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Fe d'errates
A l'anterior Informatiu (L'ArJau),hi figurava el número 36 i el mes de novembre, en

comptes del nCm. 29 i el mes de desembre.
Daltra banda, el Crist dins vitrina amb elements míuiners que properament s'exposa~i
d Museu va ser donat per Mercedes i Lulita Ribw i Gispert, completant així la
informaci6 donada en el butlIeti 26, gener de 1997.

Marc Calvet

Impressió

Gr~fiquesBigas
J Prcwerip, 21
Sant Feliu de lemk
Dip6sjt hgal Gi-1.511-89

L'ingrks a l ' k x i u Municipal del
setmanari La Actualidad de Barcelona (3.12.1908) per donació de
Dionisia Rodríguez Navarro, mitjanqant l a directora de 1'Arxiu de
Palafrugell M. Concepció Saurí, ens
ha portat a la mernbria les fortes inundacions que tingueren lloc a Sant
Feliu el novembre de 1908. Ja les
coneixiem. Per6 aprofitem l'avinentesa de tenir m 6 inforrnarció per a

fer-ne més difusió. Cesdeveniment va ser ben estudiat, des del punt de vista
científic, per Rafael Patxot i Jubert que el publicb en el seu estudi ~luviometria Catalana. Resultat del cinqueni 1906-1912 (1912). Per la seva banda,
Joan Torrent i Fgbregas en temporals i aiguats memorables a Sant Feliu de
Guixols ( ~ n c o mdesembre
,
1970) hi transcrivi tota la informació de Patxot.
Les pluges dels dies 5 i 6 de novembre ja varen ser molt fortes. I encara ho
foren més les dels dies 15, 16 i 17 del mateix mes.
<<Eldia 16 de novembre, a les 21 h, la riera de Tueda volch les parets de
canalisaci6 i esbotza el pont de la carretera de Palamós inondant el bani de la
Barceloneta; tambi la riera del Monestir romp6 el pont de pedra del comengament de la platja, trenca una grossa llargitria de murada, descatqa fonaments i arribA a enderrocar els darrers dd'algunes cases en la plaga del Monestir, quedant aixi inondada aquella banda de la poblacid on, a més, els carrers esdevingueren-verit_ables
can& algun d'ells amb lm20 d'aigua, per raó
., L

xrws h a w n d w u a h p
cotmdea por les Inmdaebaep-en San Fel111de GulroLs,
.ca del senor Cornan, m@n pdD.
4 s r e m por 14 I o t o p ü i r

w'

págtrur glmima &'au h&b&
miempre brillarate,coaodoaplIcs'
cua Inlalntlvm y esl-.
d

que la riera sobreixis en els ponts de roi de la Creu Rqja, Don Proyecto
més munt. Hi hagué una desgracia Cadillach. Els aItres detalls els podeu llegir al setmanari donat.
personal i els perjudicis materiaIs resuItaren consideraDurant aquest
bles),.
temps, Josep Irla
més greu f o u
i Bosch presidia
~ f etivamen
c
t,
els danysmaterials
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varen ser molt eleGuixolenc com a
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tal, qui hagué de
u
pilar del mig del
fer frant a aquest
pont del tren que travessava el esdeveniment inesperat i funest.
Ridaura va cedir-, barris inundats així
Les postals que Josep Escortell,
com el cementiri municipal. Per6 el en el seu dia, don2 a 1'Arxiu Municimes greu fou la mort d'un nen de 9 pal il.1ustren aquella inundacid que
anys, Albert Ferrer i Maymi. Segons afecta ei darrere de les cases de la
La Actualidad també hi hagué un he- plaga del Monestir.
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Angel Jiménez

Donacions
11.11.1997. Yolanda Albertí

- El Guixolense, n h . 4, 10 de juliol
de 1898.
- Plano del Real Club Marítimo de
San Feliu de Guíxols, 30-WI-1919.
Arquitecte: Joan Bord&
- Narciso Alberty Bosch, Apuntes
para la prehistoria de Quisqueya. República Dominicana, 1913.
- Rorita. revista para nifias, núm. 186.
- Nuevo Mundo, 1898, núms. 237,
239,242 i 244.
- 2 abonaments del carmssel J. Miquel de Sant Feliu de Guíxols
- 1 paquet de la Cornpaii'a Amendataria de Tabacos, 1946.

11.11.1997. Maria Cruañas
A través de Lluís Palahí, la Sra. Maria
Cruañas ens ha fet donaci6 d'una
docurnentaci6 referent a la causa instruYda contra el seu pare, Enric
Cruañas Gispert, el 1939 (chpies de
la senthcia i dels testimonis)
18.11.1997. Dionisia Rodríguez
A traves de 1'Arxiu Municipal de
Palafrugell, la Sra. Dionisia
Rodriguez Navarro,de Palafrugell, ha
fet donacid de la revista Actualidad.
núm. 123, de 3 de desembre de 1908,
on es refereix les greus inundacions
patides a Sant Feliu.
15.01.1998. Mariom Rodés
A travks de la Sra. Niiria Prats, la Sra.
Mariona Rodés ha fet donació de
documentació i part de la biblioteca
de la família Bohigas.

Reproducei6 de
documentació
Maria Cim&Costa ha deixat reproduir una postal del pati de la Bbrica
Burgell.

A través de Gerard Bussot, la Sra.
Maria Rosa Rabell Gamarra ens
ha deixat reproduir el fons patrirnonial Rabell Perdrieux que inclou @oques, capítols matrimonials,..... d'entre 1688 1880, .amb referencies a
masos i propietats de la Vall d7Aro.

Imforrnutiu de 1ires de Cultura

Sobre les donacions
Des de I'Infamatiu i ara des de
L' Arjau sempre hem fet pales el nostre agrdiment per aquests gestos generosos que s611 les donacions particdars dirigides a enriquir el pattimoni col.lectiu, en el nostre cas, de I'&bit de la nostra ciutat. A travCs de Ies
exposicions temporals que s'han anat
organitzant els darrers mys, hem pogut comptar amb la cd.laboraci6 de
molts particulars i empreses que
s'han prestat a cedir i, en alguns casos, fer donacid, d'objectes, documentaci6 i publicacions que han passat a formar part dels fons del Museu, I'Arxiu i de Ia Bibliotec% respectivament.
Cada un d'aquests diversos serveis- arxiu, biblioteca, museu- segueix cadascun internament uns criteris, una política, a l'hora de jutjar
si nquelta p e p Q convenient o no que
entri a formar part del seu fons, amb
els deures de conservaci6 i difusi6
ccr~respontmSque suposa.
El Museu d'Hist6ria de Sant Feliu
de Guíxols intenta que questa instituci6 estigui vinculada a la societat
en la qual hi est&inserida, el municipi (tamb6 sense oblidar a niveli de
subcomca amb els pobles veins).
Intenta també de convertir-se en una
eina ai servei d'aquesta comunitat,
eina que tracti -com a museu d'histbria que es defineix- el medi ecolbgic (urbk, industrial, urbam'stic, natural,...)que I'envolta. Per aixb, rnoltes vegades, quan es realitza una donaci6, es valora també- a m 6 de la
peqa en sí- la relaci6 que s'estableix
entre museu i donant, l'afavoriment
de 1'apropament entre museu i públic.
I 6s tenint en compte aquests
condicionants- la naturalesa del museu, per]' una banda, i una relaci6 més ,
estreta que vol aconseguir amb els
ve'ins i ciutadans- que el Museu pot
acceptar i adquirir patrimoni. En
quest darrer cas, e1 de les adquisicions, cal dir que en els darrers anys
s'ha pogut comptar amb una petita
partida pressuposthria reservada a
aquest efecte. I així, de moment, poder aparhixer el Museu com un element més actiu a la recerca de patrimoni i tamb6 tenir en compte d'al-

guna m e r a aquest
present que ja est5
generant patrimoni
(en aquest sentit,
s'ha contactat ja
amb alguns dels
nostres artesans).
Cal recordar
que. desprds de la
donaci6, la p q a que
ha ingressat al fons
del Museu ser&registrada i catalogada. Aixb significa
que estar&a disposició dels estudiosos, i al mateix temps shbicar8 a les
sales d'exposicicio als dipbsits de reserva. Molts ciutadans creuen que si
la pega iiiurada no ha d'estar exposada a partir del mateix moment de
la donació, aquesta perd el sentit. Al
contrari. Es constata que L'exposició
permanent, un cop inaugurada i visitada per un percentatge m6s o menys
alt de la pblaci6, resta abandonada
de la membris col.lectiva i serveix
m6s que res per a les visites de
formis. 16s amb les exposicions temporals (a amb el planteig que aquesta exposicid permanent esdevingui
una exposició de llarga durada) quan
tota la riquesa del fons del Museu pot
mar sartint a la llum.
Sd& Alemany

El Museu adquireix
El dia 24 de novembre de 1997
va ingressar al Museu d"Hist6ria una
maqueta d'un llagut realitzada pel Sr.
Sebastia Pascud. El servei ha comprat aquesta maqueta per tal d'augmentar el patrimoni de la ciutat que
documenta els aspectes més evidents
de la cultura material relacionada
amb el mar, és a dir, les embarcacions.
La documentaci6 de la relaci6 de
Sant Feliu amb el mar s'esti potenciant dins Ia politica d'adquisicions
del museu i est2 en relaci6 a l'exposici6 que estem projectant i de la que
ja us n'hem parlat.
De passada el fons es beneficia
també del fet que es tracta d'artesania, una artesania local de la qual ens

hem de quedar unes mostres, a mode
de patrimoni comfi per a les futures
generacions.

Darreres donacions
i cessions
18.11.97/ 08.01.9s. Mariona Rodés
Gran quantitat d'eines, objectes d'ús
dom2stic i d' ús personal, procedents
de la Casa Bohigas.

1812.97.F d a Plaja Muntanya
De 2 figures d'bgels i 1 fotografia
mida gran enunarcada del Rac6 de
Llevant de Sant FeLiu.13.01.98. Sr. Santi
4 Fragments d ' M o r a de procedkncia submarina, localitzats a poques
milles front la badia de Sant Feliu.

10.01.98. Llorai$ XifrÓ
3 iitils de vinya.

13.01.98. Joan Mim
Un fragment de ganivet de síiex grocedent del Carni de Salenys i un
percutor o cMol de moli que procedeix'a~roximadd~nen~
de so& el Puig
de les Cols.

Canvi en la direcei6
del Museu i a la
Junta del Museu
A finals de 1997, Jordi Rabell i
Josep Escortell demanaren de ser
substituits com a membres de Ia Junta Tkcnica del Museu. La Junta vol
reconhixer priblicament el compromís d'ambd6s pel patrimoni de la
nostra ciutat, en especial en temes
carn són l'herkncia que es conserva
del ferrocarril de Sant Feliu a Girona
i I'arqueologia, respectivament. Esperem també de poder comptar amb
en Josep Escorteli i amb els seus valuosos coneixements de cerhrnica per
a ajudar-nos en l'inventari de part del
fons del Museu.

nents a 1996 i les 16.743 de 1995.
L'augment de visites és considerable,
de mes de 2.000 visites, i ens situa
en una evolució ascendent pel que fa
a resukats quantitatius de públic:

Del total de 21 .?9l visites, 17.256
es registren com a visites individuals, qu esdevenen de llarg i com en
anys anteriors (vegeu Informatiu del
Museu i de I' Arxiu niim.27 pig.9) e1
segment mQ important dels nostres
visitants davant les 4.535 visites en
L'Angel Jiménez, fins ara direcgrup que es distribueixen per segtor del Museu i també de lYArxiu ments de la segiient manera:
Municipal, anuncia en la darrera reunió de Junta la seva voluntat de deixar el c k e c de director del Museu i
de propiciar amb el relleu l'entrada
de gent més jove. Ell mateix proposh
Síivia Alemany per rellevar-10, proposta que es tracti en la reunió de la
Junta de 29 de novembre i en el Conseil d1Administraci6de 23 de desembre de 1997, en les quals reunions els
seus membres recolzaren per unanimitat la proposta. No cal dir que en
la trobada que férem els membres de
Com podem observar Ics visitcs
la Junta el passat mes de desembre, escolars, en la seva totalitat, repreagraírem al fins ara president la seva senten un 25 % enfront del 35 % de
empenta i insistkncia per aconseguir jubilats i el 40 % del segment AItres
que el nostre Museu estigui ben vingrups.
culat a la població i al moment actuDe tot aixb podem deduir que es
a1 que viu Sant Feliu.
pot incidir encara més en els visitants
en grup, ja que encara rcprcscntcn
una petita part del total de visites.
Estadistica
Dins d'aquests grups han perdut imdurant
portimcia, percentualmentparlant, les
visites d'escolars i jubilats. Aixb és
El 1997 e1 Museu d'Histbria de
degut que aquest any el creixement
la Ciutat de Sant FeIiu de Guixots ha
més important I'ha experimentat el
rebut un total de 21.791 visites físisegment Altres grups, refermant la
ques, enfront de les 19.291 correspo- tendkncia observadaja en anys ante-

piíblic

de
1997

riors que demostra que el nostre públic és fonarnentaiment adult (75%
si sumem Altres Gmps -la majoria
dels quals són adults- més els jubilats).

Recuperem
exposici6
permanent i
projectem una
nova exposici6
temporal
A l'espera d'un projecte museogrific que consideri les exposicions
permanents del Museu d'Histbria de
la Ciutat, estem recuperant les arees
d'exposició permanent de la Planta
Baixa del Monestir que provisionalment s'havien utilitzat per prorrogar
l'exposició temporal de gran b i t que
sota d tftol El Suro va rebre més de
13.000 visites entre el 13 de maq i
finals de setembre de 1997.
Amb aquesta actuació recuperem
per a l'exposició materials que anteriorment ja havtviem presentat i altres
de nous.
Els materials, des de la prehistbria i fins a l'kpoca contemporhnia,
s'ubicaran a Ies sales I i I1 del Museu, mentre a la nova sala del Passadís s'estA projectant exhibiruna mostra que expliqui la important vessant
marinera de la nostra ciutat, bs a dir,
la seva relació amb el mar.
L'estructura previstaper a I'exposicid inclou tres Arnbits principals
com la pesca, la navegacid i les drassanes o construcci6 naval.

En aquest sentit voIem fer una
crida als guixolencs que puguin cedir temporalment o fer donaci6 dlestris i elements de pesca, navegació o
de mestre d'aixa que puguin ser inclosos a l'exposició que preparem i
que estil previst d'inaugurar a finals
de mars- principis d'abril.
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L'agenda
Divendres 6 de m q ,a les 19.30h:
Conferkncia d'Eudald Carbonell,
professor de prehisthria a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i
co-director de I'excavació d7Atapuerca.
. Divendres 27 de marc, a les 18:00
h., a la Biblioteca, 1'Hora del Conte,
amb contes musicats a carrec de
Paula Hernández.

Servei de publicacions
Sant Feliu de Guímls, Una Zecfura histdricíz; h g e l Jiménez.

Directori
4ibEioteca Municipal de Sant Feliu
de Guriiols
St. LIorenq, 13, 1r
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
Tel. 972 32 40 57 - Fax 972 32 62 21
E-mail: bibsfg @ddgi.es
Horari: Matins, de dimarts adissabte,
de 11 a 13,30 h. Tardes, de dilluns a
divendres, de 17 a 20,30 h.
Servei dlrxiu. Museu d1Hist6ria
Centre Cultural Monestir
c/ Abadia, s/n - Telkfons, 972 82 15
75 i 972 82 24 82 - Fax 972 82 15 74
E-mil: amiufgC3ddgi.e~
Horari d'hivem (de setembre a juny):
Museu d1HisdriaiExposicions
Feiners, 131' 1 a 14h. i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d ' l l a 14 h.
Dilluns i dies 25612 i 1/1 tancat,
Arxiu
De dilluns a dissabte, de 9 a 14 h.
Dimarts i dijous, de 17 a 20 h.
Biblioteca Municipal de Sant Feliu
de Guhols. Sant Lloren& 13, Ir.
Tel. 972 32 40 57 - Fax 972 32 62 2 1
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
E-mil: bibsfgC3ddgi.e~
Horari: Matins, d e dimarts a
dissabte, d ' l l a 13,30 h. 'l'ardes, de
dilluns a divendres, de 17 a 20,30 h.

El llibre Sant Feliu de Gukols. Una lectura hist6pica
vol ser un resum forga complet de la hist6ria de la ciutat,
distribuzt en dotze capítols o ternes, que cornpr&ptdes dek
primers mil.le~nisfins a Z'uctualitut. Acompanyen el relat
-també aizulisi i explicaci6- una bibli~grafiaprou hmplia i uns textos que podrien ser u'tils a tots els lectors que
volgtsessin completar-ne la infomacio' histdrica. El pro@sit dhquest text, doncs, &s doble: que pugui servir als
estudiants a I%or-a de coni.i);er les seves arrels, i a tots
cquells que desitgin guardar un bon record de la ciutat
visitada, d ' m important passat histdric.
Com que un resum obliga sempre l'autor a fer una tria i
una eliminacid, q u i s 'ha optar clamment per la trajectijria col..lectiva de la poblaciú guixolenca, per la seva relaci6 amb el medi, per I'obtencid de recursos per a sobreviure i per les diversions i les idees que han anat marcant el
seu tarartnd social, en la vida d e cada dia. Si la
manufacturacid del suro --desph del poder monacdha estat E 'element que m&sho ha fet, modernament el fenomen que més ha ipzflui't i ha fet evolucionar l'estil de vida
dels guixolencs ha estat el turisme.
10
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Nadal de joguines
EI proppassat 20 de desembre
s'iniciava a la sala d'exposicions del
Centre CuItural Monestir l'exposici6
Joguines (1890- l96O), amb peces
procedents de la col.lecci6 Tom&
Pla. Les 400 joguines que es poden
veure a I'exposici6 són, majoritilriament, de llauna.

El diumenge 21 de desembre va
tenir lloc una activitat molt interessant consistent en una demostració
del funcionament d'algunes de les
joguines exposades, a c h e c del Sr.
Tornis Pla. Primerament, es va fer
una demostració per a Televisió Espanyola que va ser emesa eI diumenge 28 de desembre. La demostració
oberta al públic prevista per a les 12
del mati es va avanpr pel gran nombre de visitants i es van fer diverses
demostracions al llarg del mati.

'

El damer acte de l'exposició, que
va servir de cloenda, fou et sorteig
d'una joguina, rsplica d'una d'antiga,
cedida per Cldsicos Payb. El sorteig
realitzat entre els visitants que van
omplir la corresponent butlleta es va
dur a terme el diumenge 15 de febrer,
a m b la presgncia del regidor de Cultura, Joan Casamitjana i de Tornhs
Pla, propietari de la col.lecci6. La
guanyadorade lajoguina va ser Silvia
Grau Shchez de Barcelona.

L..

Durant les festes de Nadal l'exposició ha rebut 594 visites, &a que
considerem elevada grgcies a l'atractiu de I'exposiciÓ i al volum de visites que generen els dies festius i les
vacances escolars. El $a amb més
aflukncia de públic va ser el diumenge 21 de desembre amb 153visitants.

El I1 cicle de
cinema ganx6 en
marxa
Des del Centre Cultural Monestir, conjuntament amb un grup de ciutadans afeccionats al cinema, s'est8
preparant pels dies 25 i 27 de mars el
I1 Cicle de Cinema Ganx6, continuaci6 de Ia iniciativa encetada I'any
1997 i que tingué un important isxit
de pBblic.
Com a 11edici6anterior esta prevista la projecció de pel.licules de
cineastes locals en format 8 mm i
super 8 mm. La projecció es far&amb
mhquines de cinema dels formats esmentats a la Sala Alberti del Centre
Cultural Monestir.

El concurs de.
pintura rgpida
e s far&el
26 de juliol
Pel diumenge 26 de juliol s'esti
preparant la segona edició del Concurs de Pintura Rapida Ciutat de Sant
Feliu de Guixols. Per aquesta edició
s'espera ampliar tant el ndmero de
participants com el de premis, per Ia
qual cosa s'han tram& dossiers informatius del concurs als patrocinadors de la primera edició aixi com a
empreses de Sant Feliu i rodalies.
Respecte al patrocini, cal recordar
que l'empresa o persona que d6na el
premi es queda amb la propietat de
l'obra premiada.
QuaIsevol persona o empresa interessada a patrocinar algun dels premis del concurs pot adregar-se al
Centre Cultural Monestir (cfAbadia,
s/n) o trucar als telhfons 821575/
822482.

Parlar de Josep Pla a
Sant Feliu de Guixols
Durant quatre mesos, d' octubre de
1997 a gener de 1998, hem desenvolupat, al Centre Cultural Monestir un
curs que sota el títol Aproximació a
l'obra de Josep Pla, ha pretks de donar una visió global de la literatura
de l'escriptor de Palafrugell, en
aquest any de1 centenari del seu naixement. Aquesta materia formava
part dels cursos de formació cultural
organitzats conjuntament per 1a Universitat de Girona i 1'Ajuntarnent de
Sant Feliu de Guíxols i era obert tant
a estudiants universitaris, per a qui
constituia una assignatura de lliure
elecció, com a qualsevol persona interessada en el tema.

Al llarg d'aquests quatre mesos
hem parlat de la vida de Josep Pla,
hem resseguit l'elaboració de la seva
obra, des dels inicis, en la segona
dkcada del segle, fins a la consolida-

togr;

Ton

ció definitiva en 1' Obra Completa,
als anys 70; hem aprofundit en els
procediments creatius que usava Pla,
en la intenció que guiava la seva obra
a cada moment i en els recursos retbrics que utilitzava per dur-la a terme,
en el contingut i el sentit d'aquesta
obra i, sobretot, hem llegit i comentat una tria varjada i significativa dels
seus textos, que és, en darrer terme,
on es posa d'evidhncia tot el que es
pugui dir d'un escriptor.
Padar de Josep Pla a Sant Feliu
de Guíxols és agra'it perquk hi ha
molts detalls i aspectes de l'obra
planiana que es poden comprendre
molt fiicilment per una raó d'immediatesa, dYidentificaci6.La mathia
més abundant de l'obra de Pla la
constitueixen els paisatges i la gent
de la Catalunya del seu temps i el
nucli més íntim d'aquest paisatge és
justament el Baix Empordg. PIa parla de la terra i de la mar, dels oficis
antics i de la transformació que va
experimentar aquest país a la postguerra, amb l'onada turística i altres

factors. Tots s6n coses que coneixem.
Els textos de Pla, per a la gent que
vivim en aquest rodal, ens ajuden,
doncs, mitjanqant I'elaboració literhria, a mirar Ia realitat que ens envolta i a comprendre-la, a descobrir-ne
els trets essencials en un sentit molt
ampli, des de la meteorologia fins a
la hisihria, la gastronomia o el tarannk de Ies persones. De Sant Feliu
mateix, Pla en tenia un concepte positiu, que reflecteix en diversos indrets de la seva obra. Pla explica que
Sant Feliu, que qudificava de "ciutat neta, acurada, molt oberta i simphtica", li feia pensar en una petita
ciutat de la Ligirria italiana, cosa que,
coneixent l'afíci6 que Pla tenia per
Itidia, és un bon compliment. Per tot
aixb, doncs, ha estat molt agradable
parlar de Josep Pla i la seva obra a
Sant Feliu i tant de bo també hagi
estat de profit per als qui han assistit
a les classes.
Miquel Pairoli

General Guitart i Lostaló. La casa
estigué durant molt temps deshabitada i durant Ia Guerra Civil fou habitada per components de la 14a.
Bateria.

r

Sortida "Seguint la
via del tren"
El passat 3 1 de gener, ens aplegirem una trentena de persones a l'enbada del Museu, per a dirigir-nos,
passades les fapnes modernistes del
carrer Maragall, cap a T'antiga estaci6 de tren. Des d'allh seguírem rantiga via del tren que portava cap al
baixador de Sant Pol.

-

Anibiirem aixi al xalet Casas, situat a la zona propera a l'antic escorxador. El guarda amablement ens obrí
les portes per poder gaudir d'aquesta
construcció obra de l'arquitecte noucentista Rafael Masó, la qual segons
l'estudis de J. Tamís i N. Comadira
es pot considerar com "un dels exemples més elaborats de l'arquitectura
domktica de Masó". D'aquesta manera pogukrem observar els interiors,
molt elaborats i ben acabats: revestiments cerhnics, relleus i motllures de
guix, vidres emplomats i fusteria. A
I'exterior, destaca la pedra carreuada de Girona en la socolada i en l'escalinata, com la coberta, de teula vidriada de color groc ginesta, disseny ada expressament per Mas6, inspirant-se en la teula romana.

I aixi passhrem un mati, coneguent una mica més del nostre patrimoni.

Des d'alli, passant per davant del
mas conegut els anys setanta com a
mas Miorni, ens deturixem novament
a la Casa Mainegre (actual Hostrtl del
Sol), a la carretera de PalarnBs. On la
gerent ens guia per les diferents dependhcies, el mirador de la torre inclbs. La casa fou constniida entre
1898 i 1900. El projecte de la casa
(1898), de les portes i les reixes
(1899) estan signats per l'arquitecte
barceloní Josep Bori i Gensana. En
e1 tercer, referents al cobert i al moli
de vent, els dibuixos estan signats per

El dilluns 8 de desembre, aprofitant la jornada festiva del Pont de la
Purissima es va organitzar una excursi6 a Castelló d'Em~iíriesi Em~iiriabrava. A Castell6 d'Em~drieses va
fer una visita guiada pel nucli antic,
centrada fonamentalment en la Catedral, i la visita a les impecables
instd.lacions de la Farinera, on el seu
propietari molt amablement va explicar tot el procés de fabricació del pa.
Després de dinar es va fer una
passejada en vaixell pels canals
d'Empúria-brava, molt solitaris en
aquesta &pocade l'any, que servi per
completar la sortida.

En aquesta excursió van participar-hi 31 persones.

Jornada sobre conservaci6 preventiva
als museus
El personal de1 Museu d'Histbria
de la Ciutat va desplap-se el dia 13
de febrer fins a la seu del Servei
d'AtenciÓ als Museus (SAM) a
Pedret, Girona, per assistir a Ia Jornada sobre consewació prevenriva
als museus que organitzaven e1 mateix SAM i el Centre de Conservaci6
i Restaucaci6 de Béns Culturals Mobles, ambdós depenents del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
El nucli de la Jornada el formaven dues ponencies o xerrades que
tenien com a objectiu bksic oferir un
assessoramenttiicnic especialitzatper
resoldre o planificar la resolució de
problemes o consultes relacionades
amb la conservació preventiva als
museus. La primera anava a c h e c
del Sr. Josep Ma Xerrier, Cap del Sexvei de Restauració, i portava per titol: Conservació preventiva: conceptes generals, evalucid i noves tecnologies en els processos d'andlisi, diagnosi i restauració de bkns cultumls. Els nous equipaments i serveis
del Centre de Restauracid. La segona ens la va oferir el Sr. Eduard Porta, químic i conservador de museus
del Servei de Restauraci6, sobre:
Causes i efectes de la conservació
dels bém patrimonials. Mktodes i
t2cniques per a la prevencid i correcció dels agents causants del detsriorarnent dels objectes.
Varem participat de bon grat en

aquesta iniciativa que serveix per, a
més d'estar al dia en tot allb referent
a la conservació preventiva contribuint a una veritable formació permanent, per establir contactes i fer intercanvi d'experikncies entre els assistents. Els ponents van aclarir tots
els dubtes que els foren plantejats i
varem aprofitar I'ocasib per a fer contactes amb altres museus per a
col.laboracions en temes puntuals.
En definitiva, una profitosa jornada en la que, com us explicarem a
continuaci6, aprofitarem, també, per
recollir un quadre que estaven restaurant al SAM.

Un quadre de Joan
Carrer6 restaurat
La jornada sobre conservació preventiva del dia 13 de febrer, ens va
servir també per recollir el quadre de
Joan Carreró titulat Vista del vacú de
ponent que pertany al fons del nostre
museu, inventariat amb el nrim. 125.
que ens va lliurar el Sr. Pere Rovira,
membre del Servei de Restauració.
Es tracta d'un oli sobre tela de
32x52 cm datat el 1898, en e1 que
veiem, des del passeig, la banda de
ponent de la platja, coberta de xarxes que un home adoba, a m b barques a l'entorn, En un primer fons
apareixen Ies cases del Passeig Rius
i Calvet i els banys de Sant Elm.
D'aquesta línia costanera en destaquen les roques de Sang i Fetge i
Santa Roshia i la Punta de G a b i més
enllh. Al cim de la muntanya, pintada de verd, s ' a l ~ aI'ermita de Sant
Elm. Esta signat a l'angle inferior
dret: Juan Carreró. 1898.

Aquest és el retorn del primer dels
tres quadres que van cedir-se temporaIment al Servei de Restaura& de
Béns Mobles de la Generalitat el 05
de juny de 1996 per tal que es procedís a la seva neteja i consolidaci6 i,
si fos necessari, a la seva restauració. Aquesta 6s una de les actuacions .
més palpables realitzades a travis del
Servei d'Atenci6 als Museus, amb el
que ja hem col-laborat en altres ocasions. Aquesta tasca ens permetera
exposar aviat el quadre i poder oferir-10 als nostres visitants.
Ara només falta que s'enllesteixin els treballs de consolidació de les
altres dues obres, un altre quadre quadre de Joan Carreró de 1883 i que
representa el Racó de Llevant de Ia
badia, i un signat per E.Rossell6 el
1884, en aquest cas es tracta d'un .
gouasche.

Dos percutors
Recentment s'han trobat dos
percutors a les rodalies de Sant Feliu:
el siglat amb el número 1605 fou trobat per Joan Maura al peu del Puig
de les Cols i el siglat amb el número
1613 va ser trobat per Néstor Sanchiz
Daidé.

EI primer percutor és de &dol de
granet fi amb les traces inequivoques
d'haver-se utilitzat com a percutor.
Aquests ja es constaten en el Neolitic a les Gavarres i 1'Ardenya.
El segon percutor, produyt amb
cbdol de peu de mont, és de morfologia poli2drica no transformada i
amb utilitzacions per tota la periferia. Provi de quarq de veta
recristal.litzada i és d'aparen~amks
arcaica.
Aquesta breu descripció ens d6na
peu a poder fer en una altra ocasió
un estudi més detallat sobre percutors
trobats a les nostres contrades i contrastar-10s amb tkcniques de percussió d'altres Ilocs.

un "Taller de fanalets" realitzat el 30
de desembre, a les 6 de tarda. Hi havia dos models de fanalets diferents
i cadascri triava per fer aquell que més
li agradava. Ahora que treballaven
una tradició nadalenca com és la rebuda dels Reis Mags dlOrient amb
fanalets, els nens i nenes van passar
una estona divertida cnnfeccionantse ells mateixos, i amb l'ajuda de les
monitores i dels pares, el seu propi
fanalet. El dia 5 de gener, durant l'arribada dels Reis dlOrient, es van poder veure entre els nens assistents uns
quants que portaven fanals fets el dia
d'aquest Taller a la Biblioteca.
Ambdues activitats van ser realitzades per Sllvia Lloveras i Elisabet
Clar& monitores del centre d'esplai
S'Additx, de Sant Feliu de Guixols,
amb la participació d'una cinquantena de nens i quaranta adults. Totes
dues activitats van tenir molt bona
rebuda per part dels nens i dels pares, i creiem que amb aquest tipus
d'activitats Ia Biblioteca es va consolidant com un servei de
dinamització i potenciador de la lectura.

Novetats

.Novel-la d'intriga

COOK,Robin. C m o s o m a 6
VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel. Quintem de Buenos Aires

.Novel-la fanthstica
SAWYER, Robert J. EI experimento
terminal
TOLKIEN, J.R.R. EE hbbitt
Novelda histbrica
DALMAU, Antoni. Terra d'oblit
SUZANNE FRANK, J. Sangre en eb
ni10
GORDON, Noah. Xamán

..

TEMES DIVERSOS

.Dret

Legislacidn básica de régimen local
Legislucidn hipotecaria
l k y del jurado
Llei de pola'tica lingüística

.Psicologia

DYER, W.W. Construye tu destino
GOLEMAN, Daniel. Znteligencia
emocional
Salut
ARTIGAS, J. Co'rno combatir la
artrosis
BIRKMAYER. W. La enfemrednd
de Parkinson
MULLER-STEINMANN, J. LOS
resfridos
VITHOULKAS, G. Las leyas y
principios de la homeopatia
Turisme i esports
Guia 98 d'Hotels de C~talunyu
Glaia 98 de Resid2ncies - Cases de
pag2s de Catalunya
GUASCH, O. Itineraris d'esqui de
muntanya
.Altres
BEHREND, K. Todo sobre ssu gato
ENZENSBERGER, Hans M. EE
dimoni de les matemdtiques
GMBERT, X . Elfutur de E'empresa
Manual de magia practica
U R B A N O , Pilar. Yo entre' en el
CESlD
VILALLONGA, José Luis de. El sable del caudillo

.

.

.Novelda

ALLENDE, Isabel. A h d i t a
ANGLADA, Ma Angels, Quadern
d'Amm
MONTERO, R. La hija del canibal
PEREZ REVERTE, A. Limpieza de
sangre
PRADA, Juan M. de. La tempestad
RIGALT, Carmen. Mi corazón que
baila con espigas
SARAMAGO, J. Todos 10s nombres
SCHLINK, Bernhard. El lector
UMBRAL, Francisco. La forja de un
ladrbn

DICCIONARIS I ENCICLOPEDIES
Histbria i geografia
Geografia Universal. Edicions 92.
Volum 11
Histdria, política, socierat i cultura
dels Pai'sos Catalans. Enciclopbdia Catalana. 10 volums
Histhria Universal.Edicions 92. 10
volums

Cinema
Cine fantástico. Salvat Universal.
3 volums
Cine & misica. Salvat Universal. 3
volums

Altres
Diccionari dlArt Odord. 1 volum
Ertcidoptdia de medicina i salut.
Enciclopkdia Catalana. 1O volums
Los Grandes compositores. Salvat
Universal. 6 volums
LLIBRES SOBRE SANT FELIU
JIMENEZ, Angel. Sant Feliu de
Guíxols: Una lectura histhricu
ZARAGOZA, Ernest. Catdeg dels
monestirs catalans

LLIBRES INFANTILS
Diverteix-fefent disfresses
H2rcules
On és WalZy?
La mugia del cos hurnri!
Un viatge per 1 'Univers

