JOSEPAMAT l EL PASSEIG DEL MAR: UN PAISATGE l U N PATRIMONI
EI dia 29 d'abril de 1981, el pintor Josep Amat i
Pages ocupava el si116 d'academic de número de la
Reial Acadkmia de Belles Arts de Sant Jordi.
Per al discurs d'ingres, que va llegir aquell dia a la
Casa Llotja de Mar de Barcelona, Amat no va escollir
cap dels temes d'erudició local o particularque abunden en aquest tramit, sino que en va triar un de generic i ambicids: Historia del paisatge o, mes
estrictament, dügunes reflexionssobre la historia de
I'art del paisatge-.
EL PAISATGE EN LA H~STORIADE LA PINTURA

Amb la seva dissertació, Amat va fer retrocedir
els oients fins al primer al& de la pintura paisatgkti.
ca, que coincideix amb els inicisi del Renaixement,
quan 01 cel bIau substitueix per.primer cop els surnptuosus fons daurats de les repres~ntacii~ns
bizantines i el pa'isatge és encara un a m s w i sense cap
autonomia, inexistent per Si maT@ísc,blegat al f ~ n s
de les escenes religioseso mitqlbgjqrtes.,l'~a
coriduir
la docta audi&ncladels.acad&micsper la lenta evolució del paisatge com a gener@@ctMc; pel llarg carni
de segles atraves. del qual les penyes, e!sarbres, les
plantes i els matolls, coLlocats aapriciosáment i dibuixats amb tot detall, es van anar con~mlinten el
personatge principal dels quadres, nienfre que els
accidents del terreny, els boscas, les arbredes i les
llunyanies atmosfkriques cornenpten a ser considerades tamb4 per elles mateixes ieren tema d'inspiració directa del pintor, definitivament deslligats de:
les histories o anecdotes que havien hagut,d ' a m ~ ~ panyar tan sovint, com per justificar la seva pt6pia
existhcia.
j la
Com és sabut, Pinter& estetic pels paaB@t$es
seva representació artística es un fenqrheri datiiament recent. I, tal com Josep Amat va explicar, va

Dibuix-carbó sobre paper de I'artistaAmat.

passar molt de temps abans que es dones a coneixer com a tal ecel paisatge que nomes apren de la
Naturalesa, que en reprodueix els llocs familiars is'interessa per les coses petites i pels personatges insignificants de la vida quotidiana?r.Amat va passar
revistaals primers pintors flamen* ials borgonyesos,
als italians, als hoiandesos ia b anglesos, per arribar
als romantics i als realistes francesos iacabar amb
els impressionistes iels postimpressionistes a partir
dels quals, seaons ell, va cornengar una decadencia
de I'arf pitAdric. ES per a i x ~que el discurs del nou
acaci6mic es va cloure amb aquesta afirmaci6 cona punt de desapareixer entre
tufident: ({Quan1'tantes falses genialitats,
tantes modes ~Pidanere~,
bntes fornes de pintura que la reneguen, aspiri a
tornar a la Naturalesa, demanant-li la substancia vital que totesaquestas elucubracions li hauran dissecat,~I%art -com ja ,hapassat en altres ocasions- ser&
salvat per obra del paisatgista..
Aquesta frase final del seu discurs demostra la
irnpor@nciacabdal que el nostre pintor atorgava al
paisatgeen la histbria de la pintura. El paisatge, que
va tardar tant a apareixer, que no es va consolidar
com a genere pictoric fins als segles 17 i 18, perb
que ha recorregut després les diferents i successives epoques i etapes i moviments i tendencies i ha
acabat per tenir un paper fonamental en I'art occidental del nostre temps.
EL PAISATGE F

~ I L'ART~STIC
C

En el diccionari, la paraula paisatge te dues accepdons
la fisica o geografica: aspecte, vista d'un paratge natural.
- I'artistica o estetica: pintura d'un paratge o indret natural.
De manera que expressem amb el
,
mateix mot
- la realitat
- la seva representació artística.
Com a fruit d'aquesta simbiosi permanent, s'ha parlat i es parla encara del
paisatge com de I'art que imita la Naturalesa.
Pero Oscar Wilde, amic de trencar
motlles, va fer famosa aquella paradoxa:
<<La
Naturalesa imita I'arb.
Hi ha llibres sencers sobre aquesta
qiiestio apassionant: el poder de I'art
com a condicionant de la percepció ; és
a dir, I'apreciació estetica del paisatge
real com una derivació del coneixement
previ del paisatge pintat.
ho ha formulat així: <<El
~ l e Nogué
x
paisatge ens produeix una emoció este-

-

tica quan hi reconeixem alguna semblanca amb les
seves representacionsr .
Aquesta relaci6 entre realitat i represenlaci6 ve
de molt lluny.
Ja Cervantes i Lope, quan descrivien un paisatge
bonic, deien que semblava %unlienza de Flandesm.
Van Gogh escrivia al seu germa Theo que des de
I'hospital veia un paisatge #tan misteriós com un
Ruysdaeb.
Oscar Wilde deia que no hauria descobert mai la
bellesa de la boira de Londres si no hagués vist els
quadres de Turner.
Josep Pla afirma que I'estany de Banyoles és corn
un paisatge de Patinir.
A nosaltres mateixos ens sembla que Paris és un
Pissarro, que Montmartre és un Utrillo, que Port Lligat es un Dall, que la Garrotxa es un Vayreda i que
Sant Feliu de Guíxols es un Amat.
EL PAISATGE DEL PASSEIG DE SANT FELIU

Ihem arribat, doncs, alla on volíem i alla on calia:
a aquest paisatge, real i pict6ric alhora, que és el
passeig del Mar de Sant Feliu:
- paisatge natural modificat i utilitzat per I'home.
- paisatge interpretat per I'artista amb una intervenció personal i decisiva, fins al punt que ara ja no

sabem contemplar ni reconeixer el passeig
si no és a trav4s del filtre de I'obra del pintor.
És un paisatge de tal manera enriquit per
I'aportacio pictorica que, si ens emociona
especialment, 6s perque el remetem a aquelles representacions plastiques, i ja som incapaqos de veure7 com si ['Arnat no hagués
existit. Ara ja nomes el podem veure, ni que
sigui insensiblement, a traves dels seus ulls,
6s a dir, molt més bell i subtil, transfigurat i
idealitzat, pero al capdavall, molt mes autentic i real, molt més veritable en la seva essencia íntima, un cop eliminat el destorb dels
detalls anecdbtics per poder copsar ivalorar
ets seus trets,fonamentats.
Aquest paisatge de Sant Feliu es un paisatge natural modificat per l'hme. És el producte de la saviesa humana aplicada a potenciar i perfeccionar la naturalesa.
En el seu estat natural i primigeni, Sant
Feliu ja disposava d'aquest espai obert a la
badia, perb no hi tenia passeig.
En el retaule de I'esglesia de Sant Feliu
de Girona, avui desmuntat i exhibit al Museu
d'Art, hi ha sis taules de Joan de Borgunya,
un pintor d'Estrasburg que I'any 1518 va traslladar el seu obrador a Girona i va encastar
en el gran retaule gbtic a mig fer aquestes
sis taules que son com sis finestres obertes
als nous aires i a la nova llum del Renaixement.
Doncs bB: en una d'aauestes taules, la
que presenta Sant Feliu a I'eculi del seu turment, hi
ha un paisatge de fons, a mig camí entre els que els
pintors de 1'8poca s'inventaven en els seus tallers i
els que comenqaven a copiar del natural, dins aquell
procés que explic&vern de bnta aparició i de consolidaci6 progressiva del gb e r e paisatgístic. ES un
paisatge marítim que be podria ser la mes antiga representacidplhstica de la Casta Brava. A ma esquerra
del quadre s'hi veu una ciutat idealitzada, que be
podria ser Sant Feliu. A mh dreta hi ha una muntanya arran de mar, que bé podria ser Sant Elm. Al mig
hi ha la badia i la platja, perb, evidentment, encara
no hi ha passeig.
Tampoc no hi ha passeig en els dibuixos i gravats
del Sant Feliu del segle XVIII, com el que es conserva a I'Arxiu General de Simancas o com el que il.lustra
una edició de Las ruinas de mi convento, la novel.la
romantica escrita per Ferran Patxot.
Aquest autor singular, nascut a Maci, Menorca,
I'any 1812, de família originaria de Sant Feliu, va publicar I'any 1851 el seu llibre mes famds, traduR immediatament a I'alemany, el frances i I'italia, i diuen
que ho va fer amb el pseudbnim de Manuel Qrtiz de
la Vega. Perb en la anueva edicidnn de I856 que he
vist a casa des de petit, i que comprhn també la continuaci6 Miclaustro, no hi figura ni el nom ni el pseudonim, sinó una nota en la qual l'editor confessa que
ha estat incapag de v6ncer la repugnhncia de I'autor

a descobrir la seva identitat. Doncs bé: en una de les
*primorosas Iaminasn que il.lustren el volum, les cases del carrer del Mar de Sant Feliu donen directament a la platja; encara no hi ha passeig.
I tampoc no n'hi ha en la descripcio que el
novel.lista fa de Sant Feliu:
q<hayptayas en las que baten las olas, hay colinas
de granito que se insertan en el mar y le dominan;
hay en fin, un pverto formado por la naturaleza,
circundado de bosques, y cuyos muelles y andenes
lm forman las montañas-.
Pero encara no hi ha passeig.
El passeig apareix en canvi, potser interpretat
pictoricament per primer cop, en I'esplendid quadre
d'estil fotografic que va pintar des del Moli de les
Foques un artista tan inesperadament sensible isubtil com el famrjs i arrauxat cabdill federalista Pere
Caim6. Aquí, entre la sorra de la platja i les cases,
aquest pintor insospitat va dibuixar-hi, perfectament
ordenades, les primeres rengleres d'arbres. 1 aixo
perque el quadre va ser executat I'any 1853, i el passeig havia nascut I'any 1834, en virtut d'un acord
municipal, i amb I'aportació voluntaria de molts
guixolencs, tal com ho ha fet reviure Arnanda Gross
a la novel-laEls temps del Mj/a aseria una obra de
tots plegats, la voluntat d'un poble sencer, un sacrifici fet a consciencia de cara al progrés~.
Fa onze anys que renyorat Lluis Esteva, en un
estudi minuciós, va explicar fi1 per randa les vicissituds historiques, administratives i urbanístiques del
passeig del mar i de [a seva prolongació natural, el
passeig dels Guíxols.
També ~ ' ~ n gJimenez,
el
en un llibre més recent,
ha resseguit i completat amb noves dades aquest
indret.

No us entretindré pas tornant-vos a explicar tot
aixb que vosaltres sabeu millor que jo. El que conve
subratllar és que els vostres avantpassats van crear
del no-res, en el sorral est& entre el carrer i la platja,
un passeig gairebé excessiu, com si pressentissin
amb un segle d'antelació les multituds turístiques futures. I que aixb no va pas ser fruit de la casualitat, ni
de I'atzar, ni d'un caprici sense solta, sinó d'un designi carregat d'intenció, d'una tria conscient que
Josep Vrcente ha qualificat de qenial i taumaturgican; d'una tria conscient que expressava, amb el mot
passeig i amb la seva superfície oberta, una manera
de pensar iuna manera de ser. No Qs veritat que alla
s'hi haguks fet un passeig perqu* no s'hi podia fer
res més, i aixb es demostra amb un argument historic -perque, de fet, uns anys abans s'hi havien intentat i s'hi haurien pogut fer altres coses-, i tarnbe amb
un argument actual, que és el d'un cas paral.lel cent
anys mes tard: en una línia de terra ferma arran de
mar contigua a aquella on Sant Feliu va fer-hi el passeig, Platja &Aro va decidir d'algar-hi un mur de grata-

cels. Aixo demostra, potser de passada, que cada
poble i cada epoca tenen els espais urbans que es
mereixen.
El cas és que els guixolencs van triar de fer un
passeig, i que el passeig va ser, en paraules de
Vicente , 4'embrio d'un disseny de ciutat.. AIla va
comenGar, diu, ccallo que dóna textura de ciutat a la
població>>.
Pero encara hi ha una altra textura del passeig,
per damunt de la textura urbanística indispensable, i
es la textura social.
En aquest sentit, el passeig de Sant Feliu és modBlic. Perque a mes de ser una franja que unia i separava alhora la terra i el mar d'una manera Iogica i
assenyada, va ser un espai que els burgesos dels
grans casals i dei Casino dels Senyors van compartir
tothora amb els menestrals del Casino dels Nois.
Un i altre locals, veritables catedres civils, amb
biblioteques, sales de cafe i gabinets de lectura, van
esdevenir agores democratiques i seus de conferencies culturals i polítiques i de vetllades literaries i
musicals.
És aixi corn aquest disseny urba va convertir-se
tarnbe en un disseny cívic, en un marc acollidor en el
qual tanta gent diferent ha viscut harmonicament en
com& els burgesos, abocats als balcons i a les tribunes; els menestrals, enva'int el carrer; uns i altres,
asseguts a les terrasses.
És aixi com aquest terreny de ningú va esdevenir
de sobte el lloc de tothom i finalment s'ha convertit,
no sols en la sala d'estar de tots els guixolencs, sinó,
a més, en la patria temporal i subsidiaris dels forasters i turistes i,per tant, en el símbol acabat i perfecte
d'allo que hauria de ser sempre, tancada i oberta alhora, la ciutat de Sant Feliu. Un lloc on, com podríem
dir amb paraules manllevades a Joan Teixidor, ela
gent, les botigues plenes, les veus i un cert desordre
inevitable constitueixen el contrapunt obligat que ens
és necessari per al nostre equilibri. i on hi experimentem .la sensació de companyia dels homes i les
dones que caminen, dels nens que corren i de tes
noies que ostenten la seva bellesa, com I'altra cara
de la moneda dels edificis immobils,,.
Un lloc privilegiat, escenari bptim de la comedia
humana, on I'antic es barreja amb el nou, la cultura
amb la vida, el pes de la tradició amb I'empentade la
convivencia, on sentim intensament la veritat d'aquell
proverbi alemany segons el qual .]'aire de la ciutat
ens fa Iliures=i entenem el sentit profund dels versos
de Jose Ángel Valente: nporque fue éste lugar de
comunales suefios, repartidas faenas, palabras
pronunciadas con identica fe.
És per tot aixo que Gaziel va poder qualificar el
passeig del Mar de <<joiellcivil,, i de (Icor de la ciutadania)), i va poder afirmar que *aquells avis nostres
que van descobrir i planejar el passeig, a la segona
meitat del segle XIX, són nomes comparables, en

esperit civil, als creients que, en el segle XIV, bastien, a la Seu de Girona, la més ampla nau gaica de
les catedrals d1Europa>>.
És per tot aixo que I'any 1860, amb motiu del Ball
Popular del Casino dels Nois, I'alcalde Rafael Patxot
va poder posar com a exemple de civisme I'espectad e de vuit-centes parelles ballant pacíficament al
passeig durant cinc dies consecutius, tarda i nit, .con
la mas admirable armonia..
És per tot aixo que en els nostres dies John
Langdon-Davies, I'escriptor i periodista angles, després d'haver viscut llargament a la ciutat i d'haver
ballat sardanes al passeig, va poder assegurar que
qmtser mai, ni abans ni després, no ens havíem sentit
tan a gust amb la comunitat que ens envoltava com
durant aquells tres anys a Sant Feliu de Guixols~~.
A vegades, la vocació cívica d'un poble te la sort
de trobar la seva millor expressi6 formal en el seu
urbanisme. Pensem, per exemple, en els Camps Elisis de París, el Canal Grande de Venecia, el Campo
de Siena, la Grande Place de Brussel les, el Ring de
Viena, el pont de Carles de Praga, les Rambles de
Barcelona o les voltes de Girona. Son llocs en els
quals I'obra de I'home modifica la realitat a favor de
la comunitat i crea espais per a la llibertat, per a [a
seguretat, per al mercat, per a la circulació, per a
I'acolliment o per a I'oci. En resum, per a la civilització; no en va, com recorda Giulio Carlo Argan, ciutat
i civilització són paraules que neixen de la mateixa
arrel.
El passeig de Sant Feliu és obviament un lloc
d'aquests, que resulten ser el millor emblema plastic
de les idees i dels principis que els van inspirar i del
clima socia1 que els va fer possibles i els ha convertit
en perdurables.
Fins aquí, doncs,hem vist la primera accepció del
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mot paisatge: el paisatge ffsic o natural modificat per
I'home a favor seu.
Ara podem passar a la segona accepció del mot i
col.locar sobre aquest paisatge real, com un valor
afegit inestimable, el paisatge pictbric: la representacib artística d'aquest paisatge sorgida dels pinzells i
de la sensibilitat de Josep Amat.
EL PASSEIG PICTORIC DE JOSEP AMAT
Nascut amb el segle a Barcelona, Amat va prendre contacte amb Sant Feliu Igany1932, i-desd'aleshores hi va tomar sempre més, any darrera any. Ell
mateix va explicar així el mrnen~ament&aquesta
relació:
Waig anar a parar a Sant Feliu duna manera casual. Vaig fer amistat amb en Frederic Verri6, un
guixolenc que vivia a casa d'en Mir, a Vilanova.
Ell em va fer la propaganda de Sant Feliu i em va
suggerir d'anar-hi. Li vaig fer cas.
trenta-tres
era una ciutat meravellosa, com del sud de Franqa.
El passeig, amb els tendals dels casinos i les taules
parades, em va enamorar*.
Va ser , doncs, I'home que va entendre el sentit
del passeig, i se'n va enamorar.
Iel va pintar tant, que durant la guerra va haver de
plegar perquh, tal com ha explicat, <cespensaven que
feia planols de la badia per passar-10s a I'altre bandol>*:,
Després de la guerra, casat amb una ganxona que
el va enamorar tant com el passeig, Josep Amat va
posar casa a Sant Feliu. Naturalment, al passeig,
cantonada amb la Rambla. M6s tard la va haver de
deixar, perqub era de lloguer, i aleshores va comprar
un pis. Naturalment al passeig. I alla hi va passartemporada fins a la seva mort.
Arnat va pintar el passeígdel carrer estant, fins
que els cotxes el van envair i va tenir la sensació de
fer nosa. Desprbs ja ho feia
directament des de la terrassa de casa. Ifins als noranta
anys va continuar assegurant
que el passeig de Sant Feliu
era el millor del mdn. Malgrat
tot, ell veia isabia que I'indret
havia canviat$perque la invasió turística havia modificat el
seu escenari pictbric: *Asant
Feliu, a I'estiu -deia I'any
1987-, se'm fa difícil pintar.
Abans podia posar dues o
tres persones en primer terme. Ara hi ha multituds, i amb
una pell tar rada artificialment
que trenca iots els esquemes
de llum i de color..
Tot i els entrebancs, no
s'hi trobava pas del tot malament enmig del batibull es-

tiuenc: *El pintor ha de seleccionar, del que I'envolta, el que més li convingui: unes regates, et circ, unes
barraques d'atraccions, gent estirant [es cames pel
passeig, una terrassa de casino, uns pescadors, una
banyista a la platja...El meu desig és ser fidel intermediari entre aquest espectacle que m'envolta i els
altres, rnitjan~antel testimoni de la meva obra*.
Aquesta f fase final d'Amat 15sla seva milIor
autodefinició: reflectir el paisatge com un intermediari i com un testimoni. Tal com va dir Joan Anton
Maragall, amat mai no va ser i'instrument d'una reproducció objectiva del tema, sind que aquest es
subjetivitzavatotalment, es feia propi, personal i prenia categoria artística quan ja havia estat previament
assimilat per la mirada profunda del pintor. No era
['objecteen si el que volia pintar, sinó la llum i la vida
que es conjugaven al voltant de I'objsctew.
Es tracta, doncs, com diu Francesc Fontbona,
d'una wivbncia estetica amb essencia prbpias, una
acapacitat de copsar plaslicarnent alb que no es pot
copsar de cap altra marteran.
Cesperit del passeig de Sant Feliu i de tot alli, que
significa només es pot copsar plasticament, iaixo és
el que va fer Josep Amat. I per aixb, fos quin fos el
seu entorn fisic canviant, ell va pintar sempre el mateix paisatge, el seu passeig ideal i, en el fons, immutable. Un passeig amb Isespaijust, la llum precisa i la
gent indispensable per anar-hi recreant I'espectacle
de la vida. Un passeig endrept amb arbres i fanals,
tendals de caf& i envelats festius i veles blanques retallades sobre el mar i el cel. Un passeig poblat de
senyors amb barret de palla, dames amb ombrel.la i
nois amb bicicteta, cambrers enfeinats i pescadors
retir- asseguts en un banc. Hi podem veure un
home amb un gos, un noi amb un carretó, una minyona amb un cabas, una dida amb un cotxet, una
mare amb una criatura. I parelles
que es donen la
m&, i mariners de dos en dos, patrons de barca, ferroviaris, treballadors del moll, plhcids lectors de diari, pescadors, banyistes, caminants atrafegats o simplement badocs. Tots envoltats, segons Josep Vicente, d'wn aire que no es
veu, una aroma que no es
flaira, uns sons que no
s'oeixen; aire, aroma isoris
que, no obstant, hi són?.
ReminiscCmcies dSaquel)a
pau que es respirava al
carrer i de la qual Gaziel lamentava que <<no
se n'haguessin pogut omplir ampolles, com d'una aigua
sagrada, un cordial infal.lible o un elixir de vidas,
per fer-la tastar als homes
i dones d'avui que encara
en fossin dignes.
Gaziel creia que
dfaquestelixir %jase n'havia perdut definitivament la
receptal). NO és veritat. La
Aspecte de la sala.

recepta és viva en els olis i en els dibuixos de Josep
Amat. El m6n 0s molt aspre i dur, p e b Amat n'elimina les rigideses, en dulcifica les formes i n'aigualeix
els cantds. La seva mirada fransparent copsa nomes I'aigua neta, I'arquitectura elegant, els arbres
cal.ligrafí~s,la silueta de la gent agitada o embadalida. Despulla el paisatge de les noses acumulades i
el deixa reduiZ a les linies essencials, simples i pures, elementals i líriques, tal com les trobem sovint
en els dibuixos espontanis dels infants.
Aquest deu ser el secret més revelador de la pintura de Josep Amat: la seva permanent, inalterable
infantesa. Joan Teixidor va dir que en les seves estampes *tot és felicitat i nosthlgia i encara, mes enlla, aquella paraula que ha perdut el seu veritable
sentit ique gairebé ens fa por descriure-la: vull dir la
paraula bondats. Vicente també destaca aquest liltim tret del pintor quan diu que Amat &afegípuresa i
candor al temps de tots nosaltres i,amb la puresa i el
candor, un antidot, una nova f o r p antiga..
És a dir, aquell elixir de la pau i de la vida que
Gaziel doriava per perdut.
UN PAISATGE, UN PATRIMONI

I be: ja hem parlat del paisatge físic i del paisatge
artistic.
Amb tot aixo que hem explicat fins ara, paisatge
físic i paisatge artístic com dues cares inseparables
d'una mateixa moneda, es configura el tresor col.1ectiu
de[ passeig de Sant Feliu de Guíxols: un paisatge
que és també un patrimoni.
Un patrimoni historic, un patrimoni urbanístic, un
patrimoni cjvic, un patrimoni artísticl aquest patrimoni s'enfronta ara a un repte del
nostre temps, lúcidament definit i descrit per Gerard
Coiiin, conservador en cap de e ec or nu seu frances de
Mont Lozere: ({EIrepte es el de conservar alhora el
patrimoni cultural i el natural, el patrimoni material i
I'imrnaterial, edificat o no, passat o present; un patrimoni en que tot es mescla i es barreja.,.
- -

La fam fia del pintor.

És el que en llenguatge d'avui s'enten per patrimoni integral, i que engloba tot allo, de I'ordre que
sigui, que ens remet a la nostra identitat. Tot allb que
potser t& un valor limitat en si mateix, pero que I'adquireix en funcid de la seva utilitzaci6 per part de la
societat, que en fa un instrument d'educació o de
delectació, d'identificació sodal o de qualitat de vida.
UN PATRIMONIAGREDIT
,
Isi diem tot aixb ara i aqui, és perquh el patrimoni
conjunt del passeig de Sant Feliu i de tot el que significa ha estat sovint en perill i potser encara hi esth.
Tal com ha explicat ~ n g eJiménez,
l
han estat diversos els intents de treure d'aquest espai w n profit
econbmic, una rendabilitat, especulant amb la seva
extraordin$ria situacióm. Ell els descriu aixi:
*A comen~amentdel segle passat, ja es va intentar d'edificar cases al sorral, encara no urbanitzat,
tant per part d'un partZcular com, després, per part
de I'abat. Perb els menestrals de la població s'hi oposaren. Mes tad, es reincidí en I'intent. Entre 1866 i
1872, guixolencs de molta salv&ncia, notari inclbs,
reemprengueren fraudulentament la temptativa de
construir-hi cases, quan el passeig ja era urbanitzat.
Aleshores va ser la prbpia
Corporaci6 municipal, amb
el suport dels veins, la que
s'hi oposh. Amb el boom turistic, per unabandaels bars
i restaurants del carrer del
Mar han ocupat e4 primer
tram arran del carrer, entre
la primera i la segona filera
d'arbres. 1, per I"altra,la manca de places d'aparcarnenf
ha fet que se n30cup& un
altre tram, a tocar la carretera, que el 1986 es va
pavimentar a pesar de les
protestes ailades s'alguns
vei'ns..

Amb I'arribada d'aquesl boom turístic, van desapareixer dels dos passeigs les cases més emblem&tiques, com IJedificimodernista del Casino dels Senyors, obra de I'arquitecte General Guitart, u la casa
Llagostera, escenari de I'inici de Las minas de rnj
convento, o la casa Brugada, amb la seva elegant
tribuna. O la casa Ball-llovera, dita de la Duana o de
la senyora Marquesa, amb elements esculturals que,
salvats in extremis de la destrucció, es guarden al
Museu Municipal.
Tot aixo es va eliminar per aixecar-hi edificis de
nova planta, irnpersonatsen el millor dels casos, amb
al~ades
que passen impunement, barbarament,dels
16 d s 25 metres. Nomes dos edificis singulars s6n
avui t'excepcí6 a la regla de la desiruccio: el Casino
dels Nois, de General Guitart, i la casa Patxof, on el
rellotgede sol encara diu, amb versos verdaguerians,
que 4es hores, en ses danses belles, / el ritme van
seguint de les estrelles / que en giravolta eterna
rodegen la polarab.
UN PATRIMONIAMENAGAT?

Fins aqui la cronica del que el passeig ha perdut,
pero encara caldria esbossar la profecia del que podria perdre.
Josep Amat ja ho veia a venir quan parlava de les
dificultats inespemdes que trobava en el seu treball:
-Em posava a pintar en una vorera i, al cap d'una
estona, venia un cotxe i em feia fora perqui3 volia
aparcarsa.
Aparcar, aquest drama del nosfre temps. De sobte,
algú va tenir la idea insensata de convertir el passeig
de Mar en un parquing. Una empresa privada de la
construcció va demanar per fer-hi un aparcament
subterrani. Era t'any l97Q i IJAjuntamsntno s'hi va
pas negar. La proposta no va avaqar, perb es va
reproduir amb interrnithcies durant els anys següents, amb la il-lusionada insisiencia d'aiguns
comerciantsde la zona, freturosos que els clients paguessin circular en cotxe arran del seu taulell i apar-

car, en el moment precís, al costat de la caixa registradora.
La vella polGmica va ressuscitar fa poc, quan una
altra empresa va pretenir fer el mateix, tant al passeig com a la Rambla Vidal, i encara no sabem si e[
perill ha estat conjurat del tot.
Totes les veus i totes les actituds seran poques
per intentar aturar aquesta i qualsevol altra intervenci6 que pugui perjudicar aquest patrimoni intocable i
fer-li perdre la funció primordial per a la quaI fou creat: la passejada col.lectiva dels vianants com a expressió perfecta de la vida civil.
Antoni Rovira i Virgili va descriure amb una gran
eloqüencia el sentit de I'acte de passejar, de la gentada passant a ritme lent per un lloc determinat: .Al
vespre, després de I'encesa de llums, els carrers de
la ciutat semblen passadissos d'un ample casal. Els
carrers plens, amb la gent que camina amb lentitud i
s'atura a estones davant dels aparadors inundats de
claror, ens ofereixen I'espectacle urba per excel.lencia
i ens donen la visió mes exacta del conjunt de la ciutat. Cespectacle de la multitud al carrer es un espectacle que us alga el cor. AllA hi veiem el dinamisme
ciutada, els moviments d'aquest esser col.lectiu formidable que es el protagonista de la civilització contemporhnia. Totes les diferencies de posició i de professió, de pensament i de sentiment, es fonen per

formar la unitat del poble en aquest espai per on passa, acanalat, el riu de la gent indistinta..
VOT FINAL A FAVOR DEL PASSEIG

Salvar aquest patrimoni: aquest deu ser el designi i la intenció de I1espl$ndidaexposició <<Elpasseig
del Mar vist per Josep Amat*, que, ben mirat, potser
ens podria haver estalviar tot e1 que hem dit aquí,
perque ha diu directament i clarament, amb imatges
i sense paraules.
En tot cas, per acabar i per resumir, jo voldria formular el meu vot a partir d'aquell llibre inesgotable
que 6s Les ciutats invisibles dltalo Galvino:
.Hi ha dues menes de ciutatslesque a traves dels
anys i de les mutacions continuen donant la sevaforma als desitjos, i aquelles en les quals els desitjos
aconsegueixen d'esborrar la ciutat*.
Aquesta és, doncs, la invocaci6 final:
Que Sant Feliu de Guíxols, que va saber crear un
passeig per donar forma al seu desig de civisme, no
es pugui veure mai esborrada pels desitjos forassenyats dels incivils. Que Sant Feliu pugui ser sempre i amb plenitud, com Josep Pla deia que ho era
koma, guia ciutat per passejar i civilitzar-se,,.
Narcis-Jordi Aragó

C R ~ N I C AD'UNA EXPOSICIO:
EL PASSEIG DE SANT FELIU VIST PER JOSEP AMAT
Des de 1'1 d'agost fins a 1'1 d'octubre s'ha exhibit
al Monestir una acurada selecci6 d'obres de Josep
Arnatel 901-19911, mestre de la pintura\catalanacontemporania que des de I'any 1932 estigué vinculat a
la nostra ciutat.
i'eixvertebrador de la mostra ha estat el Passeig,
un dels temes mks significatius de la produccid artlstica del pintor barceloni. Lkxposicib s'astructur2i en
quatre ambits o apartats:
El primer d'ells, al passadis de la planta primera,
el constituTa una seledó de 23 olis. EI més antic de
t'any i937 donava pas a una successi6 cronolbgica
d'obres que permetien copsar I'e~oluciodel Passeig
i, alhora, comprovar la trajed6riade I'artista fins I'any
1989, data de la darrera obra exposada. S'hi podien
obsewar edificis i estampes tradicionals: el bar
Montserrat, la casa de I'artista, el seu banc preferit,
el venedor de globus, els jugadors de petanca, la Casa
Llagostera, la festa ihajur, Cal Canari, etc.
El segon gmbit, 1'Aula 2, encabia 1O obres, entre
dibuixos i aq~arel.les,que permetien obtenir una idea
clara de la qualitat del dibuix de Josep Arnat-Alguns
dels dibuixos pertanytern a cartells (per exemple, el
del Festival del CinemaAmateur de 1980) que també
es mostraven a la sala.
Eltercer arnbit, ['Aula 3, estava centrada en aquells
aspectes m6s personals &Amat. Pel que fa a la part
pictorica constava de 5 olis i una aquarel.la de I'any
1943, que es va, reproduir en forma de cartell. Entre
els olis, destacarfemla darrera tela pintada per Josep
Amat el 29 de juliol de 1990, tal i com la dei& despr4s de les darreres pinzellades que es podien observar en fotografia a la vitrina annexa. Completava

la sala una selecci6 de llibres sobre I'artista- dos @ells
amb dibuixos originals i dedicats-,el recull dels cat&
legs de les seves exposicions, fotografies familiars i
el cavallet- company inseparable del pintor- amb un
oli inacabat.
Al quart hmbit- final del trajecte-, es projectava la
pel.lícula *Arnat,#, de 22 minuts de durada, realitzada per Alfons Hereu I'any 1977 amb m t i u del Congrés de Cultura Catalana.
Com a material de suport de k ~ p ~ s i cs'ha
i 6 editat un cathleg (nlirn.22 d'aquest Informatiu) i la reproducció en cartell de Paquarel.la abans esmentada.
La inauguracid de la mostra, el primer dia de la
festa major, congregh a mes de 250 persones. Hi
hague gran expectació per I'assist&nciadels barons
Thyssen-Bornernisza, grans admiradors de I'obra
d'Amat que van col.labarar cedint quatre olis de la
seva col.lecci6, donant les mkimes facilitqts per a la
seva exhibició. La presbncia dels barons comporta
un enorrhe impacte a nivel1 de premsa, amb I'assisthncia de diuerses cadenes de televisi6, premsa del
cor, etc. El Museu i la famnia Arnat obsequiaren la
baronessa amb un mocador de seda amb dibuix irnpres de Josep Amat,
La qualitat de I'obra exhibida juntament amb I'impacte publicitari assolit ha comportat un elevat númerb de visitants: 4.333 a I'agost i 1.672a[setembre
(total: 6.009 visites). Les xifres del mes d'agost han
gairebi, duplicat les dels anys i993 i 994,
Com a acte paral.lel, el 4 $agost hi hagué la magnífica conferkncia de Narcis-Jordi Ara96 que es reprodueix fntegrmesft en aquest butlletí. TarnbZ!aquest
acte desborda les previsions
d'assist&nCiaamb m6s d'un centenar de persanes.
La realitzado de i'expmick3 RO
hagut% estat possible sense la
coldaboraoirj de tes persones i les
institucions que van cedir les
obres: FarnfliaAmat, T-ThyssenBo-rnernissa, Museu Naci~nal
#Art de Catalunya, Fernando
Alberb, Famka Cendrós, Farnflia Estfada, Atforrs Hereu, Pere
Manera; Rairnand Maragall, Antoni Ontubiai FamíiIa Parit, Josep
Vitxhte iuna persona anbntma.
A x f matejx,s%an rebut subvenciansldsl Departament de Cultura de la7GmeraIitatde Catalunya
i de 18 Dlutacjó de Girona.
F. kicart

Jornades d'homenatge a Lluis Esteva i Cruañas.
PATRIMONI 1 HISTORIALOCAL.
Els dies 6 i 7 del passat octubre tingueren lloc, al
Monestir de Sant Feliu de Guíxols, les Jornades celebrades en memoria de Lluís Esteva i Cruañas. Els
temes eren patrimoni i hisMria local, dos temes de
gran actualitat; i sobre els quals estudiosos de generacions diferents s'han aplegat per a tractar-ne. La
propera publicacióde les ponencies i comunicacions
en seran un fidel reflex, de tot allb que aquests dies
s'ha discutit nomes d'una forma general i esquematica. Els mes joves hi han aportat entusiasme, nous
estudis i noves visions. Els més grans, saviesa i experiencia.
S'ha constatat, a més, que la tasca de Lluis Esteva té continufiat, i que la seva herencia cultural es va
enriquint, pas a pas. Pero resta encara molt carni a
fer. Esperem que no ens manqui, ni als més grans ni
als mes joves, una part tan sols del delit que Lluis
Esteva hi posava.
més d'un centenar, els qui ens trobarem a
les Jornades. Una analisi -per sobre- dels assistents
podria tenir algun interes. Heus-la aquí, doncs.

rem

ANALISI DELS ASSISTENTS A LES JORNADES.

Total d'assistents: 98 (amb els tecnics de l7Area,
104).

Perfil:
Museolegs- conservadors i tgcnics de museus: 8
Arqueolegs: 13
Professors d'universitat: 13
Professors d'institut: 6

Mestres: 4
Arxivers: 11
Centres d'estudis: 2
Empreses de gestió cultural: 2
Estudiosos: 6
Llicenciats en Historia: 8
Estudiants d'Historia: 14
Sense coneixer la professió: 10
Familiars: 4
Procedencia:
Sant Feliu de Guíxols: f 9
Comarques de Girona: 49
Comarques de Barcelona: 26
Comarques de Tarragona: 4
El considerable nombre d'inscrits, tant a nivell
d'oient com de comunicant, palesa I'interes de I'objectiu de les jornades: una reflexió sobre el patrimoni
i la historia local. Pel que fa al perfil dels assistents,
un 31 %engloba a museolegs, arqueolegs i arxivers,
es a dir, aquells que professionalment tenen cura de
la consenració i difusio del patrimoni (arqueo!ogic,
etnografic, documental,...). Ben representat també hi
és el món de I'ensenyament; d'aquest sector sobresurten en nombre els professors i catedratics d'universitat, sobretot provinents de la Universitat de
Girona, pero també de la Universitat de Barcelona
(2) i de la UNED (1). Ens satisfa comprovar igualment la presencia de professors &ensenyament secundari i mestres de primaria.
Ha estat minsa, en canvi,
la preshncia de centres d'estudis, per la qual cosa no s'ha
donat I'intercanvi sempre
profitós d'impressions entre
aquestes entitats de salvaguarda i difusió del patrimoni, i els organismes públics.
Quant a la procedencia,
podem dir que les Jornades
han sobrepassat el marc gironí, per atraure professionals de tot Catalunya.
L'exit de les Jornades ens
ha animat a estudiar la possibilitat de repetir I'experiencia eis propers anys, amb el
suport de I'Associacio d'Arxivers.

-

S. Alemany A. Jlménez

ARXIU. DARRERES DONACIONS.
Donació de les següents revistes:
- Grandes bafallas navales, (19 14-38, 1939-45)
12 exemplars
- But/letiinformatiude /'Ajuntamentde Santa Cristina #Aro, ndms. 1- 11 (mar6 1984- marG 1989), nums.
13-20 (des. 1990- marq 1994) i 22 mar^ 1995).
- Gra de Fajol, núm. 7,2a, Olot marGI 983.
- D.A. U. (Diverghcia apoca1íptica unificada)
Nurn.9, Olot 1983. Text íntegre de tot el programa
electoral a Olot.
- La Vanguardia. Centenario(7 Febrero 1881- 1
Febrero 1981)2 Vol., i exemplar 9-111-1986.
- Presencia, Núm. 500, 26-XI-1977.
- Cent anys de premsa a Palafnrgell((1882-1982).
C N T , núm. 1 i 2, gener- febrer 1977.
- SolidaridadObrera, núm. 2- 4 (juny- oct. 1976),
6-10 (nov. 1976- marc 1977), 13 (maig 1977),92 (set.
1981).
- Accid Social Obrera, núm. 0, abril 1978.
- Butlletíinformatiu(Castell-Platia #Aro iS'Agard),
núms. 8- 10 (marp maig 1980), núm. 13 (agost 1980)
i n6m. 17 (des.1980).
- Butlletí del Col-legioficial de docfors illicenciats
en Filosofia iLlefres, núm. 25 (Partits polítics davant
I'ensenyament) i núm. 27.
- Avant. Revista mensual dels Pai'sos Catalans,
núm. 8 (marq 1980).
Programacid de la festivitat de Sant Tomas
dSAquino(1968-1969).
- Programació de 1'11 de setembre a Sant Feliu.
- Programació de festa major, 1980.

-

-

JOSEP ALGANS (28.05.1 995)

- Fotocbpies de documentació referent a la fleca
Algans, anys 1915- 1948: padró de clients amb cartilla de racionament, butlletes de provei'dors, normes
per a la distribució de les cartilles de racionament,
correspondencia amb diferents societats de flequers, ...
-Fulletó Texttaquigdfic dels discurs pronunciatpel
President de Catalunya, Lluís Companys, a l Palau
de BellesArts el dia 27 de Desembre del 1936.
- Fotocopies del Tex-tto de la nueva Constitucion
de la República Espafiola aprobado por las Corfes
Constituyentes, 1931.
- Fotocopies del Reglament de la Societat Nou
Casino La Constancia, 1935.
L L U PALL~
~
(6.06.1995)
- 6 Fullinformatiude I'Associacid de Pares d'alumnes del col-legi Gaziel, ndms. 1-3, febrer-abril 1981
- Boletinlnfonnafivo del Club Nautico S.EG.,num.
1,2, 4, 1970-1972.
Baix Emporda. Setmanari Regionalista d e
Palafrugell, núm. 313, l4-XI-Igl5.
- Ciutat Nova, nums. 187 (31-1-1914) i I88 (7-111914).

.
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- El Programa, núm. 573 (5-Xll-1914) i 712 (22IX-1917).
- Llevor, núm. 18 (2-VI-1QOI), 270 (20-IX-1906).
- E/ Puerto, nums. 3 (14-1-1899) i 70 (28-IV-1900).
- L'Avi Mune, núm. 326 (1-VIII-1924).
Fotocbpia de Lo Ti-apacer,núm. 1 (27-111-1898).
- Reproducció de La Vanguardia,núm. i , feb. 1881.
- 6 fotolits de Pedralta.
- 27 postals (Sant Feliu 1 altres pobles de la Costa
Brava) anys 1960-70.

-

Fascicles de La Vanguardia:
Cien años de vida catalana
- Cien aiíos de la vida del mundo
- Las guerras de un siglo
- Barcelona crece
- Las aries plasticas
-

MANEL VICENS MONER (1-08-1995)

Donació del llibre:

- Marques Casanovas, Jaume; Amer, Anales del
Instituto de Estudios Gerundenses, Vol. XX, 1970-

1971.
LOLITA LOUBAT (29-08-1995)

- 1 4tinerarios,l de la Companyia Transmediterrania, 1928.
- 2 guies Viatges Blaus <<ExcursióMarítima a Sant

Feliu de Guíxols>>,
1 juliol 1928.
- 3 guies Viatges Blaus excursió Maritima a Sant
Feliu de Guixolsl>,12 agost 1928.
- 2 guies Viatges Blaus (<UnaExcursió Ideal per la
Costa Brava voltant les llles Medes amb visita a la
ciutat de Sant Feliu),, 2 setembre 1928.
- 1 guia ~ExcursioMarítima Sant Feliu i S1AgarÓ>>,
excursió IV, 1929.
- 1guia ~~Excursio
Marítimaa Sant Feliu i S'Agaró)),
excursió V, 14 de juliol de 1929.
- 2 guies <<ExcursióMarítima a les Illes Medes amb
visita a Palarnos.>, excursió VI, 1929.
1 guia d e s Excursions marítimes de Viatges
Blaus a la Costa Brava,,, estiu 1929.
- 1 guia <<lli
excursió marítima del Foment de la
Sardana de Barcelonaa Palamós>>
28 de juliol 1929.
- 1 fullet de publicitat de I'institut Scientifique de
Beaute <cManonm,anys 20.

-

FAMÍLIA
LLOVERAS- VILAMANYA (1-09-1995)

- 1 carta de I1AdministraciÓde Rendes de Tabac a
!'estanquer de Sant Feliu (12-Xll-1835)
MARIA DAUSA (20-09-1995)
- ifoto de I1AgrupaciÓRomea.

QUINES SON, SEGONS ELS VISITANTS, LES MANCANCES DEL MUSEU
DHISTORIA DE LA CIUTAT? QUE FEM AL RESPECTE?
Per contestar a la primera pregunta hem recollit
de les enquestes que realitzem habitualment (per a
més informació sobre I'enquesta ,vegeu I'article aparegut al nostre Butlletí núm. 21, de maig de 1995),
les respostes a la pregunta oberta referent al Museu:
<,Quetrobeu a faltar?.; corresponentsal període compres entre 1'1 d'octubre de 1994 i el 15 de setembre
de 1995.
Convenquts de la necessitat de tenir en compte
les opinions dels usuaris del nostre servei per poder
millorar-10, exposem a continuació els resultats en
xifres absolutes, doncs hem considerat que els percentatges no serien gaire significatius. Relacionem
només aquelles respostes que s'han donat com a
mínim dues vegades, per estimar que una única resposta no Bs suficientment representativa:
- N.S.1N.C.
98 respostes.
22 respostes.
-Res.
- Més informació grafica, fotografica
i10 escrita
14 respostes.
Historia local o continu'itat historica 14 respostes.
-Indicadors, públic i10 publicitat
9 respostes.
- Més sales dedicades a Museu
¡/o manca d'espai
6 respostes.
-Visites guiades al Monestir i10Museu 6 respostes.
- Més activitats i10 serveis
5 respostes.
-Més informació i retolació Sala
del Suro
5 respostes.
-Més informació Sala de pesca i
navegació o ampliar-la
4 respostes.
- Més materials
4 respostes.
- Un ascensor
4 respostes.
Més arqueologialhistoriaantiga
3 respostes.
Poder visitar tot el conjunt
del Monestir
2 respostes.
- Més vigilancia i control
2 respostes.
Millora accessos/supressiÓ barreres
arquitectoniques
2 respostes.
-De tot
2 respostes.
-Respostes no associables i desestimades: 15.
Amb aquestes dadef; davant, el primer que observem és que el nombre de respostes més elevat
respon a: No SapINo Contesta, com a la majoria de
les qüestions obertes que es realitzen a I'enquesta.
El següent nombre de respostes (22)correspon a
aquells visitants que, satisfets de la visita, no troben
a faltar res.
El fet que tinguem 14 respostes demanant mes
informació grhfica, fotognifica ilo escrita ens ha de
fer continuar en la línia d'anar millorant les sales permanents i donar nous nivells & informacici per als
visitants més interessats. Són abundants les referencies a la necessitat de potenciar més els documents
fotografics, planiometrics i cartografics, cosa que
s'haura de tenir en compte en les actuacions a les

-
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sales pemanents i als futurs projectes museografics.
També amb 14 respostes tenim les opinions
d'aquells que pensen que manca més historia local,
sobretot referent a epoques medieval, moderna i contemporania, i lligat amb aixb la manca de continultat
en el discurs historic. Realment es tracta duna mancanp que hem de solucionar fent un discurs més
coherent cronolbgicament i omplint de contingut els
buits existents. Ja fa un temps que des del Museu es
treballa en aquest sentit.
Pel que fa als indicadors i la manca de públic ilo
publicitat en aquests moments s'esta estudiant la
col.locaci6 d'indicadors exteriors així com en la homogeneització de la retolació, tant interior com exterior, del Monestir en una primera fase. En un segon
moment esperem poder fer el mateix amb la retolació de les sales d'exposició.
Aquest any ja s'ha aconseguit un augment de públic important. Estimem que es poden superar les xifres de I'any passat en 4000 o 5000 visites, i s'ha
aparegut més als mitjans de comunicació. Tot iaixd,
caldria impulsar més la promoció del servei. Un cop
enllestida definitivament la imatge grafica del Museu
seria molt interessant, per exemple, I'edició d'un fulletó en dos 6 tres idiomes que expliqués, molt breument, els continguts i activitats del Museu, mostrant
clarament la situació geografica i les principals vies
de comunicació de la Ciutat i del Museudins d'aquesta.
A continuació trobem les respostes referides a la
manca d'espai o a la necessitat d'ampliació del Museu dins I'edifici del Monestir. És evident que si volem donar un semei de qualitat i una oferta cultural i
turística atractiva, no podem renunciar a futures ampliacions, que es faran m o l necessaries. A llarg termini, el futur pla d'usos de I'edifici, adjudica a les sales d'exposició del Museu la segona planta, per6 es
podria estudiar també la conveniencia d'ampliar
aquest espaí.

No hem d'oblidar tampoc, que existeix el projecte
de museabilitzar 4 n sltusi el bot de salvament Boera
amb tots els seus complements iestris (com sabran
per notícies anteriors-aparegudesen aquest butllett',
actualment en procés final de restauració), 6s a dir, a
la mateixa caseta de &alvarnento de Naufragos. a
la,punta Guixols (Fortim). Amb aquest projecte s'iniciara una certa descentralització del Museu d'Historia que, tot preservant i mostrant al públic un conjunt
Únic, diversificara I'oferta cultural i museística de la
Ciutat.
Amb les respostes: wisites guiades al Monestir i/
o Musew, els nostres visitants incideixenen un tema
que fa molt temps que ens preocupa. Actualment, i
corn a experiencia pilot, estem intentant posar en
contacte a grups de visitants amb estudiants i Ilicenciats en historia i art per tal que es puguin realitzar
visites guiades a I'exterior del Monestir, I'interior de
I1Esglesiai al Museu.
Si aquesta experiencia fos positiva s'hauria de
plantejar seriosament la realització d'itineraris o rutes culturals a la ciutat, tot cercant el recolzament i
I'ajuda d'altres serveis o ens locals. Podem lligar tot
aixo també amb les respostes poder visitar tot el
donjunt del Monestir,,, cosa que haurem de tenir present quan la restauració de tot el conjunt estigui enllestida (interior de les torres del Fum i del Corn...).
<<Mes
activitats ¡/o serveis>; amb aquesta resposta els nostres visitants han fet referencia a la conveniencia de gaudir de serveis com ara Sala de Conferhcies, biblioteca, cafeteria... En el futur pla d'usos
del Monestir es preveu la ubicació de la Biblioteca
Municipal al tercer pis del Monestir, com a servei independent per6 que esdevindra complementari del
Museu d'historia. Aixo no ha d'anar en detriment,
pero, que el Museu gaudeixi d'un fons bibliograftc
basic de consulta per als investigadors i tecnics. En
el mateix pla d'usos es preveu també reservar un
espai a la planta baixa per a Sala de Conferencies
(actualments'utilitza la sala polivalent del tercer pis).
No es contempla I'existencia d'una cafeteria o barrestaurant, per6 no podem descartar la possibilitat, a
llarg termini, de disposar d'aquest servei, que seria
un complement a les activitats que es realitzen (conferencies, congressos...) i que, ben segur, es podria
rendibilitzar en els períodes estivals amb I'habitual
augment de visitants en aquesta epoca.
El Museu d'Historia de la Ciutat, juntament amb
I'Arxiu i els Tallers d'historia, s'esta esforgant per oferir el mhxim nombre d'activitats possibles amb els
recursos de que es disposen (exposicionstemporals
d'art, histbriques, de caire social i pedagogic...; jornades científiques; conferencies; seu de congressos;
excursions; visites per a grups i escoles, ara també
guiades...).
Es fa referencia també a la necessitat de més informació a la Sala del Suro'i a la de Pesca i Navegació. En aquests moments s'estA treballant per completar la Sala del Suro amb plafons que contenen
mostres de taps i explicacions per, tot seguit, millorar
la retolació a curt termini, tot esperant una revisior

global d'aquesta retolacib. La sala de Navegacio i Pesca ha estat completada amb retols i explicacions, i
resta nomes completar-la amb alguns elements, com
ara mes arts de pesca.
Alguns visitants ens retreuen que no hi hagi més
materials en general, o d'arqueologia en particular,
pero aquesta qüestió va molt lligada a la necessitat
d'ampliació i d'espais adients per mostrar les
col.leccbns. Les referencies als accessos, les barreres arquitectoniques i a la necessitatde comptar amb
un ascensor, són una altra de les nostres preocupacions. Ja hi ha e[ projecte per ubicar I'ascensor i esperem que es puguin iniciar les obres en un breu espai
de temps, ja que 6s una de les prioritats que ens
hem marcat.
La referencia a més vigilancia icontrol d'algun dels
visitants ha estat suplida amb el reforc amb personal
de la casa per al control de les exposicions temporals. Aix6, pere, sempre va en detriment d'altres tasques i s'ha de considerar seriosament la necessitat
de reforc de personal en moments d'activitats que ho
requereixin, ja siguin exposicions de gran envergadura o aquestes combinades amb altres activitatsque
s'hi acumulen, especiatment a I'estiu, quan I'afluencia de visitants és notable.
Sobre les respostes: =De tot>>,nomes podem dir
que el nostre desig és el de mostrar la nostra historia
i el nostre patrimoni en la seva totalitat, tot fornentant-ne I'estudi, tenint cura de la seva conservació i
facilitar-ne I'acces al públic, tant per al seu gaudi com
amb finalitats pedagogiques. No obstant aixh, es evident que es impossible abastar tots els camps de la
cultura, el patrimotli i la historia. Hem, doncs, de fer
el maxim possible amb els mitjans al nostre abast i
intentar millorar i superar-nos per complir, cada cop
el millor possible, amb la nostra tasca.
Cesperit de servei a la comunitat es, per definició,
la primera premisa del Museu d'Historia de la Ciutat
de Sant Feliu de Guíxols, i amb aquest compromis
seguim tirant endavant diferents projectes que esperem que ens proporcionin un Museu millor, més dinamic, Útil, i emprat i gaudit pel conjunt de la societat.
J. Colomeda

OBRES AL TEMPLE DEL MONESTIR

Recentment s'han fet obres a la parroquia del
Monestir, concretament a la capella de Sant Feliu,
que es la que es troba a I'extrem del creuer -abans
dita de la Santa Creu-, immediata a I'entrada de la
sagristia.
S'ha arrabassat de les parets la capa de morter
que les cobria, deixant al descobert els carreus de
pedra originaris del s. XIV. D'aquesta manera, a partir d'ara hom pot veure perfectament el finestral gWc
que hi havia, amagat, darrera de I'altar de la imatge
de Sant Feliu, talla obrada per Nolasc Valls i beneyda
el 1949.
També s'ha deixat al descobert la clau i els nervis de la volta. Ha aparegut una fornícula ialtres detalls molt similars als que hi ha a la capella de I'altre
extrem del creuer, la del baptisteri.
De Das, s'han a~rofiiatles obres oer a DOsar al lioc que els corresponia els dos sarcofags gotics que, sembla ser, havien estat
canviats atbitr5riarnent decostat. Així, ara, coincidiranels escuts d'armes dels sarc6fags dels
dos prohoms allí enterrats -Pere de Vern (1352)
iTomas de Pujades (1348)- amb llurs mensules.
Aquestes obres, doncs, representenobviament una millora de I'esgl6sia del Monestirque,.
en el seu coniunt monastic. cal conservar, restaurar Das a ;as iobrir. Der a donar-la a con&
xera tothom: ja que es tracta del patrimoni arquitectonic, historic i artístic mes important que
els nostres avantpassats han llegat a tot el
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poble de Sant Feliu, i que ens identifica -conjuntament amb altres elements materials i trets culturalscom a guixolencs.
A mes a mes, cal recordar que si el 1931 el conjunt del Monestir era declarat monument historicoartístic, ara és catalogat com a be cultural d'interes
nacional.
Tanmateix, queda encara molt camí per córrer
-per a restaurar-, i manquen recursos llargs a invertir-hi. Totes les institucions públiques hauran de fer
un e s f o complementari,
~
seriós i urgent, si volem que
el coniunt del Monestir. fins i tot el vell ~roiected'un
passdg de ronda, constitueixi el nucli del hostre patrimoni cultural per a delectació de la propia població, de tots aquells que ens visitin i del turisme.

JOAN BORDAS I SALELLAS (Figueres 1888 - Barcelona 1961)
S'ha batejat el nou fanal del Passeig de Sant Feliu
amb el nom de Joan Bordb. Aquesta anecdota, que
probablement no té cap mena d'interes, ha motivat
que dberses persones ens demanessin informació
sobre l~$Qyape~s~nalitat,
I a.ixo si que, amb segureta3, és in't'e~:,e&arit:#aprofitar I'Winantesa per a donar-ne algXn$Hoticta en aquest espai de Phformatiu.
Joan B~rd&s,:eskidiB
q L'Escola d'Arquitedura de
Barcelonar i,m.d@@@~E
&:tM. al 1910. 1 amplia els
seus estudis a !'E.%& E@myolade Roma (19111912)' on es $elatziun,SaMb alires arquitectes catalans.
k p l a p de D4redo.r
El curs 1~J.~-~.~;~U&&R;SP~U:I
@Artsi Ofrci3 d&,&nt: Feli&
depenia de IaDiputacid provin~l@l,
laespres fou&r%@ecte assessm de)
1'Ajuntarnefit'dg Laqnostra ciutat (1913-1955).
Al mateix te&@Hh
tenir cura, d'alguna manera,,
del Museu Municipal. I el 1931 va ser nomenat, com a atquitecte, delegat dels .Amics de
I'Art Vell w .
EI 1 9 5 3 es jubila de Director de I'Escola
d'Arts i CM&.
Com a p~dfessorde dibuix, es conserven a
I'Arxiu nomb&&os dibuixos, notes i dissenys
seus, fins i tok2de I'kpoca d'estudiant a Roma.
Hi havia hagi& I'EscdadlArts i Oficis de Sant
I viatge de Bordas a Itiilia!
itecte, habilitat, de I'Ajuntament
s6n molts els projectes d'infrastructura, d'obres
públiques i d'edificis singulars que va elaborar.
Així, pekexernple, s6n obra seva:
La reforma de IIHospital Municipal (192019223; la restauraci6 de can Malionis, que esdevingue la torre de can Rius (Sant Elm); el
mercat cobert, projecte que li fou encarregat el
1927; el casino dels *senyors,, (1932),al Passeig del Mar (edifici enderrocat, i substitui't); el
cobriment de la riera (1932-1934); la casa
Dawson (1941), al cl J. Garreta; el bell projecte d'ordenacib de la p l a ~ a
del Monestir (no realitzat). 1 un llarg etcetera.
Amb I'alcalde Gandol porta a terme la reconstrucció i urbanització del Passeig i de tota
la ciutat, després de la guerra civil.
(L'Hotel Miami (Casa de la Campana) -del
1911- no es de I'arquitecte Bordas, com erroniament es ressenya a I'lnventaridelpatrimoni
arquitectonic de Cafalunya,EL BAIX EMPORDA (1995). Sinó que és obra de I'arquitecte
barceloni Bernardi Martorell i Puig).
A la biblioteca auxiliar de I'Arxiu Histbric tenim un exemplar de I'edició de San Pedro del
Vaticano y sus arquitectos (1969),amb text i
il.lustraci6 del mateix Bordas, i introducció,
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notes i cronologiade Joan Bassegoda Nonell. El nostre excel.lent arquitecte i gran dibuixant va donar alguna conferencia sobre arquitectura i fou col-laborador dels setmanaris locals LYvi Mune, La Costa
Brava, Símboio iAncora.
Joan Bordas i Salellas visqu8, solter, al carrer de
Santa Magdalena, i casa seva era un autentic museu-arxiu.
Fóra bo de recuperar i recopilar els diversos -i
massa escampals- textos, obres, dibuixos, esbossos,
diaris personals (en tenia un, dia a dia, de la guerra
civil que mai no hem pogut consultar!), etc.,a fi de
poder muntar, en un futur ben proper, una gran exposiei6 sobre la persona i I'obw del qui fou Director de
I'Escola &Arts i Qficis i arquitecte rnuntcipal de la
nostra.ciutat

XCURSIO DEL MUSEU D'HIST~RIADE LA CIUTAT A BARCELONA
I
Aprofitant la festivitat del 12 d'octubre, es va
organitzar la segona sortida d'enguany centrada
en la visita a dos museus barcelonins.
Durant el matí es visita el Museu d'Historia de
la Ciutat. El recorregut guiat comprengué les restes arqueologiques del subsol de la Plaqa de Sant
Iu, incloent les noves zones obertes al públic (basitica i baptisteri paleocristians), per acabar al c/
Paradís on s'alcen les columnes pertanyents al
temple de la ciutat romana.
A la tarda es visita el Museu Marítim, concre-

tament dues exposicions: 4atalunya i Ultramamque conte documentació cedida per I'Anriu Histbric de la nostra ciutat-, visita que va ser comentada per César Yáñez, autor del guió de la mostra i persona vinculada a Sant Feliu, i <<Lagran
aventura del mar>>,
espectacular exposició sobre
la relació de I'home amb e! mar que clogué el
despia~amenta la ciutat comtal.
En aquesta sortida hi van participar 30 persones.

LA PORTA FERRADA.
Ens preocupa -i molt- la lentitud de les obres del
teulat de I'església. I sobretot la solució, urgentissima,
-que no arriba- a la degradació de la Porta Ferrada
oberta a la intemperie i sensible al mes suau trontoll.
I parlem de la part mes antiga i significativa del nostre Monestir. D'un conjunt rornanic d'interes nacio-

Abans, la Porta Ferrada mberta.
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nal, que segueix rebent les agressions de I'aigua,
del vent i de les humitats del terra!
I, doncs, com s'explica que les institucions responsables -Patrimoni, fonamentalment- triguin tant
de temps a trobar un remei facil i economic com seria, simplement, cobrir la Porta Ferrada?

Avui, la Porta Feiradaobem a la IntempMe.

SERVEI DE PUBLlGAClONS I D'ARXIU
JUNTA DEL MUSEU D~HIST~RIA
DE LA'CIUTAT
AREA DE CULTURA
Ajuntament de Sant Feliu de Guixols
a.L?a.1
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