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SANT FELIU DE GUIXOLS

ARXIU I MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT

a~ardins-deSant Pol, S'AgarÓ i la Conca

@SantFeliu de Guíxols - Mallorca (S. x ~ -vxve
Noticies

CATALEG DE L'EXPOSICIÓ "SANT FELIU DE GU~XOLS(1910-1939).
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL A LA GUERRA CIVIL

- 2 cabassos per anar remullant el peix des de la
- Registro de bajas del padr~nde vecinos, 1925-

- Esborrany del llibre parroquial de defuncions,
- Consells als tuberculosos. Girona, 1936.
- Piramide d'edats de 1924 extret d'Y Barbaza, El

- Escorqa de pi, a partir de la qual s7eIaboravael

1938.

1939.

paisatge huma de la Costa Brava.

EL TREBALL
La pesca

- 2 llibretes de senyes de Jaume i Josep Soler,
1943.

- 3 fitores.

-

barca.

- 1 ruix6 o ancora petita.
- 1 gall o boia de senyalització de xarxes i nanses.
- Motor Hipocampo construi't als Tallers Castell6

- 2 cornamuses i estri per lligar corda en I'ernbarcació.
- 1 góndol.
- 2 bruíxoles.
- 3 nanses.
- 1 llum de teranyina per a la pesca a I'encesa.
- Paneres per posar el peix a la venda.
Bornois, que mantenien les xarxes surant.

-

de Sant Feliu.

taní o tint per a les xarxes.
- Xarxes, blanca i tintada.
- 1 maqueta d'un llagut de sardinals utilitzat fins
cap a I'any 1920, realitzat per Josep Almar i Pujol.
- 1 maqueta del llagut de sardinals drigidal5
construi'da el 1911, realitzada per Joan Soler i Albertí.
- 1 maqueta de xaica o bot de llum que s'utilitza
despres de I'any 1925,i es el que acompanya la
teranyina, realitzada per Josep Almar i Pujol.
- Fotografia de la primera meitat d'aquest segle,
amb les xarxes assecant-se al Passeig i llaguts
sense motor a la platja.

La industria surera

- Col.leccio de 51 fotografies de Ricard Mur (ex-

posició cedida pel Museu del Suro de Palafrugell)
sobre els diferents processos de fabricacid dels
productes en suro.
- 2 fotografies dels tallers d'lsidre Pernal, finals
del s. XIX-principis del XX.
- 7 fotografies de la fabrica Traschler i 2 de la fabrica Villa, als anys trenta.
- 1 quadre amb diferents mides de taps de vi. .
- Fullet6 dels tipus de taps i altres productes en
suro produ'its per Vancells & Cia, S.A.
- 2 laf fons amb fulls ~ubiicitarisde les maauines
con'stru~desper 1sidre'~ernal
i Castell6 ~errrknos,
de Sant Feliu.
- Full de publicitat Mdquina de partir. Albert0
Pernal, Taller Mecánico.
- Talleres Trill, S.A. Catalogo de 1924. Palafrugell,
1924.
- lnstrucciones para la Maq. de calibrar cuadros.
T. Gallart, Palafrugell.
lnsfrucciunes y recambios para la maquina aG S .
T. Gallart, Palafrugell.

1

-

- 1 llibreta de retir obrer
- 1 balan~ade cartes.
- 1 maquina calculadora.

I

- Maquina de ribot. Constructor: Isidre Perna!.

- Maquina de barrina.
- Mitquina de carrar.

- Grup motriu (embarrat i motor) que donava ener-

- Instruccions per al muntatge de la maquina
4 u p e r Miat- construi'da per I'empresa italiana
Secondo Mona el 1934.
- Capses de cartró i de fusta per a guardar taps de
diverses fabriques de Sant Feliu.
- informacidn Comercial Española, ncjm. 199
(marg 1950),amb I'estudi de diferents empreses
sureres catalanes.
lntermundo. Llibret publicitari sobre les empreses adherides a Intermundo (pai'sos surers mediterranis).
- Llibre d'inventari de I'empresa Jose Villa Olias,
1939-1 95 1.
- Llibre d'obligacions a cobrar de I'empresa
Traschler, 1947-1975.
Llibre Major de I'empresa Hijos de Benito
Planellas, 1901-1939 i llibre de comptes corrents,
1939-1940.
- Matrius de rebuts, amb el segell del Cornit6

-

-

gia a les maquines.
- Maquina d'esmerilar caps de taps. Constructor:
Hijo de R. Castelló.
- Maquina de parafinar.
- Maquina d'escapqar. Constructor; lsidre Pernal.
- 3 maquines de marcar.
- Premsa per a plats d'esmeril.
- Maquina de partir taps. Constructor: Hijo de R.
Castelló.
- 2 maquines americanes de rebaixar taps (una
de fulla oscil.lant i una de fulla fixa).
- Maquina italiana per esmerilar taps de cava.
- 3 llums d'electrodes.
- Canat per secar taps.
- Bolets de rentar taps.
- Pala de fer pila.
- Coves.
- Plantilles per marcar sacs i capsa amb segells
de números per marcar.

Altres jndastries
Patent d'invencio a favor de Jose Palahi per a
I,explotaca d,un
de
1929m
Dibuix-caricatura dels repartidors de gasoses i
sifons Fabrica Jose Cervera.

-

El primer turisme

- Fotografia dels Banys de
Sant Elm, anys vint.
Fulletó amb fotografies
de la urbanització de Sant
Elm.
- Publicitat editada en els
diaris del balneari Sant
Elm.
- Cartell .Gran Festival de
Natació i Water-polo. .
Banys Sant Elm, 1922.
Invitacid a un ball amb
motiu de la regata
Barcelona-SJAgar6, 1922.
- Fulletó de les festes de
S'Agar6, 1931.
- Fulletó .La mes bella
platja de la Costa Brava.
S' Agaro
- Fulletó tGatalonia. Costa Brava. SAgarb.

-

-

+)

LA CIUTAT
Joan Bordhs, arquitecte municipal

- Dibuix a I'aiguada (<Roma.capilla Sixtina. Detalle
de la boveda. Miguel Angeln.
Dibuix d'escultures d'una mensula, 1917.
AquareMa s. paper.
- Autorització del Museu del Vatica de Roma per
poder dibuixar al seu interior, 1911.
- Porta d'entrada, 1 920. Tecnica rnixta s. paper.
- Projecte de reforma de IIHospital de Sant Feliu
de Guixots. Planol de la fagana, 1922.
- Baños de Sant Elmo, algunos dibujos de detalle
para la ejecuciún de las obras, 1922.
- Projecte de rotonda per als Banys Sant Elm,
1923.
- L'Avi Muné, 16-VI11-1924, on I'article en portada
reedificació de I'Esglesia de Sant Joam parla
d'un projecte de Joan Bordas.
- Casa de Joan Bartra, 1925. Llapis s. paper.
- Projecte de mercat cobert municipal, 1929 (2 planols).
- Porta de la casa Cibils. AquareLla s. paper.
- Projecte per a la font de la placeta Sant Joan,
1931.
- Dibuix de la Porta Ferrada, 1933. Tinta s. paper.
- Projecte per a la font de la p l a ~ adel Mercat. Tinta s, paper.
- Autorretrat, 1934. Llapis s. paper.
- Projecte de colomar al Passeig de Sant Feliu de
Guixols, 1935. Esborrany a llapis i definitiu a tinta.
- Projecte de la p l a ~ adel Monestir, 1936. Tinta s.
paper.
- Estudio de modjficación de tipo de respaldo de
/os bancos del Paseo del Mar, 1944.

-

Millores urbanes

- Projecte de pont sobre la riera del Monestir, rea-

paper.
4 fotografies de la construcci6 de la riera, 193234.
- 2 fotografies de la riera als anys vint.
- 2 fotografies de la riera durant la nevada de
1933.
- 1 dibuix de Joan Bordas sobre la riera.
- AquareLla s. paper de P. Gorro sobre la riera del
monestir.
- Projecte de consiruccid del clavegueram, 1930.
Enginyer: Jaume Llado. Plhnol de la disposició
general de la part a cobrir.
- Perfil longitudinal de la secció de les canonades,
1926. Arquitecte: Joan Bordas.

-

CULTURA l LLEURE
Ensenyament
- I pupitre
- 2 globus terrestres.
- Maqueta deis Estudis Nous feta a escala 1/50
per I'alumne Josep Gay Ferran el 1942.
- Llibreta de Joan Soler, 1917.
- 3 llibretes de Josep Gay: 1938 (2) i 1939.
- 2 llibretes de Maria Ciura: 1939 i 1942.
- 3 llibretes de calmligrafiaBruño.
- 1 capsa de compassos, plomins i 2 manecs (de
fusta i d'ivori).
- Diploma atorgat a Josep Gay pel mestre J. Mas,
1941.
- 2 fulls de dibuix tecnic de I'Escola &Arts i Oficis
Jose Remus Rufí corregits pel professor Narciso
Franquesa, 1943.
- Llibres escolars: Álbum del buen humor; J .
Dalmau, Enciclopedia ciclico-pedagogica(l940);
J. Paluzie, Aritmetica intuitiva(l919); S. Calleja,
Gramatica. Primer Grado(1920);
Cartilla moderna de aritmefica
( I 928); Manual de la Historia de
España(l939); A. Fernández,
Enciclopedia practica(1947); J .
Dalmau Carles, EI camarada(1932); Cartilla moderna de
urbanidad(l949); J . Oses, La
vida, el mundo y sus cosas
( 1 939).
- A. Sabates; L'edat d'or.Historia
veritable d'unes meravelloses
vacances infantils. Ed. Mentora.
Barcelona, 1931.
- 2 mapes de retallar i enganxar.
Joguines
- Guardiola i llibreta de la Caixa
d3Estalvis de la Generalitat de
Catalunya.
- Maquina i pel.licules de cinema
NIC.

- Leyendas, núm. 172.
- Atalaya, 20-XI-1943.
- Flechas y Pelayos, 29-IX1940 i 8-111-1942.
- Maravilas, I1 -X1-1941.
Premsa

- Ciutadania, 7-111-1914.
- El Programa, 16-111-1918 i IXII-1923.
- Accidn Social Obrera, 5-VlI19f 9.

- Ciutat Nova, 5-VI-1920,
- LAvi Mu&, I O-V-1930.
- La Casta Brava,19-VI1-1930 i

5-Xll-1Q31.

- 2 jocs de muntatge amb peces de fusta i de pedra.
- 2 nines, I'una de porcellana i I'altra de porcellana
i roba.
- 1 joc de domino amb números i figures.
1 trencaclosques.
1 joc d'irnprirnir.
Album (<BlancaNieves y /os siete enanitos,,.
- Tren a corda (Paya Hnos.), ca. 1940.
- Tren litografiat (Rico, S.A.), ca. 1935.
Motorista (Paya Hnos.), ca. 1936.
Autos per muntar (Paya Hnos.), 1936.
- Meccano, ca. 1940.
- Auto-taxi (Paya Hnos.), ca. 1940.
- Auto blindat (Rico, S.A.), 1932-45- Mini tren (Paya Hnos.), ca. f93O.
- Rkplica de cotxe Xarlot (Paya Hnos.), 1934.
- Rhplica de cotxe Sedan (Paya Hnos.), 19341950.
- Replica d'hidroavio Plus-Ultra (Paya Hnos.),
192'1.
- Replica de soldats de cavalleria (Paya Hnos.),
1923.
- Cotxe Puqa,>(Paya Hnos.), 1935.
- Auto Sedan (Paya Hnas.), ca. 1930.
- Tramvia (Rico, S.A.), 1935-1945.
- Camió de fusta.
- Estació de tren i barreres.

.

Revistes infantils
En Patufet, 1O-X-l914,28-IV-1928,30-X-1936 i
6-V111-1938.
- Sigronet, núm. 216.
- Joventut Catalana,
- La revista de Tlin Tyler, núm. 86.
- Aventurera, núm. 122.
- Yo, núm. 38.

-

Literatura i escrits
- Crbnica d'Agusti Calvet,
Gaziel, a La Wnguardia, 8-X1934.
- Rafael Patxot, Pluviometria
catalana. Resukats del dnqueni 1906-1910. Observatori Catal&, 1912.
Salvador Albert, De mijadina
- Joan M. Feixas, &dogues i altres poemes. Ed.
Viader. Sant Fdiu de Guíxols, 1926.
- F w n m Masferrer, Enganyuses apaH&ncjem
a La NovelJa Nova, nljrn, 178.
- Francesc Masferrer, De la vida errant Ed. Casa
Patuel. Mat& 3 929.
- Frahwso Masferrer, D'aquí a Tossa, Ed.Viader.
Sant Feliu de Guixols, 1916.
- P, Colomer Fors, La Creu. Ed. S. Bonavia.
Baeelona, 1912.
J. Calzada Garbij, Piautus, ed. Il.lustraci6 Catalana. Bardana, 1924.
Agustí Casas Vinyas, ~oses'd'l~iia.
Ed. Viader.
Sant Feliu de Guixols, 1925.
Agustí Casas Vinyas, Rama. Imp. Altes.
Barcelona, 1925.
- Assueiacio Catalana Autonomista de Sant Feliu
de Guixds, De Catalanisme. Imp. P. Ribas.
PalairugeII, 1911.

-

-

Art

- Josep Berga, i Boada, Estudi de cap de gall. Llapis s. paper.

- Jwep B g a i Boada Estudj de cap de peix. Llap k s. paper,

- Josep Berga i Boada. Nqtura morta, 1918. Llapis carbó.

- Josep Berga i Boada. Natura morta, 1918. Llapis carb6.
- Josep Berga i Boada. La puntaire, 1921. Tecnica mixta.
- J. Colom, &!ec de Sant Benet, 1942. Aquarel-la..
- Vila. Fbtrai, 1830.Tknica mhaa a paper.
- Alrneida. FbWí, s.d. Oli.

u'
- &tell

de les festes que celebrar4 la ciutat de

Sant Feliu de Guíxols en el primerAniversari de la

proclamació de la República Espanyola, 14 d'abril
de 1932.
- Programes de S'Agaro. Festes iEsports 1932 i
1933.
- Programes de S'AgarÓ. Cicle de festes 1933.
- Programa del casino El Guixolense. Fiesta
Mayor de 1925.
- Programa del casino El Guixolense. Carnaval
7914.
- Programa del Nuevo Casino La Constancia.
Carnaval de 1914.
- Revista de S'Agard, estiu 1935.
- Programa dels Viatges Blaus: Excursi6 rnaritima
a Sant Feliu de Gukols i S'Agaro. I Aplec Sardanista de la Costa Brava.
- Fiesta Mayor de San Feliu de GuíxoIs. Dias I y 2
de aaosto
- * - - de 1939. Año de la Victoria.
- San Feliu de Gukols. Fiestas de Verano. 1944.
Programa oficial.

Proarama de teatre del Salon Varietes. Festa
1913- Programa del Teatre Novetats, 2-11-1916.
Programa del Teatre Novedades, 2-V-1927.
- Concert de I'Orfeo Catala al Salon Novedades,
l -Vlll-1928.

-

Musica
- Fotografia de Juli Garreta.
- Programa de Fesia Major de 1933 amb la fotografia de la inauguraci6 del monument a Juli Garreta amb la presencia del president Francesc
Macia.
- Bust en bronze de Juli Garreta realitzat per J.
Balmaña el 1935.
- Partitura manuscrita, altres partitures, piano i
flauta de Juli Garreta.
Peno de la societat coral Gesoria, brodat sobre
vellut.

-

Cinema i teatre

-

18 programes dels cinemes Ateneo, Mundial,
Catalunya, (Victoria), Guixolense, Llevantí,
Novedades i Oriente, dels anys 1921-1945.

i:i
"

Esports i Aviació
- Gravat <<L.Demazel. Primer aviador que ha
volado en San Feliu de Gurirols, 8 Diciembre de
1913,1,realitzat per Benet Albertí.
- Fotografia de Ricard Mur, signada per I'aviador
L. Demazel, 7-Xll-1913.
- 2 bicicletes
- Estadistica sobre el nombre de vehicles (automobils, camions, motocicletes i bicicletes) 1924-

Quadre amb 10 postals brodades i troquelades
de felicitació.

-

-

I gramola Parlophone model
Parlanette i 1 ~madelLindex.
- 2 capses wt&l.liques per a les
agulles de gramola.
- 1 r&dia PiIpt Radio, I radio
'6qkon i un@ auricula~sde radio.
I m&yina americana d'escriure
YVy&ufiI S~amans& Benedid.
1 s i f i d e la m a m Cervera i 1 de
la marca Batet, de Sant Feliu.
- I &i3 amb mhnega per acoplarhi el ,gas.
Parm,eM.de la llar,: ampolles,
Vasos dievrdre, platets,5 stdns'cle
diferents colors, cafeteres de
por~el.lan&1 taula amb peus de
ferro t Tapa de mar,bVee,2 mdinets
de ca#& 4 fbgons de peu de ferro
colat, Z ulnes de gae* 1 fodd de
peu de pedmterra~uim~
2 planxes, I maquina de fer. gelats, 2
morters de pedra.
- 2 wrnpmjors de gas.
= 2 llum,&;wrbur.

-

-

- i &~~i".s%t$k

- tJ$@sjm l qala&era,1 halanct 1
ii@dirqib.a~q&t$. .
:1 q~:jiqramb p u s i I teleu:per
bmW;
- 1 estufasatmandra de carbó, 1
eshifa petrofi, 1 braser de Ilau-

W i 1 e . s ~ ~ f ~ elbdric.
e:us
Oiojeotes de hny: 1 moble rentamans, 1 d t e r po&til, 1 orinal
de vidreJ1 estri per posar sabó Ií-

-

quid,

- Objectes de decmació: 2
rellotges, 1 joier, 2 vanos,
1 urna amb flors de roba.

LA SEGONA REPOBLICA
- Estatut de Catalunya.
Edicici oficial, 1932.

- Fullet6 amb fotografia del
pmsident Macia demanant el vot per I'Estatut.
Bandera de la República
brodada per les ddnss de
Vancíellbs (Baix Camp) el
1938. Recupera& al front
par Josep Zamora Guiu i
present amb els maquis a
Fmnga, en I4alltberaoiQ
de
Paris (Ir944) i en la invasió de la Vall ~d%ran
(I ?344),
- hnWa de la R@pBblíca
brodada per Teresa Cer-

-

vera i presentada al concurs patrocinat. per I'em
presa Singer el 1931.
- Fulletons electorals, 1923 i 1931.
- Dibuix de Joan Bordas sobre les eleccions de
1936.
- 11 fulls amb els components de les juntes de
diferents associacions (germandats de socors
mutus, cooperatives obreres, societats de pescadors,...).

LA GUERRA CIVIL

- 2 trossos de metralla del bombardeig del vaixell
Canarias, juny de 1937.

- 2 projectils de bombes.
- Llum de petroli utilitzat en el refugi (túnel de

la
bbvila de la rajoleria) de can Balmaña.
- Ban del Consell Municipal Guíxols del 8 de juliol
de 1937 amb recomanacions per als bombardeig~.
- 4 fotografies de les conseqüencies dels bombardeig~.
- Impactes de les bombes sobre edificis de Sant
Feliu, assenyalats en un plano1 actual.
- Exemplars de La Vanguardia, del 30-Vll al 4-Vlll
de 1936.
Manta lliurada al front a Liberio Verghs per I'exkrcit republica i que I'abriga en el camp de refugiats

-

-

1

Diari i llibreta d'apunts de Jaume Perpinya, es
crits al front durant el 1938.
- 2 plafons amb 12 reproduccions de cartells edi
tats durant la Guerra Civil per diferents partit
(CNT, FAI, Servicio Nacional de Propaganda).
- 5 plafons amb portades del col.leccionable .Recuperem la nostra hisMria,,(ed. 62).
- Plafó sobre la incautaci6 de la Companyia del
F.C. de Sant Feliu de Guíxols a Girona: 2 fotografies de I'estació els primers dies de la Guerra, ims
pres informatiu del Sindicat de ferroviaris(l936),
segell de Correus de I'epoca de la Guerra amb
motius ferroviaris, acta de la incautacio del tren
del 23-Vll-1936 i organigrama del nou funcionament del personal del tren(1936).
- Navalla d'afaitar col.lectivitzada per la CNT.
- Moneda on es Hegeix 4NT.FAI. Obreros no votara.
- Carnet de la CNT.
- Fotografia desplegable d'un míting de Hitler a
Alemanya dins el llibre Deutschland ermacht,
1933.
- 11 dibuixos fets al camp d'Argelers sobre la vida
dels refugiats, 1939.
Dibuixos de Josep Torrent Buch fets al front, al

-

ario oc.

-

Carta de Lluís Morgat al seu pare enviada des
del camp de concentració d'Stalag XI A, el 18 de
febrer de 1941.
- Carta de la Creu Roja Internacional al pare de
Lluís Morgat (1942) on I'assabenta que molts refugiats espanyols han estat traslladats a un camp
de concentració alemany.
- Retrat de Lluís Morgat realitzat per J. Torrent
Buch, a Fran~a,abans que aquell fos traslladat a
Alemanya.
- Carta del Ministeri de Justícia (1963) sol.licitant
a la família de Lluís Morgat que confirmi la seva

Museu del Suro de Palafrugell
Banc Central Hispano
Gas Costa Brava. S.A.
Tallers Pernal
Francisco Castell6
Empresa Albó-Burcet
Empresa Agglotap, S.A.
Empresa Greiner e Hijos, S.A. (Robert Maimi)
Empresa Mundial Cork (Josep M. Villa)
Empresa Subertap, S.A.
Empresa Trachsler, S.A.
Empresa Vancell i Cia. (Ramon Vancells)
Associació de Pares d'Alumnes
del Col.legi Baldiri Reixach
Associacid Filatelica i de Col.leccionisme
de Sant Feliu de Guíxols
5FscolaRita Ferrer de Palafrugell

Gusen (Alemanya).
- Plafó amb bitllets dels anys 1910-1945 i de paper emes pel Consell Municipal de Guíxols durant
la Guerra.
- Plafó amb cartes dels anys 1938-1940, amb rnarques de censura i una de dirigida a un camp de
concentració alemany.
- Plafi, amb cartes d'entre 1910 i 1940 amb erragl
des de dates.
?!1
- Emblemes dels anys quaranta.
- Yugo y flechas de ferro i fotografia dels anys seixanta on se'l pot localitzar, fotograficament, a I'entrada de la ciutat.
cb

Sílvia Alemany

Iolanda Albertí
Josep Andujar
Jaume Bas
Maria Ciura Costa
Joan Canadell i família
Joan Cargol
Família Carreras
Família Cruset Ballart
Valentina Escudero
Elena Esteva
Rosa Gay
Concepció Llebot
Joaquim Martínez Coll
Rosa Maura
Joan Maura Ribas
Carme Palahi
luis Palahí Xargay

Maria Perpinya
Jordi Rabell
Família Roca
Jordi Ros
Jordi Sanchez
Maria Serra
Josep Soler Albertí
Jaume Soler Albertí
Ramon Tauler
Lluis Vall-llosera Morgat
Olga Verges

PRESENTACIÓDEL TALLER D'HISTORIA NOM. 6
*SANT FELIU DE GU~XOLS(1910-1939).
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL A LA GUERRA CIVIL,>
La presentació del Taller d'aquest curs va anar
a carrec de RamonAlberch i Fugueras, Arxiver en
Cap de I'Ajuntament de Barcelona. I havia de ser
ell, perque d'alguna manera en va ser el primer
responsable, d'aquest llarg carni que ha empres
I'Arxiu de Sant Feliu. A partir de I'experi8ncia dels
tallers d'historia que s'havien iniciat a Girona quan
en Ramon n'era I'arxiver municipal, nosaltres tinguérem la idea de fer-los a Sant Feliu, perb amb
modificacions substancials, com es la implicació
(participació activa) d'altres coI.lectius en aquesta
tasca de donar a coneixer la historia local: educadors, entitats,
participació popular i amics del
Museu, comptant amb la necessaria coordinació Arxiu-Museu en
el marc d'una visió mes global gestió integral- del patrimoni
guixolenc.
En Ramon Alberch va insistir
en la necessitat d'aquesta coordinació del patrimoni cultural i natural, de les institucions de IIArxiu i
del Museu d'Historia de la Ciutat,
malgrat el tractament diferenciat,
d'ordre intern i professional, que
cal donar als materials propis de
I'arxivistica i de la museologia.
Pero cal fugir-ne de la confrontació, tot afavorint-ne la complementarietat.
El necessari impuls a aquesta
concepci6 integral del patrimoni
com es el cas de Sant Feliu- es fa
molt més evident en els municipis
petits, per la clara incidhncia de
criteris de racionalitat i rendibilitat
economica i cultural.
Tambr5 va parlar del paper preponderant que anava adquirint la
histbria local i els centres dipositaris del patrimoni documental, en
relació a I'ensenyanqa primaria i
secundaria del nostre país.
Les activitats adre~adesal
món de I'ensenyament tenen a
Sant Feliu un gran protagonisme,
amb I'objectiu de recuperar eficacment la identitat histbrica i la
consciencia civica, actual, dels
ciutadans.

-

10

Des d'aqui agrai'm a Ramon Alberch la seva
presencia, les paraules de Hoan~ai I'actitud de recolzament a una feina que es va fent a la nostra
ciutat des del curs 1986-87, i que ell, des dels
seus inicis, ha anat seguint de prop.
Per la nostra banda, som conscients que -malgrat els elogis- cal revisar sempre el que anem
fent, perque és millorable. I que I'autocritica ens
haura d'ajudar a tots -educadors i tecnics- a aconseguir millors resultats.
ANGELJIM~NEZ

DOS ACTES INSTITUCIONALS, A L'ENTORN DEL TALLER
D'HIST~RIA ID'ENGUANY
%

MON~LITALS JARDINS DE JULI GARRETA (3 D'ABRIL).
En memoria de les víctimes del feixisme i de
I'extermini als camps nazis, lJAreade Cultura del
nostre Ajuntament, conjuntament amb I'Amical
Mauthausen i d'altres Camps, han volgut deixarhi una modesta constancia -un rnondit-, als Jardins de Juli Garreta. Al lloc mes centric i bell de la
nostra Ciutat, per tal que tots -guixolencs i forasters- ho recordem sovint.
Amb el Taller d1Histbriad'aquest curs no tan
sols voliem donar a coneixer un periode mes de
la historia de Sant Feliu. Preteníem, a més, aprendre'n quelcom que ens ajudés a viure el present i
a endegar millor el futur de la nostra convivencia.
El passat -que no I'hem pas d'oblidar- ens ha
d'estirnular a prendre unes actituds m6s humanes, solidaries i justes en les nostres relacions
quotidianes. A canviar de mentalitat, per a anarnos immergint en una nova cultura, la de la pau.
Als costos humans de la Guerra Civil, ultra els
morts dins de les nostres fronteres, s'hi han d'afegir els miler de vides dels qui -després de lluitar
per la República i contra el feixisme del seu paishagueren de passar pels camps de concentraci6
francesos, i els qui després -considerats apatrides- anaren a parar als camps d'extermini nazis.
Enmig d'aquests patriotes -sense obfidar les victimes d'altres nacions i etnieshi havia guixolencs:
Josep Coll i Cewosa
Joan Cubell i Gosp
Joan lnconi i Oliveras
Lluis Morgat i Clos
Francesc Perramon i
Ponjuan
Ricard Ruscalleda i Lloveras
Francesc Sabater i Roquer
Recuperar aquesta historia -llargament silenciada pels
vencedors- no solament es de
justícia, sinó que la seva l l i ~ 6
continua essent vigent justament ara, quan arreu rebrota
el racisme, la xenofobia i la
discriminació de minories.
Recordem-ho
perque mai més
no torni a succeir,>

I
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EVOCACIO DELS GUIXOLENCS
AFUSELLATS AL CEMENTIRI DE GIRONA
(30 D'ABRIL)
També al cementiri de Girona va tenir lloc un
senzill, perd igualment just, homenatge a tots els
guixolencs que donaren la seva vida en defensa
de la legalitat republicana, i concretament a les
victimes immediates de la repressió franquista
que s'esdevingué al cementiri de Girona, on foren
arbitrariament ajusticiats:
Francesc Campa i Viarnes (alcalde)
Bemabé tlorens i Collell (tinent d'alcalde)
Joan Darna i Planellas (comite)
Josep Tauler i Perals
Manuel Colom i Palasi
Joan Castro i Martinez
Josep Plaja i Pla
Acusats de delicte comú, ho foren els joves
Josep Piqueras i Canet i Josep Torroella i Ferrer.
Uns varen ser afusellats per representar les
institucions democratiques de la República. Els
esfor~osde persones -com el cas de Francesc
Campa- per a salvar vides no varen ser tinguts en
compte. Altres, per la secreta denúncia -no demostrada en un iudici just- feta en revenia per elements, amb noms i cognoms, feixistes.
A partir d'ara, la petita lapida de cadascun
d'ells ens en fara memoria.
e

a Recordem-ho
perque mai mes
no torni a succeir>>
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ALTRES ACTIVITATS RELACIONADESAMB ELS TALLERS D'HIST~RIA
=Cexposició inaugurada el 3 de marq amb una
conferencia de Jordi Nadal tenia un doble vessant
amb un centre ben definit: el món del suro. Així, a
I'aula 1 del Monestir s'ha habilitat una sala d'exposició permanent d'eines i maquines de la indústria del suro, donades per industrials ganxons.
Complementant la sala es van exposar les fotografies de Ricard Mur sobre el procés d'elaboracio de I'esmentada primera materia. Fotografies
que van ser cedides pel Museu del Suro de
Palafrugell. Aquesta exposició suposava t'inici del
Taller d'Historia d'enguany dedicat al període
1910-1939.
-La segona activitat del Taller d9Historiava ser
I'exposició <<Exilii deportació 1939-1945: catalans
als camps nazis. de I'Amical Mauthausen, sota el
lema ((recordem-ho perque mai més torni a
succeirm. A /'entorn de la mostra es van dur a terme activitats per als joves de ['Institut de Batxillerat i de Formació Professional, consistents en la
projecció de la pel.licula <<Niti boira. d'Alain
Resnais, pel.lícula que també es va projectar
oberta a tothom el dia 18 de marg, després de la
qual es feia un col.loqui amb membres @Amical
Mauthausen que \ran patir als camps d'extermini.
El darrer d'acte, el 3 d'abril, va consistir en la inauguració d'un memorial als ciutadans de Sant Feliu
i del Baix Empordh víctimes del feixisme i dels
camps d'extermini nazis. L'exposicio ha estat visitada per 2.1 00 persones.

*La tercera activitat del Taller, complementaria
amb les dues abans inaugurades, es I'exposició
(<SantFeliu de Guixols: 1910-1939. De la Primera
Guerra Mundial a la Guerra Civils, oberta fins el
15 de maig. Aquesta exposició ha comptat amb la
col.laboraci6 de molts ciutadans guixolencs que
han deixat objectes de la seva propietat per a ser
exhibits.
*Paral.lelament a les exposicions s'han realitzat
conferencies: dues en relació amb el món del suro
a carrec de Jordi Nada[i Santiago Hernandez respectivament, una sobre I'art del 1910 al 1945 a
carrec de Francesc Vicens, una sobre la literatura
catalana del Noucentisme a carrec de Margarida
Casacuberta i la darrera sobre la Guerra Civil a
Catalunya donada per Pelai Pages.
*Les darreres activitats s'han centrat en el tema
de la pau, en col.laboració amb Justícia i Pau.
L'Area de Cultura hi ha participat amb una exposició de Mans Unides (aAsia: el continent de la diversitats), i amb una confer&nciaa carrec de Felix
Martí, director del Centre Unesco de Catalunya.
.Altres activitats realitzades han estat els Premis Sant Jordi. Els alumnes dYEGBde tots els centres escolars de Sant Feliu han participat, amb els
seus escrits i dibuixos, al Taller esmentat. Ja que
el ternari dels seus treballs coincidia amb el del
Taller d'Historia.

ELS JARDINS DE SANT POL, S'AGARO I LA CONCA DE I887A 1925
H... eis garrofers esiimen la mar i la volen veure. Arbres
de la zona litoral, són més expansius i cordials que eis arbres de I'interior. Amb els tapissos de i'abundant fullatge,
cobreixin molt més que les oliveres la tortura de llurs branques irregulars.
Amb tot i el seu aspecte humil, el garrofer é s un arbre de
meravelles. Plau-li de formar cúpula ide tocar la terra [...I en
viril connhcfe.Aixíesdeve sopluig i umbracle. menjador nisfic
i cambra per dormir-Ai la migdiada [...I. Arbre mktic i protector, te finestres amb gelosia i t6 portes amb reixat.^
Antoni Rovira i Virgiii, Teatre de la natura (1928),pp. 66-67.

Els Amer jardiners (Jaume Arxer Serra (18401924) i Joan Amer Ferrer (1870-1924)) projecten
819 jardins paisatgistes i romantics, la majoria a
Sant Feliu de Guíxols, amb anticipacio a Gaudi,
Rubió i Tuduri i Giralt Casadesús i tambe als jardins botanics .Mar i Murtra,z, creat pel comerciant-botanic alemany K. Faust a Blanes, i a Cap
Roig de Calella de Palafrugell, obra d'ells mateixos per encarrrec dels Woewoski el 1920. Configuren la imatge urbana de la Costa Brava, de forma semblant a les ciutats de la Ligúria, grhcies a
la febre d'or provocada pel suro.
ia seva obra és el fruit del seu bon coneixement de les tecniques agricoles, heretades dels
seus avantpassats per línia materna: els Albertí parcers durant tot el segle XVIII del santuari de
Sant Baldiri de Solius-, de les experimentacions
realitzades al seu establiment a l'horta del Monestir- dotat d'un umbracle des de 1885 i de dos des
de 1900, i creat amb precedhncia al projectat per
I'arquitecte Amargós al Parc de la Ciutadella de
Barcelona el 1888 durant I'ExposiciÓ Universal- i
dels intercanvis realitzats arnb els millors botiinics
i jardiners estrangers 1 espanyols, a gran part dels
quals projecten el seu jardi.
I a part de projectar la majoria delsjardins de la
burgesia guixolenca, segons Gaziel amb cedres,
magnblies i eucaliptus, que els anys han fet sensiblement ombrívob, projecten també els de Sant
Eim i sobretot els de Sant Pol, la Conca i S'Agar6,
on molt guixolencs <<tenien[...I la seva vinya o el
seu trosset d'horta, i les mes cabaloses, jardins
particulars amb bells xalets de repbs i platxerian,
que seran I'objecte del nostre estudi, en esser
segons Gaziel ela veritable platja de Sant Feliu?>.
La tranqui1.h platja ha vist apareixer a finals
del segle XIX, entre les seves vinyes, petites i
nombroses barraques rovellad des, fetes amb canyes, fustes, bruc i llaunes velles i escampades
que [les]
per la duna [...I de gent molt humil
utilitzaven per anar-hi durant el bon temps a fer-hi
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berenades llargues i abundoses, arrossos i costellades els dies de solemnitat i cantar i riure una
estona..
Perd a la platja hi arribaven tambe durant I'estiu =families senceres de pescadors de I'Escala i
de IIEstartit [que] venien a plantar-hi un menut
poblat de tendes, fetes amb veles [..I i els rems
[...I pescant i venent la pesca [fins que] les primeres ratxes fortes de tramuntana [eis portaven] com
els companys d'odisseus [a la seva Itaca].~
I
Les barraques i les tendes apareixen paula- i
tinament des de 1887 acompanyades pels xalets
que notables barcelonins, professionals i hisendats guixolencs encarreguen als millors arquitectes catalans del moment, els jardins dels quals
són fra~atsamb anterioritat a la construcció de la
casa pels Amer, que els renoven constantment a i
causa dels forts vents, que fan difícil Iraclimatació d'alguns arbres i flors. El pioner és Narcís Girbau, -.
que ja el 1887 els encarrega la creaci6 d'un jardi q
de roses, que és ampliat amb un pressupost de
29,5 pessetes el 1889-93 amb rocalles de pedra :
artificial de P. Pruja, ciment de B. Gispert i on ja
col.laboren els dos Arxer. El nou jardi des de 1899 r
apareix protegit per 59 garrofers, pins pinyoners,
magnblies i tarongers dels vivers de Pere Coll de :I
Barcelona i de Felip Pujan de Girona, i és novament ampliat el 1904 amb noves rocalles, falgueres i gardenies Fortuny del propi umbracle, abans
que el t 910 I'arquitecte Josep Goday Casals '_I
(1 882-1936) hi basteixi la Casa de les Barquetes,
a l'entorn de la qual es remodela el nou jardi de -1915 a 1920.
Cexemple és imitat el 1902-1905 per altres _'
membres de la família Girbau, que encarreguen
amb un pressupost de 28,25pessetes la creació
d'una horta on es planten nombrosos fruiters,
complementada el 1905-1906 amb un jardi de
flors delicades projectat amb un pressupost de
47,45 pessetes, que 6s ampliat el 1908-1909 amb
flors diverses, en especial rosers i acers i decorat
innovadorament amb un tronc de ciment pintat,
que serveix de suport a magraners i tarongers,
que envoltaran la casa realitzada per Goday el
1910.
Els Mas per la seva banda el 1888 fan projectar una horta, en la qual no es per6 fins 1924 que
el mestre d'obres Pere Pascual Baguer hi projecta una caseta d'estiueig per Francesc Mas
Llevasi, que imita els models proposats pels arquitectes mes importants.
Hi projecten tambe el 1893-97 el jardi del mestre d'obres de Sant Feliu Joan Jorda, on el 1922

'
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el també mestre d'obres i actiu col.laborador dels
Arxer, Emili Jorda, s'hi projeWa una caseta amb
jardí.
Cany 1897 veu el naixement de I'horta dels
Jau, on s'hi planten 1.500pebrots, i I'inici del fantasiós jardi paisatgista del rellotger Benet Roma,
conegut com *Bigath-, voltat d'achcies del viver
Pujbn ja citat i del de Miquel Bosch Batlle de
Bordils. En aquest darrer, el 1900 es projecta a
áíferents nivells: una font amb estatues, un sortidor amb 11 peixos ~6ltatd'yn cercle de brucs i
una cascada a I'ombra de magnolies i d'altres arbres de I'establiment Pujan citat. La cascada, que
& una novetat absoluta per als jardins dels Arxer,
apareix decorada amb dos bancs rústics on poder gaudir de la natura, projectats amb precedencia als del Parc Güell, amb pedra de les baumes
de Banyoles de P. Sulés.
Pero s'ocupen tambe del berenador. creat pels
fabricants de suro alemanys Bender a la platis de
la Conca: Na I'ombra de la pineda [...][en] una caseta mig amagada entre el brancatge, gairebé
una barraca d'obra [.. I de parets pintades amb
llei de ca& blavissa, finestrons verds i teulada vermella [...] en una zona [...] totalment abandonada,
Illure, gairebe sense amo..
I al berenador porten cada estiu testos i suros
per penjar-hi plantes, a part de decorar regularment el menjador i des de 1900 el joc de boles.
Pero hi projecten tamb6 un jard'rnet amb un parterre, en transformar-se I'establiment en un petit
hotelet entre 1911 i 1914.
A I'inici del XX són tambe els Arxer, els encarregats de projectar tres jardins per als industrials i
comerciants guixolencs Estrada. El primer per a
Joan Estrada Martí el creen el 1902-1904amb un

I~lustmció1
Punxes de la familia Gilbau a la platja de Sant Pol.

arquitecte, Jaume i JoanArxer jardiners. Fotow l . i ~ ~de
i bla Galeria #Alt Espunya (Sant Feliu de
I

pressupost de 71,75pessetes; és un jardi de flors
delicades, en gran part gardenies, roses i mimoses del seu establiment, que és ampliat el 19061907 amb nombroses flors i 6 til.lers de rapa europea, fins a la seva ulterior renovació el 1919.El
segon 6s per a Josep Estrada, més conegut com
a '~Piiionini si bé neix com un jardí de roses, flors
delicades i arbres, el 1909-10ja es renovat amb
rocalles i construccions de ferro i ampliat el 191718 amb innumerables flors.
El tercet itambé el més gran, és el del polític i
fabricant de suro Pere M. Estrada i malgrat ja s'hi
planten flors i una magnolia el 1904 del viver
Pujan amb un pressupost de 12 pessetes, no és
fins al desembre de 1906 que es realitza el projecte definitiu amb una munió de plantes i flors,
protegides des del gener del 1907 per til.lers d
rapa europea forta, al centre dels quals I'arquitecte Goday hi crea la casa de les Punxes (Il.lustraci6
I) que causa ul'admiració comarcal [i que] intriga
per la seva raresa els forasters [en tenir] damunt
el terrat una torre punxaguda [.,.I que li fa de cimal, i dessota enrondant-la una pila de torrelles,
iguals que la grossa perb més petites, en nombre
de set o vuit [que] anava fent construir [...I cada
vegada que la seva muller li donava un fill.>>
La silueta de la Casa de les Punxes constitueix
aviat I'emblema de la platja, i des de 1916-17 apareix voltada per 480 albers, 13 eucaliptus i 1 bambú per a millor protegir la casa de les embranzides dels vents.
Cexemple dels Estrada i dels Girbau és rapidament imitat per importants personatges de Sant
Feliu, com Joan Forto Galceran, representant del
vescomte de Vreux, vice-cbnsul de Portugal i mecenes de Pons Martí, que ja el 1909 encarrega el
trapat d'un jardi amb un pressupost de 67,5pessetes, que és ampliat el 1912-15amb rocalles,
gardenies i plantes de I'umbracle Arxer i molts arbres, entre els quals fins i tot un avet i un cedre.
que són una novetat en aquesta zona. El jardi és
renovat novament el 1917 després de I'ampliació
de la casa, amb noves plantes i sobretot amb 50
xiprers del viver d'Honorat Pijoan de Torroella de
Montgrí, imitant el que Guitart i Bord& conjuntament als Arxer han proposat al Passeig de Sant
Feliu.
I des de 1911 sorgeixen molts jardins, just després que Goday hagi bastit les cases dels Estrada i dels Girbau, entre els quals el del serraller
Ventura Lluhí que n'encarrega un de petit, que es
renovara el 1920 i el del barceloní Manuel
Curmatchas, que sorgeix com un innovador jardi
de rocalles de pedra del mar entom d'un llac amb
nenúfars i altres flors, més sofisticat que els cre-
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Il.lustració2
Joan Borda Salellas, arquitecte i director de IE
' sCOiad'Arts i Micis de Sant Feliu de Guixols. Fulla de nenúfar. Model per a I'Escaia#Arts i Oficis.
Dibuix: Carpeta de Dibuixosdels deixebles de bordas a I'Escolad'Arts iOficis(190446):Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

ats el segle XIX, més gran per demostrar el bon
coneixement de la hidrkulica malgrat la manca
d'aigua de la platja i sobretot semblant als proposats per Iu Pasqual i Joaquim Torres Garcia en
les seves languides visions del Laberint d'Horta,
El jardi té tamb6 una pista de tennis, protegida
per un canyar i una pineda i sera ampliat contínuament amb arbres i flors.
El retorn d'ltalia, on havia anat a ampliar els
seus estudis el 1911-12, I'arquitecte de Figueres
Joan Bordas Salellas (1888-1966) i el seu nomenament com a arquitecte municipal i director de
I'Escola d'Arts i Oficis de Sant Feliu de Guíxols,
on coincidí amb el pintor d'Olot, fill de I'avi Berga,
Josep Berga Boada (1872-1924), donaran a Sant

Feliu una segona renaixenpa, més fructífera que
la provocada per Guitart Lostaló i Pons Martí el
segle XIX. Tot aixo malgrat la crisi economica que
afecta a la població i que els fara projectar nous
jardins per donar feina als obrers en atur i a on els
seus alumnes hi aniran a dibuixar (Il.lustraci6 2).
Fruit d'aquests aires renovadors, els Arxer el
1913 projecten a Joan Casas uns notables jardins de flora mediterrania entre pins i mimoses,
que no cessen d'augmentar fins 1924, entre els
quals I'hereu de Domenech i Muntaner, Rafael
Masó Valentí (1888-1935) hi projecta una noucentista casa, que tanca el 1917 amb una artística
reixa de ferro, que protegira també el nou jardi de
rocalles de 1918-19, on el 1922-24 s'hi planten

Projecte de la caseta de fusta propia d'Eloi Guich Martí, a la platja de Sant Pol (16 setembre 1924).
Pianol:Arxiu Municioal de Sant Feliu de Guíxols.Secci6 XVIII. Obres Pubiiouesi Urbanes. Liiaall1027 1192>24~.Anv1924.núm 66

74 garrofers del viver de Gaspar Madolell de Sant
Just Desvern.
I el 1913 creen tambe un jardi de rocalles i delicades gardhnies per al barceloni Josep Roca
Rabell, ampliat el 1916 amb flors en gran nombre
i arbredes- entre els quals tres sirnbolics xiprers
del viver Pijoanja citat- i novament amb un pressupost de 43,5 pessetes el I918 es protegit per
240 acacies, 16 ametllers i altres fruiters dels vivers Pujan de Gir~naidel de Joaquim Creixell. Es
tracta d'un jadí que es va engrandint sempre, fins
itot-despres de Les obres de canali#sacioefectuades per no segw'r inundant els jardins veins.
1 el 1914-15 prepara amb un pressupost de
153,85pessetes un fruiter i una arbreda de Ianguids desmais barrejats amb adcies per a Isidre
Pljaan, al qual el 1918 fan companyia tambe 50
garrofers del viver de ['esmentat Madolell. Devia
@$sermolt gran aquest jardi, ja que el 1924 els
Hjoan en cedeixen la riba al propietari de Sant
FelIu, Eloi Guich Martí, perque hi instal.li una caseta de fusta per als banys (Il.lustracio 3).
Parribada de Bordas i la crisi creixent de la ind@tr'i surera fa que la platja de Sant Pol es consojidi com a reserva turística per a diferents classessodals, Potser per aquest motiu, al costat dels
xalets, els mestres d'abres proje~kn
almenys des
de 1916 nombroses ca~etes~barraques
per als
hisendats guixolencs Miquel Godis i Libori Bargeli
i per al comerciant Fermi Calzada Rifa, el qual ja
e[ 1917-18 I'amplia amb un petit jardi, projectat
amb un pressupost de 23,92pessetes.
Vdmt la impotthcia del turisme, el fabricant
Ue fajols i constructor de Girona, Antoni Montseny
%lm,asjdu col.laborador de Domenech i Mun,'%mer,
de Domhnech Rourelpde Cata i Cendoya,...
corn un visionari basteix la seva prbpia casa d'es-

tiueig a ponent de Sant Pol (ll.lustraci6 41, o sigui
a SIAgarb cornenwnt pel jardi. Els Arxer, amb un
pressupost inicial de ,5475pessetes el projecten
amb placetes i desnivells, plens de 35 pins, 2 eucaliptus, 5 a&cies fortes i 2 mimases per consell
del ban Berga i Boada. El resultat és pero tan desastrQs, malgrat les cures preses per Berga, que
Montseny s'interessa per la bothnica, consulta
amics jardiners i proposa als Arxer de plantar-hi
garrofers, uns arbres que esdevindran tan emblematics com la Casa de les Punxes. Icom un jardiner aficionat (ApBndix 1) recomana plantar-ne
<bres[.. I uno en cada plasoleta [especialmente]
en la primera donde pusimos las mirnosas y eucallpths [..,I con el abjet0 de quedar a cubiedo de
una aveaía. S vjven yse desarrolfan las tres tanto
mejar,~Recomana iamb6 que supervisin tot el
que plantar& Bsrga CC siempre a base de no perjudfaar las acacias, 10s pinos y los algarrobos-u
El pintor Berga, un natabte jardiner aficionat,
t6 cura del propi jardi d'heures a Sant Elm, perb
es mostra mes interessat per I'horta: de cebes i
maduixem, on pinta a Ixairelliure corn Pons Marti
i s'encarrega també del jardi vei de I'arquitecte
almant d,el neornossarab Isidre Casamor.
El 1918, amb un pressupost de 42 pessetes, al
jardi Montseny s'hi pianten per fer la prova 7 garrofers, protegits per palla del viver Madolell esmentat i es oomenGa a enjardinar el terreny a diferents nivells amb plantes resistents a la tramuntana, pero tambt5 amb plantes grasses, una novetat
i un clar precedent a Cap Roig, i sense cap palmera, seguint ['ideari de Santiago Rusiñol.
Cexemple dels garrofers 6s.aviat imitat en altres
jardins, malgrat Pla no sernbIi adonar-se'n quan
parla nomes de #gransxalets ombrejats de pins i
pompusos eucaljptus-.
És aquest hmbd .el moment en qu& la costa es
descoberta pels artistes, entre els quals
Madeleine Carrbll wmpra aper vuitanta mil duros
.[.-I la rne~avellosapineda, que hi ha a la costa de
la Torre Llevantina, espessa com un cap de negre
i ufanosa com un pulrnb marítim esponjbss.
I després del parhtesi provocat per la fi de la
Primera Guerra Mundiaj, Masd Valenti amb I'ernpremri Josep Ensesa, crea la Ciutat Jardí de
S'Agar6 (1923-1935): .una llarga &rie de construiocions rodejades d'arbres i jardins [sobre] un
carn1 que dibuixa una ampla corba.^
Es tracta de blanques cases d'estiueig sobre
Ia riba del mar, cl&ssiques i sbbries, que imiten
Parquitectura rural de I'Ernporda, estudiada i dibuixada per Mas6 en els seus viatges, en el curs
dels quals recull antiguitats per a decorar p a e s i
finestres. Amb IJesgIésiade la Ciutat Jardi, que fa

precedir d'una avinguda de xiprers, en un clar
homenatge al jardi dels xiprers de Solius, projectat quasi segurament pels Arxer el 1893. La Ciutat
Jardí, que es complementa amb la creació d'uns
Banys permanents capaqos de rivalitzar amb els
recentment inaugurats a Sant Elm, es crea per
evitar la destrucció del paisatge de la costa, que
no sera protegit fins 1954-58, amb el carni de ronda projectat per I'arquitecte Francesc Folguera
Grassi. En el projecte, Masó combina el gris de la
pedra amb el groc de la ginesta i I'aloe plantats a
les roques i sobretot amb el verd de les avingudes de pins, eucaliptus, llorers i sobretot de xiprers que, d'acord amb I'estetica de Modest Urgell
i Rusiñol, flanquegen les graonades projectades
per superar els desnivells i millorar la visualitat de
les perspectives.
Per a I'embrio de la Ciutat Jardí de S'Agaro,
els Amer projecten el jardi del pintor de Barcelona
Emili Colom el 1917 i sobretot el 1921-24 et del
politic federalista i consignatari de vaixells Josep
lrla Bosch (1878-1958), on amb un pressupost de
79,30pessetes creen un jardi entorn d'un llac amb
nenúfars i nards, voltat de petits jardins de flors a
I'ombra dels arbres mediterranis per excel.lencia
com rosers d'enredadera, mimoses, fruiters i magnblies. Aquest es iniciat propiciatoriament amb un
mandariner, un gest que imiten també els Ensesa,
ballant una sardana entorn del taronger plantat 1'1
de febrer de 1923 (ApBndix 2), al jardi de Senya
Blanca, la casa que els projecta Masó Valentí.
El jardi creat pels Arxer, amb un pressupost de
2.906,48pessetes resumeix tota I'experiencia
acumulada durant tota una vida, experiencia que
proposen també al jardi dlEsteve Planas a la Ciutat Jardi d'Olot, projectada contemporaniament
per I'arquitecte Joan Roca Pinet (1888-1970) de
forma circular al meandre del Fluvia (191 6-25). A
Senya Blanca, els Arxer creen una jardi mediterrani, amb 292 xiprers del viver Lluís Palahi de
Palau Sacosta, els quals protegeixen en companyia dels pins, eucaliptus, garrofers, mimoses, tarongers, llimoners i tamarinds ai llac ple de nen&
fars i als diferents jardins de flors i plantes, que
esgraonadament envolten la casa, i que s6n plantats pels col.laboradors dels Amer fins 1925, fot
seguint el projecte inicial que configura la Senya
Blanca com <<undels punts [...I de mes variada i
noble riquesa botanica*.
APENDIX I
Antonio Montseny, Fabricante de materiales de
construcción.
Fábrica. Carretera de Barcelona, núm. 41
Gerona, 4 de Noviembre de 1917
Sr. Archer

Distinguido amigo:
He resuelto, en vista del mal resultado que dio la
plantacion de pinos en mi terreno de Segaro, plantar
algarrobos, pondremos tres, uno en cada plazoleta,
encontralri V. en el siti0 indimdo un ladrillo enterrado como
sefial.
En la primera plazoleta o sea en donde pusirnos las
mimosas y eucaliptos en vez de algarrobo pondra V. trs
juntos, con el objeto de quedar a cubiertos de una avería. Si
viven y se desarrollan 10s tres tanto mejor.
Tengo entendido que hay una clase especial de
algarrobos que van muy bien en marina.
El escojer la ciase, la plantacibn, las defensas necesarias
para su conservación durante el primer aiio, riegos, etc.
quedan de cargo de V. Las llaves las tiene el Sr. Berga quien
seguramente plantar& algo por alli, siempre a base de no
perjudicar, las acacias, 10s pinos y 10s algarrobos. No sera de
más, de V. una ojeada a las acacias el dia que vaya por alli y
deles si necesitan algo. Ya me dira su opinión.
Su affso. s.
A Maniseny

APENDIX 2
La cronologia del jardi de Senya Blanca (1 de febrer de 19232 de juliol de 1925). Les plantacions*.

1923
1 febrer
9 febrer

1 naranjo.
1 limonero, 1 mandarin,
3 presaguers, 8 pruners, 6 perales,
3 albaricoquers, 1O eucaliptus,
12 tilos argentes, 10 rosales de

pie tronco, 100 eucalíptus,
77 dprereses, 1 toumarine.
150 tuyas, 56 eipreses, 50 broxas.
6 marG
50 tarnarine, igarrofer, 1 pino.
9 rnaq
368 frutaies, 5 mimosas delbratb.
11 marg
180 pinos, 3 mimosas, 1 mimosa
20 novembre
delbraté, 8' tarnarine tallo alto.
1924
3 gener

2 agost

17 agost
24 agost
21 setembre

50 tuyas
5 pinos piñoneros, 12 pinos
insignis, 30 geranios, 1 plantage,
10 eucaliptus, 6 geranios
enredadera, 2 mimosas delbratb.
4 baladras.
2 coronados, 1 geranio,
1 fatquellas, 2 lagis, Irosal.
8 coronados, 24 polquellas,
18 polquellas blancas.
3 verbenas.

1925

3 gener

100 brots de balsam, 125 xiprers,
30 mimosas, 80 brots de balsarn,
25 eucaliptus, 2 taksos.

cepas.
40 tuyas.
12 tuyas.
SO eucaliptus, 25 ciprés,
1 margarita grande, 1 naranjo.
10 mar$
1 cipres.
8 abril
8 ciprbs, 4 mimosas.
2 perers.
19 juliol
2 ninfeas.
21 julioT
* ha respectat la grafia de Joan Arxer i dels seus
coLlaboradors.
11 gener
12 gener
13 gener
7 marG

Montserrat Moli Frigola
8 de marG de 1994

DONACIONS A L'ARXIU i AL MUSEU
ARXIU
20-U-1994 Sr. Jordi Verrie
- Programa de Festa Major 1934.
- Cartell del teatre Vidal (Vetllada Angel Guimera),
18-Vll-1924.
- Programa <Ciclede festes de S'Agar6. 1933".
- Programa -Cicle de festes de S'Agaró. Estiu
1932".
Fulletó de I'Hostal de la Gavina, 1931.
- Fulletó .Festival en la Ptaya de SIAgar&, 1929.
- 2 targes d'anunci de ( 4 o n cana Carreran.
- 1 recordatori de baptisme, 1936.
- 1 anunci de la plaqa de toros de Sant Feliu.

-

22-11-1994 Sra. Maria Ciura Costa
- Programa Cine Oriente, 1940
- Programa Salon Novedades, 1940
- Cupons de racionament, 1952
- Tarja de publicitat Antonio Cosp
- Estampa religiosa
- 17 fotografies familiars, principi de segle
- Tremps per a plomes de tinta
25-11-1994 Sr.Joan Maura Ribas
- Novel.les, 1866-1895:
Anonim, Maria el hada del bosque, sd.
F.L. Obiols, El martiri0 de un angel, 1895, 3 vol.
L. de Val, La esclavitud obrera, 2 vol., sd.
L. de Val, Las amarguras del alma, sd.
Ducray Diminal, Los huerfanos de la aldea,
1866, 3 vol.
= 26 obres de teatre, 1897-1900.
- 4 llibres escolars: 1891, 1909, i911 i 1915.
23-111-1994 Sra. Maria Serra
- Partitures de Juli Garreta d a Rosella,, i asomni
Dolc*.
1 iotografia de Juli Garreta.
- 1 fulletó (Concert a la Porta Ferra
1971).

-

-

-~

23-111-1994 Sr. Ramon Tauler
- 12 postals (1901-15).
- I fotografia de la fabrica de suro ......,ca. 1925.
- 1 medalla .<Premio a la aplicación, Escuelas
públicas de San Feliu de Guíxols. Año 18951,.
1 moneda de Barcelona, ca. 1640.
- 5 llibres escolars.
- L'Estatut de Catalunya, edició facsímil de 1977.

de Yauco (Puerto Rico), amb una ressenya sobre
e1 seu avantpassat, Narciso Ferrer,
17-IV-1994 M. Rosa Moline
Diccionari catala-castella-llati-frances-italia (per
una societat de catalans),Imp. de Joseph Torner.
Barcelona, 1839. (2 vol.)

-

25-IV-1994 Sr. Alfonso Sanchez Palomo
- 1 quadre amb 4 fotografies de la fabrica de suro
Dalmau, Canal & Cia, s.d.

MUSEU
1-11-94 Sr. Josep Escortell

- 1 llum de soldar

- 1 tassa de porcellana
14-11-94 Sr. Néstor Sanchiz
- Diversos elements d'electricitat en porcellana
23-11-94 Sra. Olga Verges
- 1 litografia de tema religiós
- 1 licorera de vidre blau
salsera de porcellana
ouera platejada
barrina de barber de ceram~ca
plata rodona de 35 crn de diametre
cadira amb peus-espatllera tornejats
uerra de terrissa
La~anci
urna de vidre amb flors artificials
peqa de cortinatge
- -

-

-

~

--

SZ

24-111-94 Sra. Olga Verges
1 llit de nen de fusta
- 1 llum de petroli del refugi de [a Guerra Civil de
Can Balmaña
- 1 prestatgeria de fusta
- 1 manta utilitzada pel seu pare d
al camp dlArgelers

-

11-IV-94 Sr. Ramon Tauler
llum (<petrornax>>
i 1 cabestrant per anar a
I'<~encesa~~
- 12 taps de suro de mida molt petita

-I

11-IV-94 Sr. Eduard Figueras

- 2 fossils

aq=-=& -

11-IV-94 Sr. Josep Rabell -

28-Ili-1 994 Familia Bigas
- Exemplars de La Costa Brava, extraordinaris de
Festa Major, 1 de 1934 i 1 de 1935.
- Cartell del Salon Novedades, 13-11-1957.

- 1 serra d'arc
- 2 planxes electriques

29-111-1994 Antoni Ferrer Salions
- 1 exemplar de Brisas del Caribe, del 3-VI-1939,

- 1 martell de manya
- 1 capsa de compassos

13-1\1-94 Família Basart

- 1 llum de soldar

I

- 1 fruitera de vidre premsat

- 1 vas gros de vidre gruixut

- 1 tres peus raconer de fusta
- 1 radio iPhilipsm

-- 41 capsetes
de llauna
interruptor
24-94 Familia Villa
- Grup de moles per a maquines de suro
- Grup de daus de llautó
- 2 útils amb aparell rotatiu
- Grapes per a unir corretges
- 1 ganivet de carrar
- 11 politges de llautó per enfardar suro i bullir40
- Talls de corretja

- 2 curries de ferro

- 1 manxa

- I filaberquí
- 1 contrapes per a llum
Plantilles de marcar saques
- Matrius de marcar taps
- Imotor auxiliar d'explosio
- 1 espero
- 2 caixons de maquina per posar-hi taps
- 1 calibrador de taps
2 maquines de marcar taps
- 1 maquina de partir taps
- 3 maquines de ribot
I maquina de carrar
- I fruitera

-

-

-

EXCURSIO DEL MUSEU A SANT GEN~SDE FONTANES,
SANT ANDREU DE SUREDA I COTLLIURE
El diumenge 27 de febrer el Museu d't-iistoria
de la Ciutat va organitzar una sortida a la
Catalunya Nord. Al mati es va visitar el monestir
de Sant Genís de Fontanes, el claustre del qual
esta essent objecte d'una important restauració.
De camí cap a Cotlliure es va fer una parada a
I'esglesia -també antic monestir-, de Sant Andreu
de Sureda on es pogué admirar aquesta interessant construccio romanica.
Després del dinar a Cotlliure hi hagué temps
lliure per visitar la vila: el Castell Reial, la tomba
dYAntonioMachado, el port, I'esglesia i els pintorescos carrers. Ja fosquejant s'inicia el camí de
tornada cap a Sant Feliu.
A IJexcursióhi van participar 47 persones.
El darrer dia 15 de maig -Dia Internacionaldels
Museus-, vam visitar dos monestirs del Cister:
Vallbona de les Monges i Poblet.

La penúltima setmana d'abril s'acaba el darrer
trasllat de documentació que encara romania al
diposit de la brigada d'obres cap a les dependencies del monestir, on sera netejada, classificada i
avaluada.
Així doncs, es tanca la primera part de I'actuacio sobre la documentació administrativa intermedia dispersa: el seu trasllat a uns locals on poder-

Tomba de Machado

la tractar i on assegurar la seva conservació i les
condicions per a la seva consulta.
La classificació, que ja s'ha iniciat sobre la part
de la documentació anteriorment traslladada, continuara a partir d'aquest mes de maig sobre el
darrer trasllat. El total de la documentació traslladada és aproximadament d'uns 1.000 ml.

-

-

SANT FELIU DE GU~XOLS MALLORCA (s.XIV XVI)
(Continuem publicant les notes documentals trobades per Ramon Rossello ai fons de /'Arxiu Reial d~
Mallorca. La quantitat, I'infereshistoric i el rigor de la recerca i transcripcjo ens fan pensar en la possibilita,:
d'editar-ne ei conjunt en un futur volum de la nostra col./eccid:Estudis Guixolencs).
1386,20 octubre.-Antoni Garau, oriünd del lloc
de Palamós, diocesi de Girona, ven a Angelina
viuda de Berenguer Gonyalons de Montui'ri un
esclau búlgar, anomenat Jordi, per preu de 65 Iliures. D'altra banda ven a Joan de Tagamanent,
donzell de Mallorca, un esclau búlgar anomenat
Toder per preu de 65 lliures. (ARM Andreu
Plandolit P-I43 f. 191v i 193v).
1405, 27 abril.- Abram Sciquilli, jueu mercader
ciutada de Mallorca, reconeix a Pere Perull, patró
de lleny habitador de Sant Feliu de Guíxols, que
ha pagat 9 dobles d'or fi que Masi Benistanti sicilia de Trapena ho devia segons escriptura judicial
feta a la Ccria del Consolat de Mallorca. (ARM
Antoni Contesti C-77 f. 110).
1408, 5 gener.- Jaume Calvet de la vila de
Perpinya, reconeix deure a Bernat Maig patró de
coca de la vila de Lloret, 176 lliures, 13 sous i 4
diners, moneda mallorquina, per resta del noliejament del viatge fet de Saragossa i Bruchola a
Mallorca. (ARM Antoni Contesti C-66 f.2)
24 gener.- Bernat Maig, patró de coca de
Lloret, bisbat de Girona, nomena procurador Mateu Corita escriva oriünd de Saragossa, perque
reclami a la Universitat de Mallorca el que deu del
transport de 114 quarteres de blat, descarregat
en el moll de la Ciutat. (ld f. 6v).
8 juny.- Bernat Maig de Lloret, patró de coca
de 3 timons, anomenada Sant Antoni i Santa Cristina, ara estant al moll de Mallorca, reconeix que
Joan Morello mercader ciutada de Mallorca, ha
pagat 328 lliures i 10 sous mallorquins del viatge
fet segons contracte de 12 desembre 1407. (Id f.

32).
1411, 20 gener.- Bartomeu Espanyol, mercader ciutada de Mallorca, en nom propi i del seu
pare difunt Pere Espanyol, batle i procurador de
I'abat de Sant Feliu de Guixols a Mallorca i arrendador dels fruits que li pertanyen, nomena procurador Joan Lloret prevere per a reclamar deutes,
substituint el prior de Cartoixa que abans era procurador. (ARM Antoni Contesti C-64 f. 3).
1413, 2 maig.- Esteve Moll, mariner de
Torroella de Montgrí i Pere Ribes mariner de
Palamós, nomenen procurador Perpinya Forsor,
pescador de Mallorca, per a reclamar deutes. Tesiimonis: Pere ~ a r apatró
t ~ de barca de Lloret
altres. (ARM C-64 f. 168).
3 maig.- Lloguer de la nau de Bernat Vidal

Bernat Ferrer de Sant Feliu de Guíxols. t3er al viatge de Bogia, Alcall i altres llocs, segons es contingut a una nota (que no hi es). (Id f. 168v).
15 juny.- Nicolau Pelegrí, patró de nau
habitador de Sant Feliu de Guixols, nomena procurador Mateu Riuclar, notari de Mallorca, perque
actui' en les seves causes i qüestions. (Id f. 179v).
1419, 28 juliol.- Francesc Oller, escriva de la
nau del venerable Antoni Pujades, habitador de
Sant Feliu de Guixols, ven a Pere de Pacs,ciutada de Mallorca, un esclau tartre de 22 anys d'edat,
anomenat Martí per preu de 72 lliures; i promet
respondre del "morbo caduco", oradura i pixar al
llit. (ARM Antoni Contesti C-67 f.46).
Antoni Pujades, pairo de nau, habitador de
Sant Feliu de Guíxols, i Francesc Oller, escriva de
la nau, venen a Francesquina muller de Guillem
Mairata, ciutada de Mallorca, una esclava bdlgara, de 18 anys d'edat, anomenada Maria, per preu
de 91 lliures; i prometen respondre de "morbo caduco", oradura, pixar al llit i de menstruació. (Id
fM v ) .
19 setembre.- Nicolau Rovira, patró de nau,
habitador de Sant Feliu de Guixols, reconeix deure a Daniel Pardo, mercader ciutada de Mallorca,
12 lliures que és el preu de 15 quarteres de blat, a
raó de 16 sous la quartera. (Id f. 66).
6 novembre.- Nicolau Rovira, habitador de
Sant Feliu de Guixols, senyor i patró d'una nau
d'una coberta anomenada Santa Maria i Sant
Antoni, ara estant al port de Mallorca, nolieja la
nau a Jordi Miró i Gabriel Vidal, noliejadors
dlAlger, segons [a nota (que no hi es). (Id f. 72v)
1425, 22 mart;.- Struch Xibili, jueu mercader ciutada de Mallorca, assegura a Jaume Castanya,
mercader, 200 lliures sobre tartar i canamas carregat a Cotlliure per Joan Chalcer o Joan Valona
botiguer, en la barca dlAntoni Roca de Cotlliure i
sobre mel i olles (i)carregat a Roses i altres mercaderies carregades a Sant Feliu de Guixols per
Cristofol Castanya, dins la dita barca per portar a
Mallorca. (ARM Antoni Contesti C-78 f. 39v).
31 marg.- La nau de dit Antoni Roca es trobava
ja a Mallorca i és llogada per fer un viatge a Alger.
(f.46~).Després torna a Mallorca. (f.51).
18 abril.- Struch Xibili, jueu mercader ciutada
de Mallorca, assegura a Romeu Bricas mercader,
50 lliures sobre 4 costals de cera carregat en la
barca de Pere Esteve per vendre a Cotlliure, pero
primer ha d'anar a Sant Feliu de Guíxols on estara alguns dies. (Id f. 60).

I

I

3 @@@.--AntoniJohanals, mercader de Girona,
no,miga 'procurador Mateu Antich remolar de
Mallgrm, perque reclami deutes. (Id f. 53).

14.51, 2 setembre.- Nicolau Oger, habitador de
Ia vila de Sant Feliu de Guíxols, senyor i patró
&una caravel.la anomenada Santa Maria, ara es-

tant en al port de Mallorca, ven a Albert de
Culunyq ciy@@ 4sValencia, un terq de la caravel-la, grqqp$@ @. 'Qa3florins, 3 sous i 8 diners,
moned8dk ~aler$i#&,cjm~tantels florins a rab de
I 1 sous. rARM Kdlf?eBB'Mx
B-€I1 f .I 6).
1452, 1'& gen@,- &ntGfhi POli, habitador de la
vila de Safit Eeliil'& '&rT40&enyor
,
i patr6 d'un
lleny de 3 ~Pllmonsanornm& @dpt Elm i Sant
Antoni, ara estant en el port de MJa1h3~a~
ven a
Joan Bertrm, Francesc Vilella i Lluk Benviure
menor, rnermkvs, et dit lleny amb 1Bs &&@es i

forniments, se@insI'inventari que enyb:@& 'per
preu de 390 llhw@~mallorquines.(Id f. B~M].

dei reverend Barat 'lbmella, aba$ de Sant Feliu
de GuímIs, el seu g'er~?~&
s~?,bstitt$eix
la procuradoria q fmrde Miquel Tdl;una?fes perqui!! reclami a Guillem Smles, mercader ;de Barcelona, ara
estant a M&pols, 1'00 ducats deguts. (Id f. 47v).
1459? 13.no~ernbre,-Lluís Torroellb, cavaller,
procuradar dr;l rgverend senyor Bernat Torroella,
abat de Sant Feliu de G u b f s , el seu garmA substituejx la pmeuradoria a famr de Lluis CanerrJ per.
que reclami deutes. (Id f. E@).
1460,27 octubre.- Pere Moller de la vila de Blanes, senyor i patró d'un balener anomenat Santa

Maria i Sant Pere, ara estant en el port de
Mallarca, i Pere de Páu, mercader de Mallorca,
. e e m d e r del balener, passen comptes. (Id 6-92
4: TE)*

lWQ,21 marg.- Lluís de Toxrodla cavaller pro, G ~ 7 ~ ~ F Rd.
& i Abat
m
de Sant Feliu de Guíxols el

1453, 14 marg- Lluis Torroella, donzell de
Mallorca, senyor i ,patró d'una nau anomenadp
I'Anunciata i Sant Pdiquel alias dita la nau de I'Abat
(de la Real), ven a Nicolau Vivot, donzell, la meitat
de la nau, per preu de 2.700 lliures. (ARM Andreu
Boix B-94 f. 156).

1456, 1 marp*~htoni
de Juenals, habitador de
la vila de Sant Feliu de Guíxols, reconeix tenir en
comanda de Ltuis Benviure major, mercader ciutadh de Mallolg, 177 lliures, 19 sous i 7 diners,
convertideS en li¡, cera i cuiram trames a dita vila.
(ARM Andreu &ix B-87 f. 21).
1458, 30 juUd.- Bernat Torroella, abat de Sant
Feliu de Guixdls, nomena procurador Lluis
Torroella, cavaller de Mallorca, el seu germa, perque re+&hi censals, redits, Ilui'smes, aqrers i al-

dita de I'Abat, reconeix que el seu germa Pere
Torroella ha pagat 75 ducats per raó del passatge
del reverend Joan arquebisbe de Saragossa, des
de Catalunya a Napols. (Id f.39).
16 agost.- Lluís Torroella, cavaller, procurador

vor de Joan M
mercader, domestic
Pere Segura P-304

1498,9maig.- Joan Sapera, argenter de la vila
de BlaneeJ ara residenta Mallurca, actua de procurador de Darniaria viuda de Sebasiih Fecapera,
marinar difunt, de dita vila de Blanes. (ARM Miquel Torres T-222 f. 30). .

F1

29 maig.- Antoni folc oriünd de Girona es lloga
amb ~ n t o 6Bollaix,
i
pescador, durant un any, proveit de menjar i salari de 10 lliures. El mes d'agost
de 1499 va renovar el contracte també per un any
j salari de 7 lliures. (Id f. 45. T-224 f.223).
23 juliol.- Jaume Soris, mariner de la vila de
,
Lloret del Principat de Catalunya, nomena procurador Miquel Garcia, boter de Mallorca, perque
reclami deutes. (Id f. 115).
11 octubre.- Pere Gasto de la vila de Bisbau,
dibcesi de Girona, ara resident a Mallorca, signa
acte notarial amb fra Joan Pastor, lector de Sagrada Teologia, de Barcelona, ara resident a
Mallorca; aquell promet a aquest que no
s'entrornetra amb la dona Mateua muller de Joan
Estaffi de dit llac ara resident a Mallorca, durant el
temps que visqui el seu marit i no cometra actes
il.licits; i dit frare promet no posar peticions i demandes contra la dona. (ARM MiquelTorres T-222
f. 198~).

I

1499, 12 febrer.- Antoni Ferrer, habitadar de la
vila de Sant Feliu de Guixols, patró d'una sagetia
anomenada Santa Maria i Sant Miquel, ara anco-

rada al moll de Mallorca, la qual ha estat feta nova
a la platja de Sant Feliu, reconeix als germans
mercaders Pau, Daniel i Lluís Berard, de Mallorca,
que tenen tres quarters de la sagetia que son 345
lliures, 15 sous i un diner. (ARM Miquel Torres T224 f. 4Ov).

1502, 5 juny.- Joan Vicens de la vila de Sant
Feliu de Quixols que fou escriva be la caravel.la
anomenada Bonjesus, patronejada per Guillem
Torres, difunt, ara per Esteve de Rases, ven a
Tomas Soler, metcader ciutada de mallorca, la
setzena part per preu de 50 lliures. (Id T-227 f.53).
1508.- Miquel Canoves habitador de Sant Feliu
de Guíxols,senyor d'una navili, el ven a Alfonso
del Rio, senyor de tint de Mallorca, per preu de 39
ducats venecians. (ld T-231 f. 6, quasi il.legible).
-Felix Torres, mercader de Sant Feliu de
Quixols i Nicalw Delavocant (i)mercader de
Flandes, passencomptes de les mercaderies portades des de Flandes a la Ciutat de Mallorca. (Id f.
309v).
Ramon Rossell6

VINT-I-UN ARTISTES GUIXOLENCS EXPOSEN A FRANCA
El dissabte 30 d'abril es va celebrar la inauguracio oficial a Castelginest, vila propera a Toulouse,
de Irexposici6d'un col.lectiu d'artistes guixolencs.
L'acte inaugural va ser presidit pel Sr-Jean
Laurent, alcilde de castelginest i &ep M. Muñoz, regidor de Cultura de I'Ajuntament de Sant
Feliu de Guixols.
A IJexposició,que es va obrir el 25 d'abril i es pod r i visitar fins al 19 de maig, es poden admirar
obres de Josep Albertí, Alberto de Udaeta,
Alexandre Matas,Ana Gutierrez, Anna Sala, Antoni Ferrer, Carles Torrent, Carles Piqueras, Cecilla
Pino, Enric Figueras, Xavier Ruscalleda, Joan Raset, Joan Soler i Tobella, Josep Torrent Buch,
Josep Miralles, Manel Mam-Mart, Néstor, Pau
Valls, Pere Manera, Robert Manera i Suellen.
Esta previs1 que els artistes de Castelginest exposin les seves obres a la Sala d'Exposicions de

IJAjuntamentdel 16 al 30 de julbl. D'aquesta manera, la ciutat de Sant Feliu iniciar8 un intercanvi
cultural amb aquesta vila occitana.

SERVEI DE PUBLICACIONS I D'ARXIU
JUNTA DEL MUSEU D'HIST~RIADE LA CIUTAT
AREA DE CULTURA
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
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