Perfil .

Merniiria del Servei

dtArxiu. 1997.
USUARIS
A nivell d'usuaris del Servei,hem
diferenciat els que hem anomenat
externs, és a dir, tot sol.licitant -investigador, estudiant,...- forani a la
instituci6 de 1' Ajuntament, dels usuaris interns, les diferents Arees adrninistratives municipals o persones que
hi arriben a travds d'aquestes kees.
Tmb6 hem comptabiIitzat les visites dikies, algunes d'una sola consulta de document o expedient, altres
amb rnoltes m6s consultes.

El perfil-tipus de I'usuari ha anat evolucionant ai llarg d'aquests darrers
anys. El concepte "investigador" inclou un ventall foqa ampli (arquitecte, arxiver, hosfaleria,...) i tamb6, per
altra banda, s'observa un augment
d'estudiants d'estudis superiors o
diplomatures com ara Arquitectura,
Cikncies Medioarnbientals, Disseny,
Educació Social, Pedagogia,. ... El
total d'estudiants puja a 89 usuaris.
Cal tenir en compte que durant el primer trimestre de 1997, alumnes de
3r. de BUP finalitzaren el treball iniciat el 1996, en eI qual es comparaven les dades dernogt-ifiques de tres
&poques(1753-1755, 1851- 1855 i
1951-1955).

Usuaris externs

- Jocs tradicionals
- Música: orfeons, Festival P.Ferrada
- Histhria de la pesca marítima
- El teatre el s, XIX
- La llengua a principis s. XX
- Cognoms i toponímia a SFG

Usuaris interns
ARXIU ADMLNISTRATrU
Préstec
Urbanisme

Serveis Econbmics 2
Administració Gen. 7
Alcaldia
1I
Premsa
1
Turisme
I

TOTAL

Total de visites dihries: 502
Per mesos:
Gener
83 Juliol
46
Febrer
49
Agost
33
MW
40
Setembre 43
Abril
34 Octubre
40
Maig
51
Novembre 30
Juny
37 Desembre 16

Sant Feliu de Guíxols: 421
Girona ciutat:
30
Girona comarques:
24
Barcelona ciutat:
13
Catalunya:
6
Europa:
3
(Fraqa, 2: Alemanya, I)

America:

5
(Estats Units, 3; Puerto Rico, 2)

Procedencia dels usuaris

SFG
Girona
Comarques gir.

0 Barcelm
Catalunya

Eumpa
America

Tipologia:
Investigador:
Jubilat:

Professors:

155
Perfil dels usuaris

14 1
'

,135

(Obres: 110, Activitats: 22, Planejament: 5)

253
19

(11 de Primk-ia, 2 de Secundkia i 6 #universitat)

Estudiants:

89
(60 d'institut de Batxillerat)

Temes investigats:
- Genealogia
- Josep Ma
- Demografia el s. XVIZT, XIX i XX
- La Companyia del FC de SFG a
Girona
- La indústria del suro
- Franquisme i transició a SFG
- Indians
- Baixos relIeus de ]'Hospital
- Pere Mates
- El pintor Josep Albertí
- Moviment obrer
- Soldats a SFG el 1940
- Atur femení
- Turisme anys vint
- La imatge de la ciutat
- Rutes per SFG
- Camins/ camins de ronda
- El monestir
- Ermita de Sant Elm
- La urbanització de S'Agaró
- Vilar-agues
- L'evoluci6 urbanística de la ciutat
- Els carrers
- L'institut Sant Elm
- El casino dels Nois

Consulta
Urbanisme

89
(Obres: 75. Activitats: 14)

Serveis Econbmics
Aciministraci6 Gen.
Turisme
Patronat Rhdio
Ueure
TOTAL

3
26
1
1
1

121

TRANS~R&NCIES
1/1997 Data: 7.1.1997
k e a : Alcaldia
Capses: 10 + 11 videos
m lineals: 1
2/1997 Data: 31.1.1997
h a : Serveis Econbmics
(Recaptac%)
Capses: 34 i 39 llistats
m lineals: 4

Informatiu de I 'rima de Cultura

LLgmmb
Yl997 Data: 15S.1997
k e a : Urbanisme (Planejament)
Capses: 81
rn lineals: 8
4/1997
s

Data: 25.5.1997
h a : Administració
General (Estadística)
8 lligalls grans
m lineals: 2

2.05.1998. M. Teresa Yarritu Nieto,
Ramon Riu Fortuny
- Amadeo Mauri, Album. Fotografias
de S.Feliu de Guixols, Imp. A. López
Robert, 1898. la. edició: enquadernat en tela estampada, amb 25 Tirnines fotogrhfíques.

Reprodueci6 de
documentaci6
M~~~~ (17.04.1998):
- 1 reproducció d'un diploma de l'alumna
Rosa Ribas, de I'escola de Cannen i ~ r s u l a
Maynegre. Sant Feliu
de Guíxols, 1890.

A. Calsada
(27.04.1998):

Donacions

Fotocbpies de la
"Historia de la constituci6n de la Comunidad de Propiedades
de la Mina de agua de
las Comas".

01,03.1998. Rosa Peiiicer
40 exemplars de la revista En Patufet, 15 de Sigronet i 3 fulls d'obligacions de la Companyia de ferrocarrils andalusos.
04.03.1998. Quim Eigas
1 calendari de suro de 1966 de la fibrica Atnstrong

11.03.1998. M. Carme Calzada
Román
La Sagrada Biblda, editada el 1863,
6 volums.
13.03.1998. Elvira Cañet
A través del Sr. Joan Dardd, la Sra.
Elvira Cañet ens ha fet donacid de la
segiient documentació:
- Rectoria de Bell-lloc, 1788- 1988
- Llista de comunió solemne, 1942,
1945 i 1946.
- Revista El &gel, núms. 50 i 86.
- Anales de NS. del S" Corazo'n, 1943
- Fulls solts de Vuz
- KePnfir, 1914
- 4 fotografies d'estudi (Mauri, Mur)
04.04.1998. Joaquim Bigas
- 1 fotografia de Platja $Aro, aprox.
1970.
- 2 p l h ~ o l sde casa al carrer Sant
Adolf.
- 1 plk~olde carrers, 1963 aprox.
29.04.1998. RogQ Llibres (Mataró)
- 1 revista Joventut Catalana, núm.
25, de 2 d'abril de 1925, amb referkncies a una antologia de poetes
empordanesospublicada al setmanari
guixolenc L'Avi Muné.

-

18.05.1998. Famiiia Fons-Cruset
1 document d'una venda. en nerga3

I

U

mi, datat el 1501.
23.05.1998. Joan Vilaret
I fotografia de grup escolar del
col.Iegi Sant Josep, curs 19351936.

Anbnim:

- Documentació relativa a la fibrica
La Suberina.
El senyor Manel Vicens va donar
a1'Arxiu unareproducci6 emmarcada del gravat "St. Felieu" (S. de P.
Beaubau. 1668).

\

Infonnatiu de Z'Area de Cultura
de, cxpmident de la Junta de Salva-

Any 1898 (2)
Potser no caldra dir que el plat fort
de la premsa ganxona aleshores era
el que s'esdevenia a Filipines i, sobretot, a Cuba. Perb d'aquest tema tan
important per als guixolencs d'aquell
temps en parlarem en un proper número de I'Arjau.
Entretant hem espigolat algunes
noticies d'interks.

Moviment obrer: <<Acada cua1
10 suyon.
Pel febrer de 1898 va morir un
jove obrer de la vila, que deixava en
notbria desemparanga quatre fills i la
dona. (Cal contextualitzar-ho en les
dures condicions socials en qui? vivia el món obrer, també el guixolenc).
Sabedor de la penosa situació en q d
es trobava aquella família, el popular taper Joan Casas, %es Tal-ritx,va
fer una col-lecta a favor dels companys dissortats, fins a aconseguir
d'aplegar 104,50 pessetes, que els
varen ser lliurades.
Aquesta acci6 solidbia no va passat desaparcebuda a la premsa de
Sant Feliu, que la féu pliblica i lloi.

També ho va fer la de Girona -La
Lucha-, per6 aquest periodic va
atribuir aquell gest generós al conegut fabricant i hisendat cataianista de
Sant Feliu, Joan Casas i Arxer (18391923).
Val a dir que la La LeaZtad de Sant
Feliu hagu6 de puntualitzar de seguida que es tractava d'en Tarritx,i no
pas del seu famós hombnim exalcd-

ment de Nhufrags i de la Companyia

d;Pareim
1898, els guixolencs podien gaudir
de la lectura de bes setmanaris locals.

del tren, etc.
<<Acada cual 10 s u y o ~ .

Premsa comarcal L'any 1898 va ser, segons sernbla, un bon any per a la premsa de
Sant Feliu. A més de La Lealfad,que
ens en proporciona les dades, pel
marq reaparegué La Cornarcu Federal, d'orientaci6 republicana i
lliurepensadora (com ho havia estat
El Siglo XX i El Racionalisrno i, després, ho serh EE Programa). ES faci1
d'endevinar que darrere de tots
aquests fulls impresos hi havia la ploma i la ment del federal Narcís Duran i Juera (1878-1919). També veié
satíric
la llum el setmanari <<festiu>>,
i humorístic, Lo Trapacer. D' altra
banda, a la vila veina de PalamBs,
segons ens avisa L. kalrad, es comen@ a publicar el setmanari catala
Ld Senyera.
Mentrestant, com a conkapunt artístic, el setmanari guixoknc es feia
ressb de l'exposició dels paisatges
traSats al carbd de BaIdomer
G a l o h i Ghénez (1845-1902),extraordinari dibuixant, als aparadors
de can Domknec Bonet.

Pel juny aparegué un nou El
Guixolense ~ F e r i 6 d i c osemanal
ilustrado, likrario y de intereses generalem. La capqalera d'aquesta pubIicaci6ja havia sortit durant els anys
1880-1881. Aixi és que, l'estiu de

El bot de salvament, Boera
(continuació): proves i bateig.
Per l'abril, a Barcelona, s7hi varen fer les proves del bot de salvament constrtiit amb fusta de cedre gairebi5 tot ell- a les drassanes
barcelonines de Burell i Cia. Segons
Lo Trapacer GLOtal bot b de primera, molt millor que els adquirits a l'estranger y poca cosa més petit que el
de i'estació naval de Barcelona, havent donat les proves un resultat molt
satisfactori>>.En efecte, es tractava
d'un bot insubmergible, de gran estabilitat i autoredregable,és a & que
en cas de bolcar podia facihent tornar per si mateix a la posició original.
Entretant, la Comissi6 executiva
de la SESN estava gestionant, a més,
la compra d'un cm-varador per al
bot, que s'hauria de guardar a la ca-

1

Cloenda del Taller
d7Histbria: Els
crhdits de síntesi

A l mig. el Sr. Joan Fortó i Jordi

seta de dalt de 17espig6.De la,despesa d'aquella nova adquisicio -3.000
pessetes, construilt a la mateixa empresa barcelonina esmentada-, se'n
faria cirrec Madrid, la central de la
Sociedad Española de Salvamentode
Nhufragos.

Com a punt fina1 del Taller
dYHistbriad'aquest curs -resurnit a
les pagines dei Tema d'aquest Arjause n'ha muntat una petita mostra dels
dibuixos j fotografies, que es pot visitar a la sales d'exposicions del
monestir.
D'altra banda, el dia 11 de juny
-dia de la cloenda- vam poder
visionar el vídeo del Taller de 1' 11
de maig, produi't per l'empresa
guixolenca TOP Produccions, que ha
quedat molt bC: processons i representacions, l'invercanvi de la sal, el
mercat, els artesans i la casa de la
Marquesa, oberta aquell dia, gracies
a l'interks dels seus propietaris, els
senyors Fort&

mental als dos instituts de la ciutat,
per6 tarnbk ho ha estat a1 Vicens Vives i al Carles Rahola de Girona.
Hem pogut comprovar que el llibre
SANT FELIU DE GU~XOLS.Una
lecfurahist&n'cas'esti convertint en
una bona eina pedagbgica en mans
dels mestres.
Doncs bE, hem aprolital I'avinentesa de la cloenda per a con8ixer
l'experikncia del Carles Rahola, per
diversos motius:
. perque és ree'ixida i ben editada,
i immediatament se'n va donar un
exemplar a 1'Arxiu.
. perqui: també s'hi estudia Ia
ciutat de Sant Feliu.
. perqu2 un dels seus autors, Joan
Blanco, va ser un educador pioner en
la creació dels nostres TaIlers
d'Histbria.
Com que la nostra visió no vol ser
d'un localisme mesquí i curt de vista, hem considerat com a prbpies, per
igual, les quatres experikncies de
síntesi de crkdits que s'han fet, i que
anirem donant a conkixer a mesura
que I' Arxiu en disposi d' un exemplar.

I, com de costum, es va aprofitar
la trobada per a
coneixer ahes exoerihcies i parlar-ne.
Per fi, el dimarts 23 d'agost, pels
volts de les 4 de la tarda i al <<Racó Els serveis de cultura, arxiu i museu,
de llevant,,, tingué lloc l'esperada
curs s'han
aquest
cerirnhnia de benedicci6 del bot de
sahament MiqueI de Boera, que dis- vist implicats en la
confecci6 de diverposava ja del seu carro. L'apadrinasos
materials i en el
ren els il.lustres Josep M. Vidal i
de
suggeriment
Largacha i la seva esposa Maria
possibilitats
perquk
Josepa Topete <hijadel bravo general de glorioso recuerdon. El rector, els educadors poguessin muntar amb
Mn. Jaume Puig, en fou l'oficiant. Hi
era present tota la Junta de 1'EstaciÓ mes facilitat els seus
de1 Salvament, formada pel M.I. Joan cr5dits de síntesi, 6s
a dir, un conjunt
Fortó, president; i els senyors Joan
d'activitats que serCalzada, Eduard Carbonell, Joan
veixen per comproCasas, Josep Llorens, Salvador
var fins a quin punt
Albert, Joan Mas i Sebastih Andreu.
s'han assimilitat els
L'alcalde, aquell any, era per <<Real
continguts de les
Ordem Salvador Dalmau. Orquestra,
diferents assignaIarzch i batejada (<<tirarbatejada,,:
tures treballades.
confits i altres fruits secs) acompaLa logistica bi?
nyaren l'avarada oficial de l'embarb l i o g r ~ c ade I'Arcació, que dirigí el propi senyor Buxiu per a l'elaborell de les drassanes on fou constniit. raci6 d'aquests maAngel Jiménez
terials ha estat fonaCasa de Ia Marquesa

hi havia a l'areny de'la platja, de les
drassanes Maiiol, el Vamdera de F.
Inau~acib
ca,,
13actual taller ,e Ramon
Gay,...I. En e1 segon dedicat a la nagent i
mar"
vegació, hi trobem instruments com
conferhcia
el sextant, el cronbmetre o l'agulla
Marti
nkutica a part de nombroses imatges
i pintures de la badia amb vaixells
L'exposició "La gcnt i cl mar.
ancorats. Les caixes de mariner ss6n
Navegació, pescai mestres d'aixa". la peces a destacar en aquest apartat. En
podeu trobar fins a l'octubre a la reel darrer, es combinen diferents escuperada Sala del Passadís de la Plantris relacionats amb el món de la pesta Baixa (nova Sala TV) del Monesca (hams, bornois, bussells, nantir, que va ser inses,....
. ) amb una
augurada el dia
barca de tingla17 d'abril. Amb
L'exposici6 abraqa dilloconstruida
motiu d'aquesta
tres &mbits:
per 'F. Carri i
inauguraci6, Miamb les maquedrassanes4 els
que1Martí, directes de vaixells
tor del Museu de
mestre6 d'aixa,
realitzades per
la Pesca de Palai pesca Sebastih Pasmós, ens va ofecual, Joan Sorir una interesler, Jaume Sosant conferkncia sobre "L'inventari
ler, Emili Colomer i Josep Almar (de
de pesca de la Costa Brava" que proqui tambk s'exposa un diorama d'una
casa de pescador).
mou el Centre de Promoci6 de la
Cultura Popular i Tradicional Cata- .
lana.
Voldriern des d'aquestes piigines
agrair les persones que han fet possiUexposici6 abraqa tres h b i t s : les ble aquesta exposicid, algunes a través de les donacions al Museu i d'aldrassanes i els mestres d'aixa, la natres que ens han deixat peces, com
vegaci6 i la pesca. En el primer, posón Pere Carré, Ramon Gay, Josep
dem contemplar eines i plantilles de
Almar, Família Amat, F a d i a Sabamestre d'aixa, i algunes imatges de
ter-Mallol i Antoni Homs.
drassanes passades i actuals (les que

-
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Un gran projecte
del museu per a la
ciutat: El Salva-

m e l

ment Marítim
Ja fa molt temps que venim explicant en aquestes pagines que estem intentant materialitzar un projecte d'annex del Museu d'Histhria que
serveixi per descentralitzar el museu,
dinamitzar i ordenar la zona de la
Punta dels Guíxols i donar una oferta cultural de qualitat al ciutadans i
al sector turistic.

,

les

la

Ara estem molt a prop de concretar aquest projecte museogrGfic que
explicari el salvament maritirn de
nhufrags a finals del segle passat a
traves d'un conjunt patrimonial original únic a la Península Ibgrica i a
la Mediterrinia. Possiblement tenim
un dels pocs, si no 1'6nic, conjunts
amb la practica totalitat de materials
originals d'una estació de Salvament.

la

r . -

.

Així s'hi podra explicar el passat,
el present i el futur del salvament
maritirn i es podrk gaudir del bot
Miquel Boera i el seu carro-varador,
el canó llan~acapsDawson amb els
seus projectils i complements, la rampa Ilanga-cohets Spandau, tots els
components per a l'establirnent del
sistema de rescat d' andarivell (trespcus, Ancora per a soiiii, politges, salvavides.. .), les caixes encordades pel
Ilanpr els caps, arres del bot i de la
caseta o estatge, galledes, llums, salvavides de diferents tipus... El conjunt és impressionant.
Una ciutat com la nostra necessi-

de l'altra consoIidant i promovent
una oferta turística basada en la cultura, la natura i I'oci. L'assolirnent
d'un producte cultural i 16dic de qualitat: en una zona tan important i
infrautilitzada de la ciutat com la
Punta dels Guixols Cs un primer pas
per assolir aquest desenvolupament
i tenir una millor qualitat de vida.

Exposi& a la

Sala I11 dels
elements de

Salvament Maritim
Davant la problernLica que representava el salvament marítim, el segle passat es va crear una entitat de

original de gran valor patrimonial i
que pot ser linic en el seu gknere.
Mentre projectem exhibir el bot i
tots aquests complements a la seva
ubicació original, la caseta de Salvament a la Punta dels Guixols, us mostrem els elements de l'estacib de Salvament de Niufregs de Sant Feliu de
Guíxols, una selecció del material
mks representatiu, a la Sala ILI de les
exposicions permanents del Museu.

Darreres donacions
10-04-98. J. Xifró:
Important lot d'elements de serraller
(tenalles, martells, motlles...).
12-04-98. F a d a Ramionet:
1 cadira de barber procedent de la
barberia Els Tres Tombs.

15-04-98. Josep Frigola (Pinyonera):
2 xames, I elix, 1nansa, 2 pals d'avarar barques i 2 surades.

29-04;98. F 4 a Serra Vicens:
Elements varis procedents de la tapisseria Ribot.

14-05-98. Contractista Sais:
Una fusta per a rentar roba.

14-05-98. Néstor Sanchiz:
Un percutor amb pedres de granet
procedent de Ies rodalies del Puig

Gros.
Un comptador de gas.

15-05-98. J. Bardera:
Un bot de 4,40 m. d'eslora amb el
nom de Norfeu (foli 3" BA-6-213 1).

Activitats a l'estiu
La programació per a I'estiu del
98 esta prkticament enllestida, amb
tres exposicions i la segona edició del
concurs de pintura rgpida, a més de
l'exposici6 d'Eduardo Masferré que
finalitzara el 19 de juliol.
La primera de les exposicions programades s'inaugurarit el divendres
26 de juny a les 20 hores i rornandra
oberta fins e1 23 de juliol. Es tracta
de 1' exposició itinerant de la Fundaci6 "La Caixay',Mathia fhssil que
es va inaugurar a Tremp, el proppassat 27 d'abril. Sant Feliu ser&per tant
la segona ciutat catalana on es podrh
veure aquesta mostra que permet posar al visitant en el lloc del paleontbIeg, el científic que intenta, a partir
de les restes d'organismes que s'han
conservat, reconstruir un passat que
mai ningd no ha vist.
La segona de les mostres consisteix en una experigncia novedosa,
sorgida a iniciativa de la comissi6
assessora d'art de l'krea de Cultura.
Es tracta de la mostra RecuperART
que tindd Lloc el cap de setmana del
18 i 19 de juliol. Es tractari d'una
acci6 realitzada per un grup d'artistes, majorment guixolencs, al jardi
del Monestir, els quals a partir de
mobles veIls provinents de la
Deixalleria Municipal juntament amb
els materials que hi vulguin afegir
realitzaran un seguit de peces escultbriques que romandran exposades
tot I'estiu, de manera que materials
reciclables també seran aprofitats per
a la creació artistica.
La tercera gran activitat de l'estiu tindrh lloc el diumenge 26 de juliol amb el I1 Concurs de Pintura
Riipida Ciutat de Sant FeIiu de
Guíxols. Enguany, el Concurs augmentar&la seva dotaci6 econbmica
amb l'aportació de més empreses
esponsoritzadores. Aixi mateix est2
previst establir almenys un premi específic per a aquarel.les.

Com a colofó a les activitats estiuenques per la Festa Major s'inaugurara una exposicici, fins al 27 de

setembre, dedicada a 1'il.lustrador i
artista guixolenc Jaume Provensal,
amb I'objectiu de donar a conkixer
Ia seva trajecthia com a i1,lustrador
de portades de novel.les, especialment, que tingueren gran difusió en
e1 seu moment i que són desconegudes,ara, per al gran pirblic, aths que
sovint no anaven signades.
Cal remarcar també que com ja és
habitual se celebrar& I'exposició
anual de filatklia i col.leccionisrne,
organitzada per l'Associaci6 Filat&
lica de la nostra ciutat del 10 al 14 de
setembre.

Novetats a l'entorn

de lfexposici6
dlEduardo Masferré
Referent a aquesta exposició, significar que se n'ha publicat el cataIeg
amb diverses fotografies i dades familiars i professionals d'Eduardo
Masfem5 i un interessant text del Dr.
Josep ~ & Fradera,
a
professor de la
Universitat Pompeu Fabra, sobre Les
relacions entre Catalunya i Filipines
a les darreries del segle passat. Tothom qui estigui interessat en el cat&leg pot recollir-10 a les dependhcies
de i'&ea de Cultura al Monestir.
Aixi mateix, cal significar que per
rnitjh de l'arnbaixada de Filipines a

Madrid, des de ha vam contactar
amb el Dr. Curtis Sandberg, director
d'exposicions de Ia fundaci6
Meridian International Center de
Washington, institució que itinera
arreu del m6n una exposició
d'Eduardo Masferré.

A travis d'aquest contacte, familiars del fotbgraf de nissaga
guixolenca residents als Estats Units
s'han gosat en contacte a través
d'hternet amb 17&ea de Cultura, per
tal d'obtenir informació sobre I'exposició i dades de Sant Feliu. Concretament els contactes s'han realitzat amb Jaime Masferré, nét del fotbgraf que resideix a Nova Jersey, i
Nicholas Masferré Pacheco, nebot
d'Eduardo Masferré, els quals han
manifestat la voluntat de visitar Sant
Feliu tan aviat com els sigui possible.

Alfred RodriguezPic6 al Monestir
Organitzada per l'Associaci6
dJArnicsde les Gavarres, el dijous 7
de maig va tenir lloc a la Sala Polivalent del Monestir una xerrada del
conegut meteorbleg Alfred Rodríguez Picó, qui va dissertar sobre diferents fenbmens meteorolbgics,
il.lustrats convenientment amb diapositives. AI llarg de la seva intervenci6, el p6blic assistent va intervenir formulant-li preguntes, per la
qual cosa fou una conferkncia molt
viva i dinhnica.

Col.laboraci6 amb
la Societat Catdana
de Biologia i Reologia Aplicada
Arran de la col.liboraci6 iniciada
el mes de febrer d'enguany amb la
Societat Catalana de BioIogia i Reologia Aplicada, el divendres 22 de

.

sici6, i addueix proves de cronologia i decoració. Per part
escudelles
la nostra hem de constatara favor
seu que els escassos fragments
s&rie
de plates trobats en concomih c i a amb les s&riesde Poblet
In~oducció
s6n
efectivament de transicib.
En dos articles publicats als númeVoldríem fer un petit incís.
ros 32 i 35 del Butlleta' Iizformatiu de
AI Museu dlHistbriade la CiuCerZlmica,Albert Telese estudia detintat hi ha una ouera de Poblet,
gudament les &ries de plats catalans
de procedimcia desconeguda,
mal anomenats de poblet, i d6na a coconsistent en un plat arnb tres
nkixer 20 tipus d'orks diferents. En
detalla les refekncies b i b i i ~ g r ~ q u e s xicres enganxades, dues destinades als
ous i la tercera a la sal, que a mks de
i la raresa. Com a curiositat cal dir que
dues d'aquestes variants, de moment, tenir ¡'orla típica de la shrie, presenta
nom& han estat trobades al monestir. una mena de sanefa interior amb un
dibuix que recorda molt els tipus de
guixolenc.
transició (Fig.1).
Si considerem la seva gran dispersi6 arreu de Catalunya i el crescut nombre de varietats, hem de creure que. Les escudelles
EI que no esmenta Telese s6n les
encara que aquests plats es produissin
escudeIles
que corresponen als plats de
majorithiament a Barcelona, existiriPoblet.
en varis centres productors, entre els
quals possiblement hi hauria Reus.
A I'abocador citat abans s'hi va trobar un crescut nombre d'escudel1es
Cmnolbgicarnent alguns autors els
associades amb ells j amb decoraci6
situen a les acaballes del s.XVII i aitres entre finals del s. XVII i els inicis idhtica (Fig.2).
del s.XWI, la quaI cosa lliga perfecEs tracta de peces d ' l l cm de dihtament amb les troballes fetes per nometre i de 5,s cm d'alqada aproximasaItres en un antic abocador d'escomdament, majorithiament sense nanses
braries de I'ex-monestir guixolenc,
(orelles), perb que quan en porten són
sobre el qual hom hi edifid a comenfetes a motlle, lobulades, de forma mis
qaments del s,XVIII la fibrica del nou
o menys triangular i pintades de blau.
monestir fmanqada per l'abat Benet
Aquestes peces solen ésser de parets
Panyelles i Escard6. L'arc de Sant Berelativament fines i dures, posseeixen
net, antic portal d'entrar al pati muraun peu anular i el vernis és es@s i brillat, porta Ia data de 1747.
llant, Hem observatdos tipus de pasta,
una de color molt clar, groguenca i m&
Per dtra banda Telese assenyala la
tova, i una altra de color rosat clar mes
manca de plates amb sanefa de Poblet.
dura.
No obsmt aixb,nosahes hem trobat
.algun padellb corresponent a plats de
La decoració central és molt variamida gran.
da: barques de vela quadrada, cares,
Sosté la hipbtesi que Ia plateria que
edificis, plantes, geomCtrica, ocells, cohi correspon 6s l'anomenada de tran- nills, lleons i un Uarg etcktera. (Fig.3)

Les

de
de Poblet

'En molts casos aquest motiu central va flanquejat per formes vegetals
allargadesi cargolades, exactes tant en
el disseny com en la distribuci6 als
plats de Poblet i a les plates de transi-

ció.
Batllori i LIubih en la seva obra:
Cerchica Catalana Decorada,- de
I'any 1949, inclouen les fatografies de
quatre exemplars diescudelles, dues
amb nanses i dues sense, molt semblants a les nostres i diuen:"Del comenFament del s.XVIII, n'cxisteixen alguns exemplars la majoria sense nanses, el decorat de les quaIs es relaciona
amb els palts de faixes i cintes".
De faixes i cintes no n'hern trobat
cap plat.
D'aquests quatre exemplars de
Batllori i Llubih, basant-nos nom& en
les fotografies, ben poca cosa en podem dir. Malgrat tot i amb ceces reserves degudes a unes lleugeres diferhcies decoratives, creiem que cal incloure-Ies al grup de PobIet.
Sospitem que les escudelles de Poblet faren les darreres q u varen
~
fer-se
lligades a un determinat estil de pIar,
ja que no coneixem cap exemplar que
es pugui relacionar arnb les &ries de
pisa catalana posterior.
Josep Escortall

Adqyirit un dibuix
de Josep Berga i
Boada
Durant aquest mes de maig de
1998, el Museu d'Histbria ha adquirit un dibuix de I'artista Josep Berga
i Boada (1872-1923). Nascut a Olot,
és fdl del pintor Josep Berga i Boix,
de qui en rep mestratge. Intel-Iectual
inquiet 6s present en multitud d'activitats culturals: literat,
director de setmanaris, dibuixant, escultor, pedagog,. ..
Recordant part de la seva biografia relacionada amb la nostra ciutat,
direm que el 1912 guanyi les oposicions a la chtedra de 1'Escola de Bel l e s Arts de Sant Feliu, juntament
amb I'arquitecte Joan Bordas, i que
vingué a viure-hi. Aquí, Josep Berga
i Boada produí nombrosa obra a més
de fer una considerable tasca de pedagog, i a part de seguir les sevds
activitats teatrals.
Aquesta obra s'afegirh a la resta
d'obfa de l'artista que conservem (un
dibuix a carbó datat de 1913, i dibuixos de temes vegetals que sehien
diapunts de les classes de dibuix).

Notícies sobre el
cataeg d'edificis

Enderrocada la xemeneia de can Nyagues

El passat 28 de maig, el Ple de
1'Ajuntament aprovi per unanirnitat de suspendre I' atorgament de fickncies d'obres, d'enderrocament i
de parcel.laci6 de tot un seguit de
finques, amb motiu de la redacció
del cathleg d'edificis a protegir.

Per a una de Ies construccions inclosa en aquest esborrany de cadleg,
subjecte a la suspensi6 de llic6ncies
d'obra, no s'hi ha eslat a temps. Hem
vist com ha estat enderrocada finalment la xemeneia de la que havia estat fabrica d'aglomerats de D.B
Planeuas a partir de 1926.

Cal, doncs, congatuIar-nos, que
en e1 tema de la protecci6 dels edificis i construccions amb valor hist6nc i artistic, tots els grups politics municipals hagin anat en la
mateixa direcci6. És d'esperar que
el futur cathleg aplegui totes aquelles edific'acions que donen personalitat a la nostra ciutat i als nostres carrers, i que igualment es proposin mesures financeres per a
incentivar-ne la restauració.

La Comissi6 de Patrimoni de la
Junta Tkcnica del Museu va tenir una
reunio amb el regidor i tkcnics del
Departament d'urbanisme, en Ia qual
es proposaren diverses possibiIitats
cara a la seva restauracib. Durant la
setmana de 1' 11 al 15 de maig es buscaren alternatives en el supbsit extrem d'haver-se de traslladar. Per6
finalment les circumsthcies a que
s'havia de fer front (una zona inclosa amb altres en un conveni urbanistic ja signat i amb un projecte d'urbanitzaci6 ja acordat, les dificultats
tkcniques en el cas d'haver-se de tmsIladar la xemeneia) han fet que, un
cop més, Sant Feliu hagi perdut una
construcció ernblemhticai identificativa del carhcter industrial, a més del
turístic, de la nostra ciutat.

Ai fon?.la fiistbrica amb la xemeneia, en una h t g e de 3@6.

Tot i que aquesta antiga excava-

L'abocador del
Monestir, darreres

troballes
Des del 1960 el Monestir de Sant
Fcliu de Guíxols ha estat objecte de
diferents intervencions arqueolbgiques a causa sobretot d'obres de inillora de I'edifici i restauracions.
Aquestes tasques han permks con&
xer de forma més completa l'ocupació del lloc on s'ubica actualment el
Monestir, ajxi com la seva evolució
al llarg de la histbria.
La darrera excavaci6 ha tingut
lloc del 23 de m a q al 14 d'abril d'enguany, com a conseqiibncia d'un projecte per dotar d'ascensor el conjunt
i millorar les seves prestacions i la
comoditat d'accQ als seus visitants.
L'indret triat per a la col.locaci6
de l'elevador i s una eestanqa que est2

sota l'actual sala II del Museu, i adossada a l'escala nord de I'edifici, des
d'on s'hi accedeix. És un espai que
fa aproximadament uns 6 metres de
costat, on ja havia fet una petita excavació el 1975-76 el Sr. Lluís Esteva, durant les obres de remodelació
del Museu Municipal. L'erudit IocaI
va poder documentar una gran quantirat de c e r h i c a que el va dur a pensar en un abocador cerimic. Amb
l'actual estudi aquesta possibilitat ha
quedat totalment demostrada, i ja es
pot confirmar que realment es tracta
d' un abocador del Monestir.

ció va donar una quantitat gens
menyspreable de material cerhmic, es
va concentrar en un angle de l'habitació, i no va arribar a descobrir la
part inicial i central de I'abocador. Es
tracta d'una zona per acollir les deixalles i eIs rebutjos de qualsevol
material que es poguis emprar en
aquella +oca. És anterior a la construccid de l'edifici del s. XVIII, que
siinici8 el 1723. L'abocador va ser
amortitzat a principis del s. XVIII,
per6 encara es desconeix el seu moment inicial,ja que l'excavació no es
pot considerar acabada en el punt que
actualment es troba.
La cronologia que marca la cer&
mica ens porta des de principis del s.
XVIII a la fi del s.XVI(1580 aproximadament), amb diferents canvis en

el material que demostren la sequkncia temporal: Poblet, Blaus amb orles diverses, del Castell i reflexos
methl.Lics en els darrers nivells excavats. Per6 cal remarcar que I'abocador ens pot dur més enlla ja que la
seva evolució no ha estat resseguida
totalment i lYexcavaci6resta pendent
d'acabar-se, esperant que dins els nivells que encara queden per exhumar
poguem trobar restes tant o més importants que les localitzades en el
decurs d'aquestes tasques arqueolbgiques.

A mks de Ia gran concentració de
restes cerimiques i assies apareix un
mur atalaiat d'una envergadura considerable, que ja es podia observar
abans d'iniciar la intervenci6. És un
mur d'uns 4,5 metres de llarg que
ocupa l'angle
nord-est de l'habitació i que gira cap
al nord, en direcci6 a l'indret que
actualment ocupa
l'arc de Sant Benet. Per la seva
tkcnica consmctiva, amb carreus
que formen filades
irregulars per La
banda exterior pe-

I

rh sense polir per la part interna, fa
pensar en una estructura de caire defensiu o de contenció.
Per la documentaci6 conservada
a 1'Arxiu Municipal, on s'han pogut
consultar diferents escrits que donen
noticies d'un mur de contenci6 per
les aigües d'una riera propera (que
apareix el 1307), ens inclinem a pensar que aquesta és realment Ia bcionalitat del mur que es pot observar en I'estanqa de l'escala nord.
A mks, aquest espai comportava
una problemitica per haver-10 utilitzat com a lloc per col.locar I'aire condicionat fa uns 15 anys, i esta travessat pels cables de terra de L'edifici,
cosa que feia una mica complexa
liactuaci6 en extensió sense topar
amb una rasa o un servei moderns.

Deixant de banda tots els irnpediments per a una intervenció en profunditat des del principi, els resultats
han donat un abocador del s.X-VII
riquíssim en c e r h i c a blava catalana, amb tot el repertori de formes i
decoracions conegudes ben exemplificat i possiblement amb diverses decoracions que no estan catalogades
pels estudiosos d'aquesta tipologia
cerhica.
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