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ARXIU I MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT
MEMORIA 1996: MUSEU D'HISTORIA
SERVEI D'ARXIU
CENTRE CULTURAL MONESTIR
Encara es fa carbó a Sant Feliu

SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL

ESTAD~STICAD'USUARIS

- Per procedencia geografica:

Consultes externes

Sant Feliu de Guíxols
Girona ciutat
Girona comarques
Barcelona ciutat
Barcelona comarques
Resta de Catalunya
Resta dYEstatespanyol
Europa
America

- Per mesos:
Gen.
64

Feb.
74

Mars
76

Abril

Juliol
46

Agost
77

Set.
39

Oct.

67
48

Maig
46

Juny
36

Nov.
89

Des.
81

TOTAL: 743

- Per professions1estudis:
Professor d'Historia d'institut
Professor dlHistoria d'universitat
Estudi6s d'historia local
Jubilat
Estudiant
Estudiant d'Histbria
Id. Geografia
Id. Magisteri
Id. Turisme
Id. Filologia
Id. d'ArquitecturaTecnica
Id. Ciencies Ambientals
Id. Medecina
Id. Arquitectura
Id. Enginyeria
Id. Sociologia
Id. C. Polítiques
Historiador
Llicenciat en HisMria
Fildeg
Arxiver
Periodista
Fotograf
Editor
Escriptor
Antiquari
Llibreter
Empresa de turisme
Aparellador
Interiorista
Economista
Advocat
Ajudant d'advocat
Enginyer
Educador
Metge
Religiós
Ceramista
Sense especificar

%i

I

'

Y

Gen. Marq Maig Jul. Set. Nov.

- Temes investigats:.
- EI Monestir
- L'Hospital
- Inddstria s. XVIII-XIX
- La sanitat el s. XVIII

1 La marginació social el

s. XVlll
IndQsjriadel suro. relacions entre Catalunya i
Alemanya.
- Les drassanes i vaixells construi'ts a SFG
El patrimoni maritim
- Naufragis al Baix Emporda
- SAgaro
- Cescofade S'Agaro
- El massís de rirdenya
Megalitisme
- TmbalIes arqueolbgiques submarines
Urbanisme: carrers, xalet Casas, usos del &I,
la llotja del peix, els projectes del parc de Sant
Pol, el mercat cobert, evolució i creixement
urbanístic, les cases del Passeig, barri de
Vilartagues.
- Edificis modernistes
Les escultures del cementiri
ta ermita de Sant Elm
- Personatges: Antoni Rovira i Virgili, Josep Irla, el
Dr. Lligafia, Rafael Patxot, el pintor Baldomero
Galofre, Josep Pla, Miquel Ferrarons, Gaziel, el
pintor Damia Vicens
- Entitats: Casino dels Nois, la Societat de Salvament de Nhufrags
- Societat co1,lectiva a la Bisbal
- Censenyarnent a SFG
- Premsa
- Cap~aleresde diarís
- Ceri&mens literaris el s. XIX
- Geneaíogia
Festes els gegants, els esports ijocs tradicionals
- Músics guixalencs
EI tren de SFG a Girona. Llestacid de Castell
#Aro.
- Militars
- República i Estat Catala a SFG
- Els refugiats de la Guerra CiviI
- El propi habitatge
- Els usuaris de I'Anciu
- Organltraci6 de ]%rea de Cultura

-

-

-

Consultes internes

-

Total: 215

Unitats:

-

-

Administració General
Urbanisme
Serveis Economics
Cultura
Turisme
Lleure
Alcaldia

Tipologia: Padr6 habitants
Padrons fiscals
Obra major
Activitats
Hemeroteca
Personal
Imatges
Cementiri
Llibre actes Comissió G.
Llibre decrets
Pla General
Patrimoni

Préstec intern
Total: 252
Unitats:

Urbanisme
Administració General
Serveis Economics
Turisme

Tipologia: Obra ma~or
Edificis municipals
Disciplina urbanística
Planejament urbanístic
Activitats
Contractes
Patrimoni
Declaració be natural
Plus-valua
Pagaments
Padrons fiscals
Estadística

TRANSFERENCIES DE LES UNITATS
ADMINISTRATIVES A L'AMIU

1 /I996
Data: 23.1 -96
Serveis Economics (Rendes)

rea:

Capses: 58

Entitats

m lineals: 6

4 fulletons, 3 butlletins d'agrupació teatral.

a1996
Data: 23.196
Serveis Econbmics (Tresoreria)
Capses: 100
m lineals: 10

rea:

3/1996

rea:

ADQUISICIONS

- 21 .I 1.I 996: 97 plaques de vidre , 65 postals i 18
fotografies en paper.

Data: 20.3.96

Area: Urbanisme
Capses: 1.O51
m lineals: 100

411 996
Alcaldia
Capses: 9
m lineals: 1

Patrimonial
I cartilla militar s. XIX, 1 llibre de comandes, 7 cartes,
1 quadern de llicencia de navegació, 7 comics amb
dibuixos de N. Masferrer.

VISITES GUIADES DE L'ARXIU PER A ALUMNES
D'INSTITUT
Data: 213.96

5/1996 .
Data: t 6.10.96
Administracid General
Capses: 32
m lineals: 4

rea:

Cexcepcianaltransfeencia dYUrbanisme,la documentacib de la qual abra~aun periode de 30 anys,
ha estat motivada per les obres de rem~dalaciode
les oficines municipals.
DONACIONS
Arxiu d'lmatges
Fotografies . . . . . . . . . . . . .75
Postab ..................5
Diapositives ........ ;. ,. . I 8
Filmacions . . . . . . . . . . . . . . .i
CoI,leccions
Fufietons ................5
Música . . . . . . . . . . . . . . . . . -6llibretsde partitures
enquadernades
i 15 de soItes
Biblioteca auxiliar.
Llibres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Impresos s. XVlll . . . . . . . . . .3
Diapositives sobre Franco .264
Hemeroteca
Revistes . . . . . . . . . . . . . . . ..38
(Víctors,Catalans!,Oc, La Petife Illusfration)

S'han organitzat unes visites guiades a I'Arxiu Municipal en dos períodes durant el 1996: a principis
d'any ( 9 - 15 de gener) i a la tardor ( 23 - 25
d'octubre). Els professors de 3r. de BUP programen
un treball de curs en el qual els alumnes han de buscar informaci6 a partir de documents d'arxiu. Llavors,
abans de venir directament i d'una manera individual
a I'Arxiu, se'ls explica el contingut, funcions i tasques
del Servei d1Arxiu.

El primer grup dlaIumnes, un total
de 130, treballava al tema del franquisme (en Ia mateixa +poca podien
veure una exposicid sobre el ftanquisrne a Sant FpIu arganitqda per
I'ArxiuMunicipal i el Museu d'Histbria)
a partir dels microfilms dels llibres
parroquials i 4 buidatge del padr6
$habitants de 1940 i del setmanari
Ancora.

EIsegon grup, un total de 105 nois i
noies, investigava la poblacio guixoIenca en els segles XVIII, XIX i XX a
partir dels microfilms dels llibres
parroquials (Illbres de bateigs, d'ubits i
de casaments).
ENTRADA DELS PATRONATS EN EL
REGISTRE D'EXPEDIENTS
A partir del gener de 1996 els expe-

dients generats pels patronats municipals queden fitxats en el registre general d'expedients. Per aixo, tingud lloc
durant el 24 ,25 i 26 de gener un curs
d'aocivistica dirigit al personalque hitreballa. Hi assistiren el director de Radio
Sant Feliu, el director de t9Escolade MQsica, un mestre de ['Escola de Música,
la secrethria dels organisme autonoms
i una administrativa del Patronat de
Turisme. Se'ls facilita un dossier amb
el quadre de classificaci6, els codis de
les unitats administratives i dels
patronats, el reglament del Servei dlArxiu, les
circulars i docurnentaci5 legislativa de referhcia.
ORGANITZACIO D'EXPOSICIONS

- Exposició "Sant Feliu durant el franquisme".
Amb objectes i documents (grafics, escrits isonors)
procedents de I'Arxiu Municipal, el Museu dYHistbria
i de molts particulars i entitats de la ciutat (Vegi's
Informatiu, num. 24).
PRESTEC DE DOCUMENTACI~PER A
EXPOSlCtONS

- "El cinema a Sant Feliu de Guíxols". Organitzada pel Museu d'Histdria de la ciutat.

SERVEI DE PUBLICACIONS

- Edició de I'lnformatiu de I'Arxiu i del Museu
d1Hist6ria:
- Núm. 24 (juny 1996) "Memoria de I'Arxiu i del
Museu"
- Núm. 25 (oct. 1996) "El patrimoni de la &tat"
- Elaboració i edici6 del Taller d1Hist6rianúm. 7,
Sant Feliu de Guíxols durant el franquisme (19391975). La presentacides feu el 24 de maig de 1996,
al monestir, i ana a carrec de Mon Marques, professor
a la Facultat de Pedagogia de Ia Universitat de
Girona.
- Edició de la publicació Patrimoni i Historia Local. Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i
CruaAas, recull de les ponencies i comunicacions
exposades durant les Jornades I'octubre de 1995,
al monestir.

TALLER D'HIST~RIA
En les reunions quihzenais amb repressntanfs & cantres d'ehsenyamsnt i persones particulars per tal de tractar temes
d%Aistbria i organitzar-ne activitats, s'ha
comptat amb la participa oi^ de:
Elena Esteva,col.Iegi I'Estwió
Bea Cruset, cdlegi IfEstaci6
fina MurIB, col-legi Gaziel
Vatentina Escudem,ool.legi Baldiri Reixach
Maria de la PeRa, cul.legi Cor de Maria
Fina Pujolrh~,ml.legi Sant J6sep
Lluis Calverons, IES Sant Fpliu
M. Uu7sa Rojas, pariicufar
Rosa M. Martí, particular
Carme Zurita, particular
Al llarg de I'any s'han tractat diversas temes:

SANT FELIU DURANT EL FRANQUISME
Ex~osici6al monestir
- ~i&ussi6dels capitols de la publjcacib elaborada per A. Jirn&az sobre el franquisme
Organitzaci6 del Cancurs Ilterari Sant i ordi
prenentmm a tema aquest període histbric a fa nostra
ciuiai.

-

-

CENTENARI DEL CINEMA

- Organitzaci6 d'un cicle de projeccionsquinzenals
de gel.licules i de presentacions (febrer- juny de 1996)
EL PATRIMONI

- Participació en excursions de descoberta del
patrimoni (Ardenya).
- Xerrada sobre "Que son els Tallers d'Histbrian
amb diapositives de les activitats realitzades, al Centre Cívic de Vilartagues el 23 de maig de 1996, al
vespre. Organitzat per 1'Associació de Vei'ns de
Vilartagues.

COMISSIO DE PATRIMONI

- Inici de

reunions mensuals amb els responsables de
dlUrbanisme (coordinador i arquitecte)
per tractar qiiestions relatives al patrimoni.
- Sol.licitud a I'Ajuntament de renovar la protecció
dels paratges pintorescos i ampliar-la en d'altres
espais del terme municipal.
- Sol.licitud a I'Ajuntament perque es permeti el
pas a les roques i plaigeta de la zona del Club de
Mar.
- Elaboracio d'un informe sobre el projecte de
remodelacio de la Rambla Vidal.
Elaboraci6 d'un informe sobre la possibilitat de
retornar la pedra caiguda de Pedralta al seu lloc.
- Elaboració del cataleg d'edificis i construccions
a protegir.
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MUSEU D'HIST~RIADE LA CIUTAT
MEMORIAI 996
INGRES, REGISTRE IEMMAGATZEMAMENT
.DE MATERIALS AL FONS
Durant 1996 s'han realitzat 246 registres de
nous materials al fons del Museu, amb les
pertinents tasques d'avaluacio de I'estat de
conservació, tractament dels materials que ho
requerien, inscripci6 al llibre de registre, siglatge
i emmagatzemament.

El nombre de peces ingressades es molt superior, ja que per les seves característiques hi
ha grups d'objectes registrats en un sol
assentament. En tot cas, els registres, per
classificacid generica, s6n els que relacionem a
continuació:
Ús domestic:
Eines i equips:
Objectes religiosos
Jaciment arqueolbgic
Objecte d'art
Edificis i les seves parts
Ús personal
Objecte social
Objecte militar

123
74
20

9
8
7

2
2
1

Pel que fa a I'emmagatzemament del material, hem iniciat la substitució de les tradicionals
caixes de fusta per contenidors plastics normalitzats, i evitem així les conseqüencies negatives
que aquests contenidors d'origen organic poden
ocasionar al fons.
INVENTARI DEL FONS

Seguint I'actual sistema d'inventari s'han
documentat provisionalmentalgunes col.leccions
tot esperant I'inici de la documentació informatitzada a traves del programa informatic de
Documentacid, Assistida de Col.leccions (DAC)
que facilitat per el Servei de Museus de la
Generalitat de Catalunya permetra, a partir de
1997, documentar convenientment, amb un sistema est&ndard per a totes les col.leccions dels
museus de Catalunya inclosos en el Registre de
Museus de la Generalitat , el nostre fons.

RESTAURACI~
A mes de les actuacions sobre les peces
ingressades i sobre altres del fons que ho
requerien, des del Museu dgHistoriade la Ciutat
s'ha treballat intensament, i prioritzant aquesta
actuació, en I'enllestiment de la restauració del
bot de salvament Miquel de Boera, el carro
varador, i d'alguns dels seus arreus. No oblidem
que es tracta d'un conjunt importantissim que,
juntament amb la caseta del Salvament, pot
esdevenir un atractiu i interessant annex del
Museu.

En aquest camp, el Servei d'Atenci6 als
Museus de Girona esta col.laborant amb el
nostre servei realitzant la consolidaci6 de tres
pintures, dues de'Joan Carreró i una de Rosselld,
totes de finals del segle XIX, a traves del Servei
de Restaurac¡$ de Bens Mobles. Aquesta
actuació fara que el material que mes neces-

sitava una intervenció urgent pugui
conservar-se en les millors condicions
possibles.

I
I

I

Hem dotat les nostres instal.lacions
de'das termohigrografs més (aparells
que registren en una grafica I'evolució
de la humitat relativa i la temperatura), un luxometre (permet mesurar la
intensitat de radiacions nocives que
els objectes reben de la llum) i un nou
deshumidificador (aparell que redueix
la humitat amblental) per tal que ens
ajudin a controlar i corregir al mes
eficaqment possible les condicions
ambientals de les sales d'exposici6 i
dels magatzems,
per tenir la rn&ima cura en la
csnsetvació del nostre patrimoni.
INFRASTRUCTURES
El 1996 s'ha dotat el servei, i lJAreade Cultu-

ra en general, d'una senyalitzaci6 exterior molt
necessaria amb dos rnonolits i una placa mural
que permeten guiar els visitants vers I'entrada
al Museu.
A proposta de la Comissió de Dinamitzacio i
del Projecte Museologic, la Junta Tecnica va
recomanar condicionar degudament l'area de
recepció i botiga del museu, enlla~antamb el
pati (Hort del Rector) i creant un espai de serveis
i de descans. En aquest sentit s'ha redistribuit
aquest sector i se I'ha dotat d'un taulell,
expositors per a la botiga, maquines expenedores de begudes i mobiliari de jardi per al pati.

EXPOSICIONS PERMANENTS
Amb motiu de la renovació realitzada a
I'exposició permanent de la Sala Josep Albertí,
en la qual es mostra I'obra del pintor amb el tema
central de la figura, el dia 28 de juny es va celebrar a la mateixa sala una vetllada artisticoliter5ria a ['entornde I'activitat poetica de I'artista.

EXPOSICIONS TEMPORALS REALITZADES
AMB FONS DEL MUSEU

rea

Tots els, serveis de
de Cultura i els
organs de participació que s'hi relacionen
col-laboren en la realització de les exposicions
'temporals. Aquí nomes detallem les que han
comptat amb I'aportacio de peces del Museu.

-Exposicio "Sant Feliu de Guíxols durant el
Franquisme (1939-1975)" 28 de marg 2 de juny.

De [es 19.291 visiles que hem rebut, 14.829
cdrresponen a visites individuals i les 4.462
restants corresponen a les visites en grup. Pel
que fa a la tipologia de grups podem observar
corn hi predominen els segments Tercera edat 5
AItresgr~ps~
cosa que significa que un 67 % del
nostre pirblic en grup es, b&sjcament, adult;
mentre un 33 % es reparteix entk els diferents

segments d'ewolars i estudiants. Constatem
tarnbd que els visitants universitaris han accedit
al servei aquest darrer any nom& com a títol
individual, ja que no s'ha registrat cap grup
d'quest tipus.
PERCENTATGES VISITES EN GRUP

A l t B gr.

325b

Ed.e.p.0.
2%

Ed. m. II
3%

INGRESSOS GENERATS AL MUSEU EL 1996

-Exposicio "Elcinema a Sant Feliu de Guíxols"
21 de novembre- 26 de gener.

Durant el 1997 el Museu d'Historia ha rebut
un total de 19.291visites, fet que representa un
augment espectacular en relació a I'exercici anterior en el qual es van rebre un total de 16.743
visites. Si observem l'evolucio d'aquesta dada
durant els darrers anys, es fa evident Ia
progressió ascendent del Servei pel que fa a
visitants.
EVOLUCIO DE LES VISITES

327.895.-PTA.
Per venda direcla de publicacions
Vendes per distribució de publicacionsl54.199.-PTA.
283.500.-PTA.
Entrades al museu
TOTAL
765.594.-PTA.
DETALL DE VENDA DIRECTA DE LA BOTIGA
DEL MUSEU
~ublilcaci~nsde
I
'
h
Tallers d'Histbria núms. 1,3,4 i 5
Taller dlHistbria núm. 6
Taller dfHistoria núm. 7
Col. d'Estudis Guixolencs num.1
Col. dZEstudisGuixolencs núm. 2
Col. dYEstudisGuixolencs núm. 6
Col. dYEstudisGuixolencs núm. 7
Col. d3EstudisGuixolencs núm. 8
Col. d'Estudis Guixolencs nlim. 9
Col. dJEstudisGuixolencs núm. 10
Plantes medicinals guixolenques
Jornades dfhomenatgea Lluis Esteva
Informatiu nom. 6 (Monestir)
Cataleg del Centenari del Tren
Cataleg Torrent-Buch
Cataleg Albertí

i Queribus realitzada el dimecres 1
de maig i en la qual hi van participar
55 persones.
2.-Excursió a 1'Ardenya. El dia 23
de novembre es va dur a terme
aquesta sortida pels voltants de
Sant Feiíu que va aplegar 50 persones.
3.-Excursid al castell de Montsegur realitzada el dia 12 d'octubre
ien la qual participaren unes 40 persones.

4.-Excursió a Carcassona, amb
la qual es finalitzaven les sortides
pel territori catar. Va comptar amb
la participació de 39 persones.
Lamines Torrent-Buch
Lamines Amat
Lamines Albertí
Cartell del Tren
Cartell Veler camíd'America
Cartell Nanses
Retallables
Postals
Postals Alberti

37 u.
16 u.
29 u.
27 u.
14 u.

5 u.
14 u.'
69 u.

19 u.

Alb-esProdKtes
Reproduccions de caixes de mariner
Quadre d'artesania de suro
Cintes amb poesies de Josep Alberti

4 u.
1 u.
14 u.

m p u b licacionsdemomsid

39 u.

VISITES GUIADES

Durant I'estiu de 1996, com heu pogut
comprovar a traves de les informacions que
anem donant en aquest Informatiu, s'ha realitzat
una interessant experiencia de visites guiades
diaries de dimarts a divendres al conjunt del
Monestir i al Museu coordinades per la Comissió
de Dinamitzacio de la Junta TGcnica del Museu
que valorem molt positivament. Esperem poder
ampliar I'oferta amb una nova visita nocturna a
la ciutat aquest any.
EXCURSIONS REALITZADES PEL MUSEU
1.-Excursió als Castells catars de Perapertusa

ACTIVITATS DESENVOLUPADES AL
CENTRE CULTURAL MONESTIR. ANY 1996
CONGRESSOS, REUNIONS CIENT~FIQUES I CURSOS D'ESTIU

Durant l'any 1996 s'han celebrat cinc activitats que
es poden encabir dins d'aquest apartat, amb una
assistencia propera a les 400 persones, per tant inferior a la de 1995(veg. Informatiu, núm. 24). Aquestes activitats son:

- 15 i 16 de febrer: Taller dSHistoriade Xile, organitzat per 17)\reade Cultura i Patrimoni, la Universitat
de Barcelona i el Centre d'Estudis d'America Llatina
de Catalunya(CEALC). 15 participants.
- 16 de marq: Congres Provincial de la Federació
de Transports de la UGT. 100 participants.

- 26, 27 i 28 de marq: Reunió final del projecte de
la Unió Europea ~ T h eintegration of environmental
concerns into coastal zone managementa, coordinat
per la Universitat de Aarhus(Dinamarca) i la Universitat de Girona. 15 participants.
- 19, 20 i 21 de juliol: Escola d'Estiu de les JSC.
150 participants.
- 17 i 18 d'octubre: Reunió científica del Laboratori Europeu Associat de Biologia Molecular, organitzat pel CSIC (Consell Superior d'lnvestigacions Cientifiques) i la Universitat de Perpinya.80 participants.
Com ja es habitual en els darrers anys, les sales
del Centre Cultural Monestir son utilitzades per entitats, associacions, empreses... per a la celebració
de reunions, assemblees i actes culturals diversos.
Durant I'any 1996 s'ha reflectit un important augment
d'aquest tipus d'actes. Incloses les activitats organitzades per llArea de Cultura, Patrimoni i Educació, el
resum es el següent:

.6presentacions de llibres.
.9conferhncies.
.2actes de grups polítics.
. I reuni6 d'empresa.
.5reunions de comunitats de propietaris.
. 6 xerrades de I'lnstitut de F.P=i I ' I E S , S ~Feliu.
~~
. 10 activitats i cursets d'associacions.
- 15 reunions i actes protocolaris de caire divers.

A més, al Centre Cultural Monestir s'hi duen a ter.me reunions que es poden considerar habituals, com
les de la Junta Tecnica del Museu i les seves comissions, les comissions del Consell Escolar Municipal
o les del consell de redacció del Butlletí d'lnformacid
Municipal que no es reflecteixen en I'anterior extracte.
EXPOSICIONS
Durant I'any 1996 s'ha continuat la linia de programació d'exposicions iniciadaen anys anteriors que
han convertit el centre en un punt de referencia en el
panorama expositiu de la comarca. El resum de la
programació es el següent:

- Fins al 26 de gener: Efímer 'Ernporda. Fotografies de Jordi Lladb.
- 28 de may-2 de juny: Sant Feliu durant el franquisme (1939-1975).

-

Maig: Exposició de dibuixos del concurs de Sant
Jordi.

- 25-27 de maig: Exposició de flors.
- 4-15 de juny: Exposició de quadres del
sorteig de IYAgermanamentamb Nueva
Trinidad (El Salvador).

- 15 de juny21 de juliol: Exposició de pintura de Joan Raset.
- 20 de juliol-22 de setembre: Sis escultors al Centre Cultural Monestir: Xicu Cabanyes, Marcís Costa, Domenec Fita, MarzoMart, Udaeta i Joan Viñas.
- 1 d'agost-29 de setembre: Exposició antolbgica de Josep Torrent Buch.
- 14 d'agost-22 de setembre: 4atalunya
a I'era dels dinosaures*.
- 7- 11 de setembre: Exposici6 de I1Associacio Filatelica i de Col.leccionisme.

CURSOS UNIVERSITARIS
Fruit de la col.laboraci6 existent amb la Universitat de Girona, durant el curs 96-97 s'han iniciat
dues assignatures que tenen validesa acadgrnica
per als estudiants universitaris i són obertes al
públic interessat previa inscripció.
Coctubre de 1996 es va iniciar la primera de dites assignatures #Narrativesi proses literaries. Un
estudi,, que compta amb 59 inscrits i es de caracter anual. La segona, d2inema negre. Un genere,
una societab s'ha iniciat el 10 de febrer d'enguany
amb 67 inscrits.
Hi ha la voluntat de mantenir i consolidar aquesta oferta durant ets propers cursos.

del Comic.

El nombre total de visites a les exposicions temporals ha estat de
15.300. Uexposició més visitada va
ser &ataIunya a I'era dels dinosaures>>
de la fundaci cio La Caixa., amb
mes de 7.000 visites, També van tenir unagran acollida de públic les exposicions de producció prbpia, d'entre les quals destaquem la del pintor
Josep Torrent Buch i &ant Feliu durant el franquisme(l939-I 975).
Aquesta darrera exposició va superar les 5.500 visites.
El mes de major afluencia de públic a les exposici~nstemporals va
ser l'agost(4.815 visitants), seguit del
setembre (2.883),maig (2.782) iabril
(2.188).

Com a novetat, cal assenyalar la
creació d'una comissió assessora de
participaci6 ciutadana en temes d'art
i exposicions. Un dels primers frui'ts
que ha donat dita comissi6 ha estat
la utilització del jardi del Monestir, conegut popularment com ]'<<hortdel
rector,, ,com a espai d'exposicio d'escultures.

I
VISITES A LES EXPOSICIONS

13DE FEBRER. EXCURSIO DEL MUSEU A LLORET. TIRADA A CART
L

.

~ e r - fer
a ossib ble aue aviat es ~ucrui
Després visitarem la casa de la
farnilia Garriga, d'indianos, actual Centre Verdaguer. El mobiliari de t'epoca,
les habitacions, les fotqgrafies antigues
de Lloret, els dibuixos d'en Joan
Llaverias, les embarcacions, ... ens
meravella. 1 més encara ho féu I'atencjó
del senyor ~ n g e Martinez
l
de Laguarda, col.leccionista i bon coneíxedor de la geografia i histbria de Lloret,
que tingué I'amabilitat d'explicar-nosho tot i d'acompanyar-nos.

Alguns guixolencs teniem ja ganes de veure
in sifucom es feia aquesta mena de pesca que,
iambe a Sant Feliu, durant segles es va fer a la
badia d'aqui davant -abans de fer-hi el moll-, a
garbí i a llevant, i a la badia de Sant Pol. I sovint
hi havia raons, de tantes que n'hi havia al segle
XVI -onze arts!-,de tal manera que s'hagueren
de reglamentar.
També alguns de nosaltres tinguérem la sort
de poder tirar de I'art a Lloret i de menjar pa
amb tomata isonso fregit. I tot ben regat amb vi.
Ens va agradar tant de participar-hi, que el
Museu te la intenció de fer una prova a Sant Pol,
perque tots els guixolencs que vulguin hi puguin
disf rutar-ne.
Agra'im des d'aqui als companys de Lloret
Xino-Xano la seva amabilitat i la bona disposició

El dinar de la colla el recordarem
sempre mes, en batre el record de
durada: tres hores llargues! La lentitud del servei
o de la cuina es una cosa que aquesta vegada
no tindrem en compte, ja que les nostres
excursions serveixen per a alimentar-nos de cultura. El dinar material es el de menys. O no?

DUES ACTIVITATS A CENTORN DE LA PREHISTORIA

I

tivitat com a eina didactica.
Aquesta interessant demostració
va realitzar-la Antoni Palomo, arquebleg i membre del grup Arqueolític, i va deixar-nos bocabadats amb
la fabricació d'eines tallant la pedra
amb tot tipus de percutors (estris per
picar de fusta, de pedra, de banya...)
i produint foc amb tres sistemes diferents: picant sílex (pedra foguera)
amb pirita, fregan un pal amb fusta
utilitzant un arc, i també per fregament
d'un pal amb una fusta utilitzant només les mans.

Dins el marc de I'exposiciÓ temporal Megalitisme: mife irealitat que heu pogut veure durant
els mesos de gener i febrer al Monestir, el Museu
drHistoria de la Ciutat ha organitzat dues activitats complementaries.

La primera dlaquestes activitats,
que va aplegar unes 4.Opersones, es
va realitzar el dia 31 de1 gener i C O ~ S ~ S tia en una conferencia a ciirrec del Sr.
Josep ~ F Úi Galter
S
que va @proparnos m6s al Megalifisme a les Gawrres ii'Ardenya, un mam geogrhf ir:que
podem considerar propi, tot fent un recorregut per aquests iairadius monuments funeraris en tot el nord-est de
Catalunya.
El dia 1 cfe febrer es va realitzar la

tMques, amb rnosaa de materi&, i de
producci6 de b c a h qual van assistir
47 petsones. En tractar-~e&un ,acte
amb un componentdid&ctie-irnpomnt
es van implicar tarnbe els professorsa
través dels Tallers d'Histbria, i van po-

L

Totes les tasques que ens mostrava Toni Palomo anaven acornpanyades d'explicacions i referencies, tant arqueologiques com antropolbgiques, amb un llenguatgeclar
i entenedor que no va fer gens feixuc un acte que
ens va tenir embadalits prop de dues hores i mitja.

ENCARA ES FA CARBÓ A SANT FELIU
A comenqaments de febrer d'enguany, Josep Batlle ens avisa que en el terreny de la seva propietat a
la zona de Pedralta construiria una carbonera i així,
si hi assistiem, podíem seguir tot el procés d'obtencio de carbó vegetal, tal com durant molt de temps
s'ha estat fent en els boscos de les nostres contrades. AgraTrn doncs la iniciativa i passem a detallarvos les diferents fases d'aquest procés:

4.- S'introdueix el foc.

5.- Es deixa que el foc vagi agafant I'interior de la
carbonera, mentre va respirant a traves de les fulles.

1.- Es forma la carbonera amb una pila de llenyaessencialment de roure i alzina per obtenir carbó de
bona qualitat- abans de ser tapada amb terra.

6.- Es tapa el forat central amb una planxa.
7.- Es fan forats pels costats. A mesura que el foc
interior va baixant, es fan forats a nivells mes baixos.
8.- Tot el carbó obtingut es va col.locant en els
sarrions.

2.-La carbonera esta tapada amb terra i al forat
central , en la part superior, s'hi posen fulles perque
no s'obstrueixi.

3.-Es fa una escala amb troncs superposats, sense ser clavats. Mentre, es prepara el foc amb estelles
de fusta per introduir-lo per la boca de la carbonera,
arraconant la brossa.

EXCURSIÓA LA MUNTANYA DE SANT ELM I AL PUIG
vegada, tornarem a redescobrir alguns indrets als
quals no dediquem moltes vegades I'atencio que es
mereixen.

SISTEMA DE CANALITZACIO DAIGUES DE LA
ZONA DEL MONESTIR

El dia 15 de febrer realitzarem la segona de les
que podríem anomenarSCsortides
de dissabte al matí"
seguint I'objectiu de coneixer el patrimoni del nostre
entorn mes proper. En la primera, com recordareu,
anarem al massís de IIArdenya.Aixi doncs, aquesta

Liexcursió sortia del mateix monestir, on es podia
observar la mina d'aigua de I'hart del monestir
il.lurninada per a I'ocasi6, i des d'on ens imaginhvem
les canalitzacions subterranies cap als pous i a altres tirnels-desguassos que s'han descobert darrerament (vegi's Informatiu, ndm. 21).Per forp, tots
els participants van comenpr a parlar sobre els mítics tunels que sortien del monestir per anar cap a
...Sant Elm?
Una mica mes lluny, ja en les finques de les families BIasco i De la Peña- que tan amablement ens
permeteren de visitar els seus jardins- anhrem fins a
una segona mina d'aigua a[ costat d'un dip~sitamb
una escultura-g&rgda molt semblant de la que trobem en un plano1de 1743 del manestir (Arxiu Municipal). Aquesta mina d'aigua també quedavaconnectada amb diversos pous i safareigs. Cornprovhrern
com quedava ben diferenciat I'aprofitament de raigua potable de la d'altres usos, com per exemple,
per a la xisquem que servia per adobar les hortes.

JARDINS NOUCENTiSiES
En els terrenys de les finques abans esmentades,
passejgrern pets seus jardins on es barrejaven tot tipus d'arbres i de vegetaci6 (llorers, palmeres, mimoses, pa d'hngel, falgueres, ...) amb construccions diverses (colomar i glorietes de fusta, estructures
"gaudinianes" dels jardiners Amer, ...) i petits estanys.
De les construccions cal destacar la torre, amb les
bases rodones que trobem entre les merlets on originalment hi havia miralls a cadascuna. De forma que
durant tot el dia es locatitzava la torre a trav& del sol
que es reflectia en aquests miralls.

de I'ermita de Sant Elm que es porta a terme el 1929.
En aquesta sortida passarem per davant de la casa
Rius (actualment enganxada a l'hotel Panorama) i
dels seus jardins amb glorietes. Després baixarem
per camins i escalinates que encara es conserven,
que menaven de la font de la Pedrera cap a I'ermita
de Sant Elm.
EL BOT DE SALVAMENT MIQUEL

PARATGE DE MONTICALVARI 1 DE VISTA ALEGRE. LA ROCA DE SANT JAUME
Amb tristesa veiérem com n'estan de degradats
aquests indrets. Ben contraposat a la vida que havien tingut fins fa pocs anys: a Monticalvari, amb les
berenades i passejades a buscar aigua a la font; a
Vista Alegre, amb els partits de futbol i tambe les
berenades.
De la Roca de Sant Jaume, a mig camí entre Vista
Alegre i I'ermita de Sant Elm, en quedaactualment
una part dins del jardí d'un xalet particular i ja fa uns
anys va ser un xic escapqada. Es conta que els forats
de la part superior de la roca s6n marques que deixa
el cavall de Sant Jaume en passar per aquest indret.
ERMITA DE SANT ELM

A part de I'esplendida panoramica, de la nostra
petita i coneguda ermita, ens fixarem sobretot en el
seu interior: en les pintures al fresc atribui'des a J.
Renart de les parets del costat de la imatge de la
Verge.
ANTIGA URBANITZACIO RIUS

El 1922 Rius i Calvet projecta la urbanització dela
muntanya de Sant Elm, que contemplava un passeig
maritim, unes tipologies concretes de xalets, el balneari-banys de Sant Elm, una font, jardins i camins
que creuaven la muntanya. I també, la reconstrucció

DE BOERA

Ja a la zona del Puig, en concret a la Baixada del
Puig, el Museu ha estat treballant en I'antic magatzem de la Brigada d'Obres per tal de restaurar completament el bot de salvament Miquel de Boera i el
carro. Néstor Sanchiz, acompanyat del fuster Josep
Posas- que ha col.laborat en la restauració del botexplica breument les diferents fases de la restauració i les característiques del bot-També,en el mateix
magatzem, es pogué contemplar la barca de fusta
"Jaume", donada per A. Xirgu al Museu el 1996.
SAFAREIGS PUBLICS AL PUIG
Enfront d'aquest magatzem trobem els safareigs
públics, que consten d'un cobert amb vigues
rnetal.liques on hi ha 4 grans safreigs, un diposit d'aigua i unes petites instal.lacions adjacents, en una
cambra de les quals es conserva la caldera que servia per desinfectar la roba. Molts dels assistents recordaven com -no fa pas tants anys- utilitzaven
aquests safareigs i com ha canviat la manera de fer
la bugada (amb cendres, amb sabó de sosa fet a
casa,...). També ens féu reflexionar sobre el
malgastament actual d'aigua i d'energia.

BIBLIOGRAFIA
ESTEVA I CRUARAS, LLU~S
/ PALLÍ
I BUXO, LLU~S,
ELS LLOCS DE LA VALL D'A RO, GISSALIS I EL MONESUR GUIXOLENC (881-1199)
Amics del Museu Municipal de Sant Feliu de
Guíxols, núm. 6, 1995.
Aquest llibre es pot considerar com el llegat
postum del guixolenc Lluís Esteva i Cruañas. La
benvolen~agenerosament reconeguda de Lluís
Palli, coautor, em permetra d'atribuir el contingut
basic del treball al senyor Esteva. He de reconhixer
que sempre m'ha meravellat la capacitat de treball
de I'autor i la seva tenacitat, no se si agosarada,
per afrontar els temes més complexos i foscos de
la prehistbria i de la historia de Sant Feliu de
Guixols. No té pas poc merit d'endinsar-se en els
((segles obscurs>>,d'escassa documentació i de encara menys-investigacióarqueologica, sense un
bon domini de les ciencies auxiliars de la
diplomatica, la paleografia i del llatí classic o medieval.
De fet, per& el llibre no te intenció d'explicarnos la transició de I'Edat Antiga al Feudalisme als
llocs de la Vall d'Aro i de Sant Feliu, sinó que es
una mena de repertori documental -68 documentsreferits als esmentats indrets entre els anys 881 i
1199. Se n'estableix un ordre cronologic, se'n fa
un petit resum que, finalment, és objecte de
comentari per part dels autors. No cal dir que la
localització de la toponímia -riquissima- es de gran
valor i interes.
Molts d'aquests documents ja eren coneguts,
pero els autors han tingut la paciencia de -a mes
d'aplegar-10s en una sola obra- fer-los traduir al
catala. Així doncs, es tracta també d'una feina
coI.lectiva de difusió i d'erudició en que hi han
col.laborat amb llurs traduccions especialistes tan
reconeguts com Josep Calzada, Gaspar Feliu,
Jaume Marques, Josep M Marques, Gabriel Roura
i Joan Villar.
Segons e1 meu criteri, personalissim evidentment, hauria estat més positiu i 6til d'ajuntar-hi -a
la traducció catalana- la transcripció llatina de tots
els documents.
Els breus comentaris fets a la documentació
fenen un sentit interpretatiumolt clar, que divergeix
de la interpretacióclassica d9Hurtebisei de la, més
recent, de Joan Blanco (El monestir de Sant Feliu
de Gukols (Segles X-XI). La formació del domini,
1991) on I'historiador gironí tracta d'esbrinar quines
varen ser les condicions histbriques que feren
possible I'aparició d'un monestir a la badia de
Guíxols, en el marc de la colonitzaci6 i repoblació
dei territori dels segles IX i X, després d'un

despoblament dels segles anteriors. Esteva i Palli,
en canvi, parteixen de la hipbtesi -no provada del
tot- contraria: aquestes terres no quedaren mai
despoblades, ni en temps dels visigots ni en temps
dels sarrains. Per tant, d'alguna manera es nega
el suposit tradicional com a punt de partida que
explicava el context de la fundacio del monestir.
Els autors consideren que és un error parlar aquí
de <~repoblació=
en I'accepció normal que ddna el
diccionari al terme. I atribueixen la fundació del
monestir a altres probables motius no explicats
suficientment.
Potser es inadequat de minimitzar les conseqiiencies de les expedicions militars musulmanes,
i deslligar el que aquis'esdevenia durant els segles
Vlll i IX del procés general que afectava el conjunt
del pais.Al meu parer, la despoblació de les nostres
contrades no podia ser tan sols relativa? El que
permetria d'acceptar perfectament la interpretaci6
de Joan Blanco.

LA VALL D'm,CdSSALIS

Pero és evident que encara resta molt per investigar -i excavar- i per a comprow les hipotesis
de les restes paleocristianes i, doncs, per a repensar i reinterpretar la complexa construcciodels fets
-que s6n els documents. Perquk en realitat, a hures
d'ara, qu8 en sabem del poblament de IJAntiguitat
idel creixement huma medieval? Quines n'eren les
causes? Son qiiestions que resten totaIment
obertes a investigacions futures.
Sense resseguir e[ mecanisme de la transició
de I'esclavisrne al feudalisme, el llibre parla de les
millores agriiries i de la llarga supervivencia de
I'esclavisme. Per a remarcar-ne mes aquella
persistencia, hom hi addueix referenciesdel 1820,
quan a Sant Feliu encara hi havia esclaus! Que la
casualitat cronolbgicq del mot ~esclaumpugui
establir aquesta seqii$ncia, aixb no vol pas dir que
comporti necessariament una relaci6 Ibgica. No es
pot relacionar I'esdavisme rural i autbcton -com a
mode o sistema de producció i social que precedí
el feudalisme sense etapes interrnBdies 1 que, com
a molt, arriba fins al segle X (segons &onnassie,
Del esclavisme a l feudalisme en Eur~paoccidental, Edit. Critica, p.200)-, amb I'abundant trhfic
d'esclaus orientals (barbqres~as,bulgars, ~ircas-

En el repartinzent de l'illa de Mallorca fet després
de la conquesta catalanu de l'any 1229peE rei en Jaume
i els s e m col-labomdors, a i'abat de Sant Feliu de Guixok li correspongueren terres i cases a divehos indrets,
d'entre els quals destacaré el terme i poble de Llubt
-aleshores anomenat Castell-Llubi, dins el terme de
Muro- perqul a l'acfuelitat t'església parroquial encara
té per titular Sant Feliu, sant que també és el patró de
la vila, i u més Y u k t Bernat Coll hi té un carrer dedicat.
A l'hxiu del Regne de Mallorca es conserven els
llibres de la Cciria o Cort de 1'Abat de Sant Feliu que
contenen els h s p a s s o s i compm-vendes de cases i terres
i altres activitats, com poden ésser les judicials, alous,
censals, etc. i altres drets pertanyents a dit abat, localitzats a dues seccions; la de protocols, nos. 4.668 al 4.704
(F-1 i segiients) i la secció AH 'n 1.920, 6.544-47 i 6.726
i 27. Tbta aquesta documentació la &ixarn de banda ja
que aquí, en el present treball, nom's donam u llum les
altres notícies referents a les relacions comercials entre
Sant Feliu i Mallorca, documentaci6 localitzada sobretot dins els protocols notarials i alfra &cumenJació
diversa, i alguns pocs documents conservats a altres
arxius de l'illa.

sians, etc.) en que intervenien també els mercaders
ganxons durant la Baixa Edat Mitjana; o amb el
d'America, d'on procedien els esclaus guixoIencs
que, aquí, es portaven els americanos a comenqament del segle passat.
Entre el Ilati, la traducció catalana i el comentari,
hom es pot confondre amb I'enterrament de
Riambau de Baseia, mort el 1132. El text llatí i la
traducció al catala de Joan Villar asseguren que
fou enterrat a la catedral de Girona; mentre que el
comentari del text, tot seguit, afirma que ho fou a
Castell d'Aro, s.ense explicar els motius d'aquesta
discordanqa, puix que no sembla que es tracti d'un
lapsus dels autors.
Pero malgrat aquestes i altres qüestions discutibles, el thndem Esteva/Palli ha escrit un llibre que
tot investigador que estudi7 la transició histbrica de
f'antiguitat al feudalisme al micro-cosmos de laVall
d'Aro i Guíxols haura de consultar sempre. El llegat
darrer de I'Esteva, d'altra banda, ha esdevingut una
referencia fonamental, no splament per als historiadors sinó tamb6 per als lingüistes especialitzats en l'estudi de la nostra toponímia,
~ n g eJimener
l

RELACIONS ENTRE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
I MALLORCA
SEGLES XIII-XVI

Totes aquestes notícies han estat publicades anteriorment al Butlletí informatiu de bxrxiu i Museu de
Sant Feliu de Guíkols a partir &E n' 7 (febrer de 1991)
fins al 'n 20 (desembre 19941, gnicies a la iniciativa L
generositat de Z'erxiver municipal Angel Jirnéraez, al
qual uull expressar públicament la meua gratitud.
Mallorca, 1997
Ramon RosseUd

EDIFICIS ANTICS REHABILITATS "Recuperar patrimoni val la pena!"

Carrer Algavira

SERVEI DE PUBUCACIOMS I D'ARXIU
JUNTA DEL MUSEU D*HIST~~RIA
W LACIUTAT
AREA DE CULTURA. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
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