65).

147Q 15 novembre.- Els jurats del Regne de
Mallorca contesten a la carta del Rei, dient que
faran el que sia possible per trametre homes armats, malgrat la penrjria del Regne.

l4iO, 18 novembre.- Carta de Joan de Vilamari
capita general del Rei als jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca, notificant haver rebut 40 socorriment de cent hbrnens>>i Continua dient (corn 10s
enemichs slen augmentats en número de Mil e
cinchcents o pochs mes e jatsia ab la molta
artallaria que tenien en cars se trobassen qualsque
Mil ens haguessen endarrocat tota la meytat dels
murs e menes de la vila devant to siti que tenien
mes ara han círcu'lt a dos parts la vila e lo port a
dos parts que 6s difficilimo poder-se entrar ne
soccórrer la vila. Perque pus sabeu e veheu quant
en la consewacid de aquella ca a ['estat de la
Magestat del senyor Rey, ara 6s hora axi com scriu
al spectable lochtinent general de aquex regne fer
més de poder trametent de continent les dos naus
e altres que aquí se trbpien en que vinguen Mil
hornens o m6s si més sa pot fer ab les vitualles
que necessari seran e a60 sens hun punt de dilació com la nau d'en Setantí,lo balaber del Papa e
quatre altres balaners sian al port de Senct Feliu
per venir entrar en aquest port e asitiar aquesta

vila per mar e per terra que la maior fian~aque yo
tinch es de aquexa Ciutat e Regne mes que de la
Majestat del Senyor Rey carn de Calhalunya no
hona haüt fins ací sinó XXXV hbmens ...s (Id f.6667).
1486,24 octubre.- Pere Ferrer, oriünd de la vila
de Sant Feliu de Guíxols, del Principat de
Catalunya, reconeix que Simd Serralta, absent, li
ha entregat 8 lliures per esmena de les ferides que
liféu al braq esquerre e[seu fill Berenguer Serralta
(ARM Joan Porquers P-381 f,1Mv).
1494,27 abril.- NicolauAndreu, catala de la vila
de Sant Feliu de Guíxols, patró de nau o barca del
magnffic Franci Bernat, mercader de Barcelona,
reconeix que Perat Espanyol, ~iutadade Matlarca,
ha pagat en nom dels jurats del Regne, 760 lliures
i 10 sous degut per nolits de 1.I
70 salmes de blat
de Sicília que hi comprarenAntoni Espanyol, pare
de dit Perot, i Miquel Bartomeu, ambaixadors del
Regne de Mallorca, idites salmes son equivalents
a 4.669 quarteres, mesura de Mallorca (ARM Marti
Terrers T-829 f.74).

1553, 5 juny- Jaume MarquBs, mariner, de
Mataró, senyor i patró del navili anomenat Santa
Maria i Sant Elm, surt del port de la Ciutat de
Mallorques, lloga i nolieja a Pere Joan Vaquer,
blanquer de Mallorca, dit navili armat de 6 persones, el qual navili en el primer bon temps anira a
Menorca i allh carregara les robes i mercaderies
que dit patr6 voldra i amb aquelles mercaderies
anira a la platja de,,Barcelonai alla descarregara, i
tornara carregar les mercaderies que voldran
Sebastia Doy, Miquel Pascual, mariners, i Benet
Codina, blanquer. Ide la platja de Barcelona anira
per qualsevol lloc de la costa de Catalunya, ~o es,
de Barcelona fins a Blanes i si per cas hauria
d'anar fins a Sant Feliu de Guíxols, hauria de danar 3 escuts a mes del preu del present naliejament. De dita costa de Catalunya tornar& al port
de Mallorques i aquí sera pagat de 70 corones o
escuts d'or. 12 juny.- Jaume Marques reconeix
haver rebut de dit Pere Joan Vaquer 16 escuts d'or
valents 24 lliures mallorquines [ARM Melcior Sans
S-67 f.52-53v, 5 5 ~ - 5 i65~
7).
1448,20 juny.-Antoni Ros, mariner d e la vila de
Sant Feliu de Guíxols, uen aAntoni Sastre, mercader, 2 esclaus turcs, de 35 anys d'edat, un anomenat Ali, I'altre. Seni, per preu de 1'15 lliures (ARM
Bernat Contesti C-106 f. 53v).
1459, 19 febrer.- Pere Pujol, patro de balener,
habitador de la vila de Palamdrs, reconeix a Ramon
geris, mercader de ValBncia, que li ha pagat 70
lliures, moneda mallorquina, preu d'un esclau bord
negre, de 15 anys d'edat, anomenat Joan. (ARM
Bernat ContestiC-120 f, 65).
Ramon Rossell6

BIBLIOGRAFIA GUIXOLENCA
JOAQUIM NADAL, a la presentació de llibre
Sant Feliu Guixols. Imatges per a la historia,
féu un parlament que ens ha semblat que pagava la pena de donar-lo a coneixer a tots els
lectors del nostre Informatiu, pels motius que
es faran obvis a mesura que es llegeixi.
Comenqa el parlament amb una felicitació cordial a tots els assistents i, en general, a tota la població per I'edifici del MonesJir i pel seu equipament (Arxiu, Museu, Sales d'exposicions,etc.) que
a poc a poc es va consolidant en el context dels
altres equipaments muncipals. Un altre motiu de
felicitació era el nostre Passeig de Mar, patrimoni
magnífic, i el privilegi de viure cada dia arran del
mar.
A partir d'aquesta doble felicitació, que li servi
de preambul, Nadal continua dient que seria bo
que amb quatre pinzellades, com ho feu un video
de Barcelona que mostra Oriol Bohigas en un programa de televisió, es pogués definir com havia
estat I'essencia mateixa de la ciutat de Sant Feliu.
Un exercicj -digué- que podria fer el nostre Taller
d'l-listoria amb molta eficacia, <<parlant
del port, de
la platja, del monestir, del suro, del tren ... I amb
uns quants elements ben definits explicitar la relació -a vegades conflictiviva, a vegades creativaentre el món feudal (en aquest cas eclesiastic) i el
món civil, preferentment municipal, l'activitat economica -volcada preferentment cap al mar-, la pesca, el suro, I'exportacio, la marina, la navegació.
Totes aquestes coses que es perden en I'ombra
del record, que son simplement al rerafons de la
nostra memoria, perque tots plegats ho hem viscut d'una manera o altra a traves de les nostres
families; principalment, obviament, de vostes: I
que de cop i volta el que fa I'historiador és arreplegar-ho, posar-ho junt i tenir la capacitat de presentar les coses de tal manera que apareix un discurs
lbgic que interpreta i analitza més enlla del que pot
ésser la simple descripció que, peFa a peqa, podem fer cadascun de nosaltres amb els record que
tenim emmagatzemats de la nostra propia vida o
d'allo que ens han explicat.
I em sembla que aquest llibre fa i facilita aquest
exercici amb una extraordinaria eficacia. Jo diria
que amb molta forqa; i un exercici on, a mes a més,
es pot produir I'exercici personal de cada un de
vostes i de tots els ciutadans de Sant Feliu, aplicant-hi la seva manera de veure aquest procés de
transformació i la seva manera de interpretar-10.
1 em sembla que la combinació entre les fotografies les que <<manen,,com havia dit el fotograf
(Quim Bigas)- antigues, mes que no pas les noves
fetes a mida realment amb un esforc de persisten-
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cia, de tenacitat d'ernpaitar la visual exacta que
dona justament aquesta forqa comparativa entre
el passat i el present en cada angle concret de
cada una d'unes tres-centes fotografies fetes de
diferents aspectes de Sant Feliu de Guixols.
Aquesta combinació, aquest treball, i els comentaris de ItAngelJirnenez en relació a tot el que
significa arreplegar cites literaries per un costat, el
comentari del sentit de I'espai urba, de la vida com
s'hi ha anat desenvolupant per I'altre, són en certa
manera el vídeo estatic que equivaldria al vídeo
de Barcelona -que us comentava- de I'Oriol
Bohigas.
I em sembla que mes que la pregunta si era
millor o pitjor el Sant Feliu de les fotografies antigues o el Sant Feliu de les fotografies noves -que
sempre és capgirable-, el que cal es veure sobretot que ha passat aqui dins, quina es I'aventura
humana que s'amaga darrera d'aquest paisatge
estatic que es la fotografia. I en aquest sentit em
deixin fer un parentesi per a capgirar I'argument
tantes vegades quantes calgui. Si vostGs agafen
la fotografia que compara el Passeig amb el Reina
Elisenda ara, i I'edifici que hi havia abans, potser
s i que podrien dir que mes ens hagués valgut que
no hi hagues I'hotel i hi quedes I'edifici que hi havia hagut abans. Perb si vostes agafen la fotografia de la riera i veuen aquells darreres de cases i
aquella roba com penja, i la riera coberta, i el que
significa un model de vida o un altre, tinguin la seguretat que cap de vostes, em sembla, no voldria
fer marxa enrera.
Aquest es un factor que hem de tenir en compte, en la mesura que quan se'ns apaga el llum,
som incapaps de pensar que fa cents no n'hi havia. Estern tan directament vinculats, som tan
depenents d'allo que entre tots hem anat creant
de confort estable en Ia vida urbana que I'exercici
de pensar com s'ha arribat fins aqui -i a quin preu,
es clar, també-, pero que cap de nosaltres no hi
voldria renunciar -i fariem be de no voler renunciar- a tot all0 que ha significat un procés de modernització de la vida, que em sembla que es extremadament interessant i que expressa una noció que tots hem defensat. 1 es que, primer, la historia mai no es repeteix. Segon, en general, sempre és temps millor el temps que ha de venir que
no pas el temps que ha passat. I aixo, entre tots,
ho hem de fer possible, i hem de treballar en
aquesta direcció, perque crec que es la tonica que
-amb alts i baixos i amb fluctuacions, pero- s'ha
anat produint i reproduint al Ilara de tota la historia.

Deia que una de les coses que he fet per presentar aquest llibre ha estat buscar i intentar cornptar en quantes fotografies hi havia gent i en quantes no n'hi havia. I havia pensat de fer el retret als
autors -que'ja no els hi puc fer perque, despr&, la
comptabilitzacio finals els es favorable- heu triat
massa paisatge urba, aqui no hi surt la gent. Que
era una crítica facil. Ben comptabilitzat, perb,
aquest és un llibre on la gent té un paper important. Potser un paper de segon pla, perque no acaba d'estar en primera línea. Perd hi ha tot el qui ha
d'haver: els pescadors, els tapers, els descarregadors del moll, hi ha dones, hi ha gent al Passeig, hi
ha moltissima gent que apareix potser anonimament com un teló de fons, pero que es la que dóna
sentit a tot el que representen aquestes fotografies i al que, al pas del temps, ha fet que anés
conduint Sant Feliu cap a una determinada realitat.
En el fons hem de pensar la ciutat com una
realitat urbana i cbm una realitat humana. La realitat urbana sense la realitat humana no te cap sentit. Res no es justifica. Facin I'exercici mental de
buidar Sant Feliu de gent, un dia, una setmana
sencera. I d'apareixer una sola persona a les dotze de la nit, a ia una...Ni el Passeig del Mar no
tindria la gracia que te amb la gent vivint-hi i vivini10, i donat-li cos i sentit. Perque cap dels aspectes
de la realitat urbana construrda no s'explica si no
és amb tota I'acumulacio d'histories humanes que
hi ha al darrere. Es aquesta relació dialGctica entre els homes i les dones, i la realitat urbana que
hem construi't el que fa que -en el fons, ens agradi
o no- el Sant Feliu d'avui sigui ISher&nciaexacta
d'un joc una mica complicat, d'exercicis de poder
determinat i d'una realitat social que no és homogenia i que és complexe, pero es la que és. Tenim
tots plegats Isherenciaque hem rebut de tots els
qui ens ha precedit. I la nostra obligació es la de
ser capaFos de conduir les coses en una direcció
que ens permeti fer-ho millor, i deixar una herbncia
millorada i transformada. Em sembla que aquest
es el punt de vista amb que vostes s'han d'aproximar a aquest Ilibre. Primer des del punt de vista
personal, del rerafons de la membria de cada un
de vostes. Després, la membria col.lectiva amb la
voluntat d'incidir-hi com a membres d'una comunitat, com a ciutadans d'un poble, d'una població
que s'ha anat construint al llarg de la historia i que
encara avui es va fent. I a partir d'aquí, fer una
lectura visual i literaria d'aquest llibre, que dona
molt el to del que ha representat aquesta trajectoria tan rica i tan interessant.
Pensin, per altra banda, que aqui hi juguen
molts elements i de moltes menes, alguns d'entorn fisic, orografic, com eslera I'entorn de Sant
Feliu. Un altre mes de medi natural, com era, com
podíem veure ['entorn de Sant Feliu despullat de

cases, per6 despullat de vegetacid també, i aquesta es phcticament una realitat a tota la Costa Brava. I com, a partir d'un determinat moment, hi ha
un canvi molt radical en eJ paisatge -amb els matisos que vulguin-, els boscos de suras són un patrimoni de sempre. En canvi els boscos de pins
s6n una realitat sobrevinguda. I la muntanya, tant
de Sant Elm com la de sobre el port, estaven despulIades de vegetació. En canvi, de cop i volta, les
plantacions mes urbanes hi donen una forca diferent, que canvia. En el cas de Girona o de
Barcelona passa el mateix. La muntanys de
Montju'ic era una muntanya absolutament pelada,
per raons estrategiques, bbviarnent. I que adquiria
una tonalitat o una altra segons la realitat conjuntural de cada moment. Tot aixb dhna molt el to del
que vosths hi poden trobar i del que vostes hi han
d'anar a buscar en aquest llibre. I deixim-me dmplement, primer felicitar els autars que son els que
realment han dedicat aquest esforg t e r q per a
poder construir un discurs extremadament interessant i que drodueix una certa interpelacio sobre
cada una de les realitats que esta intentant realitzar. I després a I'Ajuntament, que I'ha fet possible
i I'ha volgut publicar, pensant que aquesta podia
ser una publicació Útil per a tots vostbs iper a promoure la visid d'aquest a realitat col.lectiva que es
Sant Feliu de Guixols.
I deixin-me; per acabar, tornar en certa manera al principi, i en un to una mica persanat, El fet
que Sant Feliu fos en una epoca de ¡'Edat Mitja
carrer de Girona, potser justifica que jo hagi vingut
a presentar aquest llibre, no pas amb cap pretensi6 de donar una visió pejorativa de la condició de
carreratge, sind ben al contrari.Aquel1 era un exercici de llibertat dels ciutadans lliures que volien ser
lliures i que per aconseguir aquBsta llibertat es virinculaven a un altré entorn de llibertat, que podia
ser una altra poblacid, per a desvincular-se d'un
entorn de somefiment que podia ser la de la relaci6 mes directa amb els poders establerts extremadament potents, justament expressats per
aquest Monestir on estem. Haver buidat el Monestir del poder que era i haver-10 substitu'it per un
poder civil és en certa manera la destil.laci6 final
de I'exercici de llibertat que van fer els ciutadans
de Sant Feliu de GulxoIs el dia que van voler -i
poder- ser carrer de Girona. No pas perque Girona
hi fes cap paper especial, sinó perque la ,gent de
Sant Feliu, amb aquesta tria, feia un exercici de
llibertat en relaci6 amb un determinat poder Local
que els dominava i que no els acabava d'agradar.
De veritat, felicitats pel Ilibre, 5 que el puguin
disfrutar aquestes vacances de nadal, i que I'any
que ve sigui mes bo que aquest. Moltes gracies.

Bigas, Joaquim; JimBner, ~ n g e (1993)
l
Imafges per a la hhistdcia, Col.lecci6 dlEstudis
Guixolentrs, nllm. 8, Sant Felh.~de Guíxols:
Servei de P~blicacbnsi Arxiu de I'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.
El passat 18 de desembre de 1993 es presenta
al Monestir de Sant Feliu el darrer volum, el vuite,
de la Col.leccio d7EstudisGuixolencs, Imatges per
a la historia del qual en s6n autors Joaquim Bigas,

membre de I'Associaci6 Fotografica de Sant Feliu,
i Angel Jirnenez, director de I'Arxiu Municipal.
El llibre consta de 46 capitob que tracten uns
espais (La badia, La Rambla Vidal, El barri de
Tueda,,..) i w nes activitats determinades (TrAfic al
port, Xarxes i drassanes, La indljstria surera,...), i
cadascun @ells queda dividit en dues parts: en
I'una, es comparen dues imatges realitzades des
del mateix angle, una del passat i una d'actual; i
en 17altre,imatges en unformat m8s petit i text complementen la informacio. A través de les seves 97
pAgines els autors ens fan participar de I~voolució
urbanistica ipaisatgistica de la ciutat, 5 ens sentim
capagos d'anar d&cobrint les diferkncies entre
i'ahir i I'avui idarw trobant els canvis progressius
que han patit en molts MSQS o que han ac6nseguit
en dfaltres les diferents zones del municipi.
La majoria de les fotografies antigues- que
corresponen a un periode d'entre finals del segie
passat als anys trenta del nostre- sbn obra d'Angel
Toldra, Luis Roisin,Amadeu Mauri, Ricard Mur,... i
procedeixen del fons d'imatges de ['Arxiu Municipal i de les col.lec~isnsprivades de Pere Barreda i
Pere Mias. Les fotografies actuals han estat
realitzades per Joaquim Bigas, que ha tingut cura
de buscar I'enquadrament al mes semblant
possible i fins i tot en alguns casos ha cercat, com
ell mateix ens ha explicat, la mateixa Iluminositat.
Una dificultat en aquesta tasca ha estat la
impossibilitat de triar altra composici6 que aquella
que li venia imposada per la fotografia antiga, i per
tant no estava autoritzat a buscar elements que
poguessin suavitzar o fer m8s amable la imatge
actual.
Amb el text ens endinsem en el context de la
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fotografia( les funcions d'un edifici, les activitats
propies d'una zona, els costums, ...) i alhora en les
concrecions( les dates de construcció, arquitectes,
propietaris,...). Pero no vol ser una evocaci6
nostalgica de temps passats sinb que intenta- tal
com ens explica Angel Jiménez en e[ proleg- <<de
subratllar I'aspecte informatiu i testimonial de la
percepció visual del passat (...). Els breus escrits
(...) no signifiquen pas la defensa d'un sentit
immobilista del patrimoni i de la seva conservació
a ultranqa (...). El patrimoni urba es pot adequar a
noves necessitats i a funcions actuals-.
Queda clar a través del llibre la importancia de
la imatge com a font d'investigacio. Dins la historia
urbana contemporania, la imatge no tradueix o interpreta- com passaria amb els gravats- sino que
és la mateixa realitat. Perd fins ara són poques les
vegades en les quals la fotografia s'integra en la
recerca d'una manera completa, amb el mateix
nivell, dignitat i atenció que altres documents que
son a I'abast de i'estudiós. Massa sovint les
fotografies són nomes acompanyament del text
resultat de la recerca, son 4l.lustracions~~.
A traves d'un detingut examen d'una fotografia
d'un espai urba qualsevol, és possible
d'estudiar,per exemple, el grau d'urbanització
(volum construi't, solars buits,...), els tipus i les dates de les edificacions( tipologia, dates,...),
analitzar la pavimentaci6, la plantacid d'arbres, la
instaI.laci6 electrica, el clavegueram, els fanals, els
tipus de vehicles, de botigues i empreses, la
indumentaria,... Com ens evidencia aquest treball,
en una fotografia d'ambient urba es pot anar molt
més enllQde I'esludi de les edificacions.
Silvia Alemany

"L'AnticlericalSsma a Sant Feliu de Guíxob i
comarca a IJepoca contemparhnia", dtAngel
Jimenez.

~ ~ u etreball
s i d'investigacio apareix dins de la
darrera publicaci6 de QUADERNS DEL CERCLE
D'ESTUDIS HISTORICS I SOCIALS DE GIRONA,
que es presenta sota el títol Esgl&sia i sodetat a la
Girona cohfempo&niaa
En aquest estudi se'ns presenta una qüesti6
poc coneguda en I'hrnbit historiogrAfic en general,
i encara menys enel local, el perque de I'exislencia d'actituds anticlericals 1 les manifestacions en
fets concrets.
Cautor ja ens havia presentat diversos articles
puntuals sobre aquesta qiiestid que han aparegut
en diferents publicacions. Especialment interessants van ser els articles que aparegueren a Es
Corc6 i que ben segur són la base de I'article que
ens ocppa. ~eguintamb, les seves investigacions
aprofundint en la qüestid anticlarical ~ n g e l
Jimknez ens permet d'observar quin ha estat el
paper de I1,Esglésiacatblica en els darrers dos segles, tot i demostrant que en masses casas hi ha
un excés de poder clerical que va lligat a un allurtyarnent de la fe cristiana de base, fet que no fa
res mes que augmentar I'enfrontament entre clericals i anticlericals.
L'analisi histbrica segueix un fil argumental que
ens porta des de les actuacions de la Inquisició,
símbol m&im del poder repressiu de I'Esglesia
durant segles, fins als fets de 1936, que podrien
ser la culminació de I'anticlericalisrne amb I'atac
directe al clergat. En aquest llarg carni I'autor presenta diversos mm-ents histories, entre els quals
podem destacar Isimpactede les noves idees que
imposh la Revolució francesa,la guerra del Frances, el mogut segle XIX fins a la Restauració, els
origens de I'obrerisme, el primer terg del segle XX
(catolicisme social, la Setmana Tragica, 1936).
El perque de les actituds anticlericals 6s presentat per Pautor com una resposta a I'actitud í
doctrina contriria, el clericalisme. Hi ha diversos
elements que provoquen i posen de manifest el
pensament anticlerical, pero n'hi ha dos de destacables;
I'existhcia de I'Església corn a estructura de
poder.
- Isapropamenti defensa de ISEsglesiade les
idees mes conservadores i reaccionaries.
El treball ens permet de veure com hi ha una
resposta clara a I& preguntes que moltes vegades ens hem fet de per que es van produir moments critics i trkgics en una ciutat com la de Sant
Feliu, tenint com a víctimes els representantso els
bens de 1'Esgl$sia catblica. No 6s una resposta

unilateral sin6 que s'han de veufe una serie de circumstancies i de situacions que hi portaren, totes
elles lligades en molts casos a les actuacions de
la prbpia Esgltisia o dels seus representants. Sense oblidar el paper de les ideologies liberals, progressistes, federals, republicanes, socialistes o
anarquistes.
Un dels aspectes destadles del treball es la
inclusi6 de Sant Feliu en un marc més ampli, no
com a cas isolat. S'ha intentat -i s'ha aconseguitveure si hi havia a la comarca (Calonge, Palarnús,
etc) els mateixos eixos de funcionamernt i resultats que aquí. Aquest element permet d'adonarnos que no hi ha processos hisfdrics localistes,
sinó que sempre a'ha de veure el context mes proper i el mes lluny&
Un dels temes de gran interes que queda per
estudiar fa referencia al paper dei nacionalisme/
regionaisme en aquest aspecte de la nostra histb
ria. Potser setia convenient aprofundir en la qiiestió ja que aixb permetria aclarir dubtes i ensorrar
teories maniquees que tan de moda estan en ambients hist~riogrhficsdel nacionalisme excloent.
Tot i que limita la seva aportació el 1936, I'autor acaba fent referhcia a alIB que s'esdevindria a
partir de 1939 i torna a insistir en el mateix argument que fins aquell moment ens ha estat dernostrat:
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ccL'Esglesia, despres (1939)'tornaria a perdre
un nova ocasió..., per a descobrir al cor de la persecució la prbpia identitat, i esdevenir així una comunitat al servei de fa Humanitat no vinculada a
cap poder...basada en els senzillament cristians,
es a dir, en tots aquells que tenen un actitud de
servei als altres...D.
Amb aquetes frases finalitza I'estudi de I'anticlericalisme, i en resten obertes les portes d'una
investigació a realitzar que es la del paper de I'Esglesia local durant el franquisme, encara que ja
se'ns anuncia que no van canviar les actituds i les
situacions de domini i privilegi que tenia I'Esglesia,
sobretot per la total comunió amb les autoritats lo-

cals durant els primers quinquenis de la dictadura
feixista.
En resum, un bon treball que ens permet de
tenir una idea més acurada d'una de les qiiestions
fonamentals de la nostra historia, i que sense cap
mena de dubte enriqueix la historiografia
guixolenca conternporania, i d'un valor historiografic que va molt mes enlla de les nostres contrades,
per a convertir-se en una bona aportació a la historiografia catalana conternporania.

Presentació a Ullastret del dotze volum dels
estudis del Baix Emporda.

trada s6n: <<Covade la Costa d'en Cirera (Sant
Feliu de Guíxols). Restes humanes,, de Bibiana
Agustí; .Jaciment de codols (Edat del Bronze)>j,
..Jaciments del Bosc d'en Rabell (s.1-II d.C.) i (Cal
Pitxo (s-1-111d.C.) de Lluís Esteva i <<Elcampanar
de I'església de Sant Martí de Romanya), de Pere
Triiueque.
- .

El diumenge 21 de gener va tenir lloc a les escoles d'ullastret la presentaci6 del volum núm. 12
dels Estudis del Baix Emporda que edita I'lnstitut
d7Estudisdel Baix Ernporda. i'acte de presentacid
va ser presidit pel Sr.Vicen~Teixidor, alcalde
dYUllastret,la Sra. M3Aurora Martín, cap del Centre d'lnvestigacionsArqueologiques de Girona i directora del Museu d'ullastret i el Sr. Lluis Esteva,
president de I'lnstifut. En el decurs de I'acte, els
autors presentaren els respectius articles.
El volum consta de nou articles i sis notícies al
final de la publicació. Els articles referits a Sant
Feliu i la Vall d'Aro son els següents:
- ccExcavacions a la basílica de Santa Cristina
d'Aro (Baix Emporda)(l962-1966),, de Lluís Esteva i Cruañas. Es tracta de la publicació dels resultats de les campanyes d'excavacio d'aquells anys
i conte la descripció de les estructures i les inhumacions que es posaren al descobert.
- <<Materialsarqueologies de la basílica de Santa Cristina d1Aro~sde Francesc Aicart i Josep Ma
Nolla. Complementa el treball de Lluís Esteva amb
I'estudi dels materials que van apareixer en aquelles campanyes, els quals fan sospitar una llarga
perduracio de I'habitat en el lloc.
- <<Unforn roma a Solius,, de Francesc Aicart i
Jordi Sagrera. És un breu estudi de les restes estructurals d'un forn roma situat a I'Ardenya.
- <<Elretaule renaixentista de Santa Cristina
d'Aro. de Lluis Esteva i Jordi Bautista. És una analisi historica i estilistica d'aquest retaule .obrat per
Joan Pujades i Joan Sanches segons demostren
els autors.
Les noticies breus referides a la nostra con-

Josep Melcior Muñoz i Ayats
Llicenciat en Historia Conternporania

Francesc Aicart
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CALENDARI D'ACTIVITATS (MARC-JUNY 1994)
EXPOSICIONS

CONFERENCIES

-Exposicions de Claude Lambert i Experimental
Ninots. Del 4 al 28 de febrer.

Paral.lelament, es faran algunes conferencies
relacionades amb els temes de les exposicions:

-"La indktria surera (1910-1945) i Ricard Mur,
fotograf del suro". Del 3 de marq al 17 d'abril.
Maquines del suro procedents de fabriques
guixolenques complementades amb una exposició de fotografies de Ricard Mur sobre el tema
realitzada pel Museu del Suro de Palafrugell.

3 de marg, a les 19,30 h.
"El suro en la historia industrial de Catalunya",
a carrec del Dr. 'Jordi Nadal i Oller, catedratic
dJHistoriai Institucions Economiques de la Universitat de Barcelona.

-"Exili i deportació 1939-1945" (Catalans als
camps nazis). Del 12 de marq al 17 d'abril. El
testimoni dels qui van patir i morir als camps de
concentració nazis.
Divendres, 18 de marG, a les l9,3O h :"Nit i boira" d1A1ainResnais. Pel.licula i col.loqui.
Diumenge 3 d'abril, memorial als Jardins de Juli
Garreta.
-"Sant Feliu de Guixols, 1910-1945. De la Primera Guerra Mundial a la Guerra Civil". Del 25 de
marg al 15 de maig. Exposició dels Tallers d'Historia, Arxiu i Museu, continuació de la realitzada
I'any anterior referent al període 1870-191O.
-"Escriure com viure". Del 8 d'abril a 1'1 de maig.
Recull dels mes de quaranta anys de creacib
literaria de Josep Vallverdú.
Divendres 8 d'abril, a les 19,30 h. inauguracio.
-ll~sia: el continent de la diversitat". Del 28 d'abril
al 15 de maig.
-"El Petit Príncep". Del 7 de maig al 5 de juny
(Central de Biblioteques de La Caixa).
-"El poblat iberic dels Guíxols". A partir del 26 de
maig, a la sala II del Museu. La primera poblaci6 estable del territori guixolenc.

-Exposició de fotografies de Quim Botey. Juny.

-

'

10 de mar^, a les 19,30 h.
"La industria surera del Baix Emporda (19101945)", a carrec de Santiago Hernandez, professor d'lnstitut i autor de diversos treballs d'historia sobre el tema.

25 de maq, a les 19'30 h.
"L'art de 1910 a 1945", a carrec de Francesc
Vicens, regidor de difusió i relacions culturals
de IgAjuntarnentde Barcelona.
7 d'abril, a les 19,30 h.
"La literatura catalana entre el Noucentisme i la
Guerra Civil" a carrec de Margarida Casacuberta, professora de literatura catalana contemporania de la Universitat de Girona.

14 d'abril, a les 19.30 h.
"La ~ u e r r a
civil". a carrec del Dr.Pelai Paae
professor d3~istdria
Contemporhnia de la Ür
versitat de Barcelona.

5 de maig, a les 19,30h.
.I
"Per una cultura de la pau" a carrec de Felix
Mattí, director del Centre Unesco de ~atalun~a
26 de maig, a tes l9,3O h.

"Món iberic i romanització al nord-est de
Catalunya", a carrec del Dr. Josep MaNolla, pro-,
fessor titular dlArqueologia de la Universitat de'
Girona.
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