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Estudi d'algunes
peces de metall
procedents de l'excavaci6 de can
Bartra (1979)
L'any 1979,Lluís Esteva amb m s
autors m h donen a conkixer els treballs de l'excavaci6 d'urgkncia portada a terme a la finca de can Bartra
iituada a l'exb-em de Garbi del nostre passeig del Mar, sota e1 títol: <<Recollida de materials arqueolbgics a
Sant Feliu de GuíxoIs~~
i publicat a
Publicaciom de 1'Institut #Estudis
del Baix Empordii l'any 1978. En
l'esmentada ressenya, s'hi fa un exhaustiu estudi de la ceramica recollida. Bona part d'ella fou restaurada i
tals (cap i tija), de fragments proxiactualment esta a i'abast del visitant
mals de tija (punta) i de -fragments
del Museu. També a l'article es fa
mitjos de tija (sense cap ni punta).
referbcia a altres materials trobats
com ara: vidre, metalls, pedra; tot i
Les formes morfolbgiques difeque no se n'aprofondí el seu estudi.
rencials detectades a suposats fragments de tiges, i que amb la neteja es
És sobre els metalls que en voldemostra que no tenien res a veure
dria dir quelcom, tota vegada que en
amb les agulles de cap, són objectes
aquells moments el Museu d'Histbo fragments d'una l k a de llautó
ria de la Ciutat no estava en disposi- enrotllada de forma cctubulam i amb
ci6 de poder afrontar amb bones gaLleugera conicitat i que amiden entre
ranties el b-actarnent tkcnic per 1a la
12-30 mm, i per la seva forma i direstamci6 de metalls.
mensi6 ens recorda al dentaliurn
mm'.
En l'article de 1978, es fa rnencid
de gran quantitat d'agulles & cap.
Durant el tractament d'aquests
Aquestes, en ser tractades recentment objectes i sotmesos a l'estudi macrosper tal de poder ser exhibides cbpic, s'observh en els interiors enmuseisticament, ens han revelat uns rotllats, restes de matria fibrosa que
aspectes forqa curiosos.
presenta traces de tkcnica de torsi6
de fil, cordill a cordó. Ara com ara
En ser netejades i tractades les
no podem donar resposta a la seva
agulles, es poden distingir dins del
funcionalitat,perij podem aventurarlot global (format per agulles sence- nos a dir que per la similitud ens reres i altres fragments) diferents morcorda les funcions que fan en els corfologies. Aquestes formes diferendons del calpt, les petites l h i n e s de
ciades es donen en alguns suposats, plhstic o metall en els seus extrems
aleshores, fragments de tiges d'aguper tal d7evitarque es desfiii el corlla. Tot aquest lot estava comprks
d6 o fil en passar aquest pels ullets
d'agulles senceres, de fragments disdel calsat.

No obstant aixb, no volem nssegurar tal funci6 i tampoc no 6 la
nostra prioritat esbrinar-ho, solament
en deixem consthcia d'aquests aspectes observats.
De1 lot d'agulles, descomptant les
que acabem de descriure, en podem
donar definicionsprou curioses, a les
quals hi hem arribat en ser tractades
i estudiadesbinocularment. Evidentment la funcionalitat que tenentenien les agulles de cap ja es prou
coneguda, sens cap mena de dubte.
Perd si que ens alerta la tkcnica emprada per a la seva obtenció.
Lamqjor part d'agulles de tamany
mitja i petit (Figura I), entre 25 i 50
mm, foren aconseguides a partir
d'una tija amb punta i un enrotllament de fd de courel llautó a la part
distal formant-li el cap. Ca1 dir que
aquest enrotllament en tots els casos
és fet seguint el sentit de les agulles
del rellotge,

Les agulles de tamany gros (Figura 2), 59-60 mm, tamb6 han estat
elaborades amb el mateix sistema,
perb en aquest cas els caps han estat
polits i arrodonits, potser en no oferir dificulkts per la seva grandkria.

Inaugura& de
19exposici6de
gravats de Goya
El passat 28 de gener s'obria al
públic l'exposició Els gravats de
Goyas, acte inaugural que an8 a c k rec del catedrhtic Santiago Alcolea,
amb. la conferkncia sobre &'?,poca
de Goya a través dels seus gravats>>.
L'exposició, procedent del fons del
Museu de Mataró, romandrh oberta
fins al 14 de maq. El contingut de la
conferhcia inaugural esd a disposici6 del p ~ b l i ci es converteix en una
bona eina per contemplar els diversos tipus de gravats.
((

a Terrassa
El dia 28 de novembre de 1998 es
va realitzar una sortida a Terrassa per
anar a veure el M~~~~~ ~ ~de lai
Cikncia i la Tbcnica i fer un recorregut guiat per la Terrassa medieval.
Les dues activitats van ser molt ben
acollides i cal destacar la bona feina

realitzada per la Montse, la nostra
guia a la visita de la Terrassa medieva^ que va incloure l'interessant conjunt monumental de les Esglésies de
Sant Pere, el Castell-Cartoixa de
Vallparadis,
o ~ ~ les
l torres del Palau i de
la Muralla i l ' h b i t Món Medieval
de l'ex~osici6Pemanent del Museu
de Terrassa. Un total de 19 persones
van seguir l'activitat.

titats com centres culturaIs o d'estudis, centres cívics i, sobretot, a través
dels museus locals, com a eina bisica
de gesti6 i difusi6 del patrimoni local

a Catalunya.
Hem de tenir en compte que a casa
nostra fins fa pocs anys els museus,
com a centralitzadors del patrimoni,
han tingut una línia d'actuaci6 molt
esthtica i poc didhctica envers els vipels
sitants.
Darrerament,
condicionants tebrics i socials s'ha
anat derivant cap a una instituci6 mds
oberta, didkctica i dinhnica. Un dels
objectius principals ds la gestió del
patrimoni és Ia difusi6 i 1'6s social
que se'n pot extreure. Despgs de seguir els passos essencials: conservar,
restaur& i estudiar, el més important
és fer-ho conkixer al major nombre
possible de sectors de la societat, és
a dir, que sigui obert a tothom. Mitjanqant una oferta apropiada es pot
atraure un pcbiic diversificati representatiu de la societat, fent particip
del patrimoni comú a un ampli sec.tor de la població i dels visitants
formis.

En resum, Ia major participació
activa de la població augmenta el
coneixement del pmc b histbric que
ha generat la societat d'avui dia, fet
que es pot emprar com a eina per
transformar-la i millorar-la a tots els
nivells. Mguns exemplesprictics que
plasmarien aquestes idees podrien ser
exposicions j/o activitats relacionades amb: la histh-ia local, les problemhtiquts i inquietuds de Ia pr6pia
comunitat, la immigraci6, les diferents ktnies culturds de l'entorn, la
iluita contra e1 racisme, la
incentivaci6 de la tolerbcia, etc.
Aquests temes; com molts d'dtres,
són un punt de partida per@ tota la
societat participi, es vegi involucrada i representada dins l'ampli m6n
del patrimoni cultural.
Per altra banda, una bona planificaci6 i gestió del patrimoni, amb una
inversió decididaper assolir una oferta turistica de qualitat, comporta un
rendiment econhnic evident, també
a dos nivells: primer, un augment
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quantificable dels ingressos dels centres o instihzcions, com ara els museus,
que gestionen aquest patrimoni i cobren per alguns dels seus serveis, recuperant part de la inversi6 realitzada en termes econhnics; i en un segon nivell,
aquest difícilment quantificable, es genera un augment de visitants al territori
i es contribueix, donant una oferta general de qualitat i diversificada, a la
satisfacció d'aquests visitants que, a m&, poden tornar peribdicament o recomanar a altres que segueixin el seu exemple. Aquesta afidncia turística genera uns importants ingressos al sector serveis del territori que, a la vegada,
incideix favorablement en el creixement econhmic de la pobIaci6 o municipi.
Seguint l'exernple d'altres pdisos com Franqa, on en moltes poblacions
centren els seus esfcqos en la promoci6 del territori a través del seu patrimoni i amb ofertes culturals i museolbgiques de qualitat, hem d'apostar decididament pel nostre patrimoni, hem de conservar-10 i difondre'l adequadament,
6s a dir, gestionar-10 efica~ment
i correctament. Les administracions.hand'invertir en el nostre patrimoni i hem de crear conscihcia de la utilitat que aixb
ens representa, fomentant el patrocini nom& com a recurs complementari,
dins programes concrets, i amb molta cura de no assumir compromisos
kticament discutibles amb el sector privat, que tendeix per definici6 a obtenir
el mhxim de contrapartides possibles en qualsevol inversió.

'

La societat ha d'adonar-se
el patrimoni Cs més que quelcom que sempre ha tingut a prop, que la singularitza i del que, fins i tot, ha d'estar-ne
orgullosa. El patrimoni és un Ilegat que hem de protegir i transmetre i, que
ben gestionat, pot esdevenir el mitja idoni per a la promoció del seu territori,
per l'activacio' econbrnica i per la dinamitzaci6 sbcio-cultural.

NaiAIia Colomeda
Jordi Colomeda
'i
'
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i una mica de descans per poder gaadir de la panor'amica tranquil.lament.

Desprks, a traves del pas de la
Canaleta i del pla de Ia Figuereta,
anilrem baixant fins trobar una antiga barraca i un clar al bosc on hi havia una antiga carbonera, ben a prop
#una font que caldria recuperar.

Sortida guiada
a les Gavarres
El passat dissabte 23 de gener
s'organitzg una sortida matinal, una
mica diferent de les habituals ja que
en aquest cas ens alluny&vemuna
mica més del nostre entorn més irnmediat i ens adreqhem cap a les
Gavarres. L'objectiu, a par? de visitar diferents elements patrimonials
resultants de 1' aprofitament dels recursos naturals, era codixer a traves
d'alguns.dels seus membres la tasca
que estan portant a terme la Fundaci6 Amics del Patrimoni. Aquesta
Fundaci6 t6 com a objectius la recuperació, conservaci6, inventari i difusió de tor allb que conforma el patrimoni de les Gavarres. L'excursió
s'iriiciava a Sant Climent de Peralta,
a la recuperada rajoleria del mas
Frigola.
Els companys de la Fundacid
Amics del Patrimoni ens explicaren
dades referents a l'origen (construYda molt probablement a finals del s
xwI), el funcionament (que duri
fins el 1898) i les parts de qui? constava (pou, era, sector de les basses
forn i construccions auxiliars). Et
tracta d'una construcció representativa dels forns d'obra que es conslniien al mig del bosc per aprofitarne les matkries que aquea
proporcionava: I'aigua, ]'argila i e:
combustible de sotabosc. Els actuals amos de can Frigofa cediren 1s
rajoleria el 1497per 25 anys a la Fundació Amics del Patrimoni que en va
fer la restauraci6. Foren ells, preci-

sanlcnt fatniliars d'un professor guixolenc que ens
acompanyava, que s7ajuntaren al grup i ens contaren un munt d'ankcdotes
sobre aquell rac6 de les
Gavarres.
- - - -
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Tot seguit ens dirigirem cap al Forn de cal$ a
Fonteta. Cal dir que hi haVisitant la rajoleria.
gueren alguns problemes
causats per la combinació entre l'alt nombre de participants en la sortida i les
cruilles dels camins que s'havien d'anar salvant; hem d'agrair especialment
l'ajut d'un motorista membre de Ia falnilia Frigola.
Alli escoltBrem com es realitzava la cuita de calg, seguint la mateixa tkcnica descrita en textos d'ara fa dos mil anys. Visitirem el @om Gram un
dels que va funcionar fins més tard i que entra en el projecte de recuperació
d'un grup de forns i el seu entorn (de la zona & Fonteta- Peralta, que es va
especialitzar en la fabricaci6 de calq i a on hi ha les restes de prop de quaranta
forns, alguns dels quals van funcionai fins els anys cinquanta del nostre se&).
La darrera etapa de la sortida era el ve'inat de Sant Pol, on contempIkem
la sinia de can Prats, peqa tinica, tota de fusta i en for@ correcte estat de
conservaci6, que va deixar de funcio~mr101jusl ara la 15 anys. Tarnb6 aqu[
ens acompanyh el propietari del mas qui ens explica alguns detalls més. Des
de la mateixa sínia, un carn' ens porth cap a els pous de glaq de la font d'en
Salomb, probablement constru?s a la segona meitat del segle XW. Només
un ha conservat la volta. De dimensions molt espectaculars és un dels més
ben conservats d'entre les seves característiques. La conservació i comercia- .
lització de gla$ va ser una activitats molt lucrativa. Aquest fou el punt final on
el grup (una cinquantena llarga de persones) agraírem 11atenci6dels membres
de la Fundació Amics del Patrimoni.

Foto: Josep M. Vicen:
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50& aniversari
de la declaració
universal de Drets

cadors, administracions etc. per tal
que uns valors com són la justicia i
la llibertat es trametin als qui hauran
de ser els pares, educadors i governants del futur.

Humans
EI dia 10 de desemb~epassat els
centres docents de la nostra ciutat, a
proposta del Servei d'Educaci6 i deIs
Tallers diHistbria, van fer un acte de
commemoració del 505. aniversari
de la declaració dels Drets Humans
que va constar a fer un minut de silenci i a llegir el text de M.Luther
King: TINC UN SOMNI (discurs
pronunciat durant la Marxa a
Washington en defensa dels Drets
Civils, 1962).
Aquests actes són prou significatius si van acompanyats d'una formaci6 en qui3 hi participin pares, edu-

Nou local del
Servei Municipal

d9Educaci6
Des de primers d'octubre el Centre Cultural Monestir ha acollit els
aIumnes de 1r.curs de I'Escola Oficial de Turisme de la UdG. Com a
conseqii?ncia els espais on estava
ubicat el servei d'Educaci6 han passat a ser utilitzats per la universitat i
l'esmentat servei s'ha traslladat a les
galeries Sant Joan núm. 13.

Obres a I'institut
Sant Elm
El Diari Oficia1 de la Generalitat
de Cataluriya del dia 28 de setembre
de 1998 feia pública la Licitació de
contractació a Gestió d'Infras tructures SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, de les obres de
reforma previstes a l'IES1 Sant Elm
en quk s'executarh, en el termini de
6 mesos, i amb pressupost de 49 milions diverses obres d'arnpliació .
Posteriorment s'ha concedit l'adjudicació a l'empresa REHACSA per
un import de 45.359.913 pta. Les
obres que s'han de dur a terme són:
condicionament d'instal.lacions diverses (llum, calefacci6....), ampliació d'aules de tecnologia i d'una zona
de joc a Ia pineda adjunta al centre
enbe aibes obres.

viIIa de un establecimiento que
responde a les necesidades de la
población y a 10s más refinados gustos de estos servicios. En la sección
de colmado, especialmente, se
encuentran artículos varindisimos y
con 10s quesos y fiambres y -dem&
de la casa Bonet. las personas
pudientes y de buen gusto no se ven
precisadas como hasta hace pocos
años de acudir a Barcelona para
procurarse un refinado confortu.
L'any 1905,
Domenec Bonet

granel. La planta industrial situada al
carrer de Sant Pere, va prendre nous
aires de modernització en dotar-se de
nous refinadors que facilitaven les
combinacions del seu llarg procediment.
De fet, tota la famiiia Bonet restava integrada en els tres negocis familiars: I'esposa de Ramon, Rosa
Arxer i Busquets, s'encarregava personalment de despatxar a la botiga,
conjuntament amb les seves tres fiIles, Fina, Teresa
i Carmen. Aixb
va permetre que
casa al carrer de
el seu marit pofebrer
l'my
Sant Pere, o n
gués estar penanys desprds
e s constituí dent de les feines
-probablement
de la pastisseria
formalment
sopels volts del
i la destiLIeria.
1914-s9instal.~a- cietat Ramon
Finalment. el 12
rien les destillede febrer de
net
ries en la seva
I'any 1936, es
planta baixa, en
constitui hrmalabandonar el magatzem del carrer de
nient la societat Ramon Bonet S.A.,
Tueda. Aquest canvi fou realitzat per
que Iia arribat fins als nostres dies
Ramon Bonet i Coll que, en morir el
amb treball i dedicació, identificant
seu pare el 15 de gener de 1913 ,va d'aquesta manera un dels productes
fer-se cimec de la direcció de l'emmes rellevants del nostre Sant Feliu.
presa.
Ramon Bonet i Coll va morir el 5
Seguint Ia tradició familiar, de setembre de 1940. El succei en el
Ramon Bonet havia aprks de jovenet
chrrec el seu gendre Manuel Vidal,
I'ofici de pastisser a la reconeguda
espbs de Fina Bonet i Arxer, que va
{Confiteria Pinsan de Barcelona. Al
mantenir durant uns quants anys
seu establiment de Sant Feliu -el loaquest negoci familiar. A la seva
cal situat al costat de <<ElDoradomort, Josep Pi, que estava casat amb
s'especialitzh e n tot tipus de
Carme Bonet, compri el negoci i va
reposteria, neules, bunyols, merencontinuar amb aquella activitat, no
gues, etc., sobresortint el bescuit glatan sols ampliant I'area comercial de
cé de la casa. Així, prop a iniciar-se
les vendes, sinó instal.lant-se I'any
el decenni dels anys vint, els tortells
1955 en uns nous locals del carrer del
de pasta fullada de can Bonet costaMall, que li van servir per a poder
ven 70 ckntims els petits i 1'40 pta,
expansionar-se i conferir les tkcniels familiars. Els més grans de tots, ques més noves per a la destil.laci6
es feien per e n c h e c i en diades asde licors. A v u i , Ies modernes
senyalades, especialment per a les
DestiLleries Bonet, S.A.. confeccioagrupacions locals, com ho podien
nen un munt de begudes que van des
ser les corals Avant o Gesbria, que
del vodka fins a la rataf a, passant pel
costaven I'esgarrifosa xifra de 35 conyac, I'anis o e1 rom, tot i que I'esPTA.
trella dels seus productes continua
Ramon Bonet fou, sens dubte, qui
essent 1'Estomacal Bonet, una defidonB l'impuls industrial a la fibrica
nici6 que -amb els anys i per motius
de licor. Apartir de I'any 1920, s'iniadministratius- ha hagut de variar el
ci5 I'embotellament semiautomatitseu nom pel de Gran Licor Bonet .
zat de l'<<EstomacaIBonet>>i de
Malauradament, ni la pastisseria
I'qcAnis El Trompar,, que fins alesni la casa-establiment Bonet de la
hores s'havia envasat en garrafes i a
rambla d'Antoni Vidal han pogut ar'

de

1936,

la
BOS.A.

ribar als nostres dies. El primer edifici que servia darrerament per a
magatzem de les destil.leries, va cremar-se el dia 24 de desembre de
1974. En canvi, la botiga coneguda
popularment com a -Can Bonet),, va
estar en funcionament fins a principis del decenni dels anys noranta
d'aquest segle.
Corn a mal menor, doncs, i llevat
de la poca gracia arquitectonica en
q d s'ha restaurat la planta baixa i
alguns altres elements d'aquest elegant edifici, projectat I'any 1893 per
I'arquitecte Francesc del Villar i
Carmona! ens queda encara la possibilitat de podel- contemplar-10 i gaudir de la seva bellesa, sempre i quan
hom vulgui imaginar-lo en el seu estat original, talment com va ésser alFat en aquella kpoca.
Gerard Bussot i tiñ6n
Documentacici:
AHMSFC. Manuals d' Acords,
Contribució industrial, obres i insthncies de particulars i premsa de l'kpoCa.

AHB (Arxiu Histbric de la Bisbal). Secci6 de notarials.
Agrai'ments:
Carme Bonet i Arxer i Josep Pi i
Bonet (Arxiu familiar i fotogrific).
Ramon Tauler i Valls.

Primer diploma d'or París ( 1897)

taps; i el 1907 es donaren d'alta, en la
makícula industrial.
carn agents de dumes.
El 1906, jam amb en
Jaume Amer i Rabell,
havien constitu'it la
sqcie;tat d.Irla y
w
Crrnzp&a> que @&a'llava a b Baix& de
les %s,
:
Bé, apeixes dades
6. ~ibiiotetamunicipalde cmt.
s6n ja suficients com
4. Carrer de Francesc Irla (Pepita Iria,Josep Misriacas iRarnan Tauler).
per a veure que I'activitat professional de Francesc Irh se c e n a fanamentalmenten el corner$ del
de mar9 de 1881 a la casa pairal del suro, del qual e i viurh tota la. vida i marcad el seu tmmnh, un xic sorneguer
carrer #Algavira 45. Aquesta, cone- i murri com d de molts ganxons de i'ofici.
Malmt tot, va ser una persona m ~ l sensible
t
a tots els temes del m6n
guda tambd com 41a casa collegi#,
per testament va passar ser propie- cultural. I $una manera especial, de la Ziteratum AutodidacteJesdevingut2 un
tat d'en xic^. Davant per davant, a gran Lector, amic de Carle3 RahoIa i de Salvador Albert7que l'orientaven a
la cantonada del cmer de la, Lluna l'hora al'es&Hir les seves lectures.
de més munt, l'any 1893 el pare
Wcies a la eomsp0ndenci'a que mantinguk amb M o l a -i que es conserJosep Irla Rovirs va comprar-hi un va a l'Arxiu Municipal de Girona- podem fer ~1 seguiment molt detallat de
pati mmf. I un any rnds tard, eI nou les l e c w s que xic^ anava:leril icomentut aZ seu pacient cwrespmsd giropropietari -que aleshores era regidor ní. Tot i 13inter&sque tenen les cartes -que subministren altres informacims
iepubiich de lYAjuntam6ntganx6- de gran valor bistbic- na les podem comentar ara i aqui, per@ no =tem
demana permis per edificar-hi la que dc f c ~ n ma
e biografia exhaustiva. El fet 6s que Francesc kla va ser un bbn
seria cklebre Eaverna dels Xrla, de cal
lector, i un lector in~í.ligenz;.
D'aquesta manera as va aniu ,Eent amb una imRomaguex, ja que la f&a
s'hi ha- portant i rica,bibliotecapersmal.
via estat al h
a
s de la Divina Pastorg"
AquelIa aCtivitat il.lusmda, a estones de lleure, es manifesth també a través
con&t tmbd com a calRpmaguer,. del setmanari federal El Program (1900-19341,del qual va ser"directmalguns
en plena Axdenya.
.
anys, a partir de 19%. (EIseuparej a ho haviaestat, a cornenGaments de segle).
A principis de l'actual segle, els Per cert que va ser man d'un article que.hi publid el 1906 -"Ecos caciquistas"
germans Irla constaven a Sant Feliu contra el poIitic IIagosterefic Jaume
com a comerciants de vi i tamE de Rom- que unasmEnciajudicial del
1908 I'alZunyB de la seva ciutat.
Ocasi6 que, d'altra banda, Francesc
Irla va a ~ r ~ t per
a r ah negocis familiars del suro, en posar-.sedirectament en contacte m b els p r u c
tors de la primera matkria del sud
de la peninsula
De director de EL Pwgmrna, en
vasergoc temps. Perh, en tot cas,
sempre en va ser l'kima. Quant a
escrilrre i publicar-hi, mds aviat
Francesc H a va ser poc prolific. A
mes de I'articIe &cos caciquista*,
que li valgui un desterrament,
Fmcesc pubbIi& alguns treballa de
caire maral, i en casteU8: <+E1
dogm&mo ~eligioso(1910), <<El
problema m o d a (1913) i 4cEnric
7. Tn-r
de la biliotem--, .mb la fotogra5. Font dels N w Raigs (s. X N )
He& iCampmeria>{l922).
F Ide Francesc Irla

a
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Ben segur que va ser a I'entorn
del setmanari republica que
Francesc Irla conegué la qui havia
de ser la seva esposa, Maria Duran
i Arpa. Ella també col.labor8 amb
El Program amb temes d'actualitat, sota el titol genkric de <<Glosas
del momenton (1919-1922). El 23
de desembre de 1920 Maria i
Francesc es casaren. Ella es dedica
a l'ensenyament, preparant a casa
les noies que havien de ser mestres.
Una mena d'acaditmia particular
preparatbria de magisteri. En temps
de guerra la van nomenar directora
del grup escolar de Sant Feliu.
Quant al compromís polític directe, Francesc lrla tan soIs va acceptar de ser regidor de IYAjunta-. - m b a & Francesc Irfa i Maria Duran
ment, com a segon tinent d'alcalde,
durant els períodes que el federal
Francesc Mas i Lloansi va ser el president de1 consistori (1916-1920). La
Maria Duran, la muller, atribu'ia I'escassa aspiraci6 al poder politic, a la seva
timidesa. Potser si. Per6 també s'hi pot entreveure la seva intel.lig&nciap r k tica. Era suficientment intel.ligent com per a mantenir-se a una disthcia discreta de la cúpula dels partits, i dedicar mds temps a la seva feina i a la lectura.
Ideolbgicament, perb, cal tenir present allb que en el seu dia publica el periodista i escriptor gironí Narcís-Jordi Aragó -coautor amb Josep Clara de
Els epistokiris de Carles Raholal-, en subratllar ]'actualitat de la visió politica d'en Xico, que veia el problema de la ilengua catalana lligat a un altre, de
superior i intens: al de la llibertat integral de Catalunya, de la seva autonomia
amb totes les seves prerrogatives (19 16).
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10. Francesc Ida, Maria Duran, Concepci6 ~ijoan,'~o&
Ginesta i Josep Ida.

9. h m c Irla,, b
Duran iIsabel Arxer (fot.dq Victbria Batet)

El darrer capítol de la histhria de
Francesc Irla i de la Maria Duran, el
de l'exili forqós, els vilatans de Ceret
el coneixen bd. A Ceret, els Ida professionalment comenFaren de nou,
comerciant amb e1 Suro. No hi ha
dubte que coneixien a fons el tractament i I'adob de la primera rnatkria,
i aixb els permeté de recuperar-se
econbmicament. Tots els seus béns
els havien deixat a Sant Feliu, i eren
també objecte de la repressió franquista. Despres dels anys durs de
l'ocupaci6 alemanya, aconseguiren la
tmnquil.litat i pogueren participar en
tots els actes politics i culturals que
aleshores els catalans a I'exili
ven a terme.
Francesc IrIa va morir el dia 21
de marq de 1981 al seu domicili de
l'avinguda del Pont, a Ceret. A l'enterrament hi assisti l'alcalde,
monsieur Guitart, qui en el seu parlament de condol reconeguk i manifesd la generositat del difunt.
L'any 1984 hi moria Maia Duzan.
La recopilacid de la correspondkncia que Francesc Irla mantenia
amb els amics de Sant Feliu, junt amb
la de Carles Rahola, far& possible que
un dia se'n publiqui una biograi7a
més llarga i profunda. Pensem que el
personatge s'ho mereix. I el poble de
Ceret i el de Sant Feliu, agermanats
per aquestes vides generoses, també.
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Edició en paper de suro dirigida
per Octavi Viader, impressor de Sant
Feliu de Guixols, l'any 1905.

En una insthncia dirigida a 1'Ajuntament amb data 28 de maig de 1905,
l'impressor Octavi Viader ofereix al
consistori la compra d'un exemplar
de l'obra de Cervantes EI ingenioso
hidalga don Quijote de la Mancha,
que prbximament imprimir& sobre
Jamines de suro amb una tirada de 50
exemplars al preu de 500 pessetes
cadascun. Considera que I'esrnentada obra podria estar acabada a finals
d'aquest any o a principis del pr6xim.

En e1 manual d'acords núm. 82,
f. 53 v., sessid del 30 de maig d e
1905, e1 consistori accepta I'oferiment del Sr. Viader, i assigna una
quantitat per al seu pagament en el
prbxim pressupost. I, efectivament,
en el mateix manual, foli 158 v de Ia
sessió 10 de juliol de 1906, td com
s'havia acordat en la citada sessió del
30 de maig de l'any anterior, 1'Ajuntament: disposa e1 pagament de les
500 ptes, en concepte de pagament
de l'exemplar del Quixot al Sr.
Viader.
Molts anys després, algú va informar a 1'Arxiu que aquest exemplar
del Quixot, comprat per ]'Ajuntament, era a la Biblioteca Nacional de
Madrid!
Fou així com, en un viatge a la
capital, vaig personar-me a la Biblioteca NacionaI i després de bastants

SaIa Cervantina. La senyora responsable d'aquesta sala, per cert molt
amable, em va facilitar el poder tenir
a Ies mans els dos volums del Quixot.
Val a dir que, tant a la insthcia
del Sr. Viader com en les dues sessions de IIAjuntament,es fa menció en
tot moment i de forma clara que
l'obra es composa d'un sol volum,
quan en realitat en s6n dos. El primer d'ells té les primeres planes un
xic trencades, fet que atribueixo personalment a la p&rdua de saba del
suro. Pel que fa al segon volum, es
troba molt ben conservat.

Dintre del primer volum hi ha
impreses unes etiquetes que ens donen una informació molt interessant:
"Ejemplar no37.- Se han impreso
cincuenta y dos ejernplares numerados en hojas de corcho manufacturado por la casa Bender de San Feliu
de Guixols, treinta en papel de hi10
de la Vda. de E.Guarro y dos en papel imperial del J a p h " .

Hi ha un sege11també que n'indica la propietat o procedkncia:
"Ayuntamiento constitucional de San
Feliu de Guixols". Un segon segell
diu: "Notaria de dn. José Lloret Garrigosa"; un darrer segell més petit
afegeix: "Biblioteca Nacional".
Finalment, una etiqueta ens fa saber que "Este ejemplar figur6 en la
ExposiciBn Cervantina celebrada en
1aBibTiotecaNacional en abril-mayo
de 1946".
Després d'aixb, doncs, sabem que
aquesta obra ja faltava a 1'Ajunta-

ment I'any 1946.
Corn va sortir de ]'Ajuntament
aquest llibre tan valu6s i va anar a
parar a les vitrines de la Biblioteca
Nacional de Madrid?
El poble de Sant Feliu de Guixols,
té, ara, el dret a recuperado?
Octavi viadet.

.

Ramon Tauler

Ugicament, el nombre de documents prestats tambk ha crescut qua-

si d doble: el 1997, va haver-hi 1.692
Ilibres infantils en prestec, i 3.38 1
d' adults:

mestres. Amb aquestes visites s'intenta, d'una banda, donar a conkixer
la Biblioteca com a servei educatiu,
per6 sobretot IBdic, i fomentar lalectura entre les persones més joves de
la ciutat.

Revisres prestades: 909
El nombre de revistes prestades
s'ha triplicat (329 durant 1' any 1997),
cosa que pot voler dir que la seleccid
anual de les revistes es va adequant
als interessos dels usuaris. El total de
documents prestats per a l'any 1998
ha estat de 9.832 (entre Ilibres i revistes).

5.

Servei
de
Pr6stec
hterbibliotecari: s'han proporcionat
112 documents (entre llibres, revistes i fotocbpies d'articles que es trobaven fora de la prbpia Biblioteca)
aIs usuaris de la Biblioteca de Sant
Feliu de GuixoIs, i s'han subministrat 5 llibres a altres Biblioteques.
Durant el 1997 van ser nom& 28
documents.

6. Servei d'lnternet: al voltant de
900 usuaris s'han connectat a Internet
durant el 1998, ja sigui per a cercar
informació, obtenir una adreqa de
correu electrbnic (o consultar el propi correu), o parlar amb d'altres
internautes a través de xats.

- 8.3. 11- Concurs de dibuix < d o m
és la Biblioteca?>>:es va realitzar la
primera edici5 d'aquest concurs en
qub 194 nens i nenes d'edats compreses entre els 4 i 12 anys van plasmar en un dibuix la seva visi6 de la
Biblioteca. Una selecció dels dibuixos guanyadors es van exposar a la
Fira del Llibre Infantil i Juvenil, a la
Fontana d'Or de Girona, del 25 de
novembre fins al 4 de desembre (junt
amb els dibuixos d'altres biblioteques
de Ies comarques gironines).

8.4,~e~res'entació
de <<LaSornbra
de Borges>>:el mes &octubre es va
representar a la Biblioteca aquest espectacIe a l'entorn de la figura de
I'escriptor sud-americi, dirigit a un
priblic adult. Van assistir-hi 21 persones.

Participantsa les activitats
La Sombra
dewWS

1rCunarrs
de dibuix

8. Activitats:
8.1. Hora del Conte i Tallers per a
infants: s'ha dut a terme cada mes una
activitat infantil per tal de fomentar
entre aquest pllblic el coneixement de
1st Biblioteca i el gust pets contes i la
lectura. S'han realitzat un total de 10
<<Horesdel Conte>>i 3 Tallers, on hi
han assistit 406 persones, entre infants i també adults (una mitjana de
3 1 persones per sessi6). Aquesta activitat ja s'ha consolidat dins la programacid de la Biblioteca.

En aquestes quatre activitatshi ha
participat un total de 1265 persones.

8.2. Visites Escolars: durant el
1998 han visitat la Biblioteca un total de 26 grups escolars dels diferents
Centres d'Ensenyament, sumant un
total de 617 nens i nenes mds 26

8.5. Guies de novetats: per la diada de Sant Jordi i per Nadal, Bpoques
de més eufbria editorial, la Biblioteca sen7ha fet ressb amb la compra
de les novetats editorials m 6 desta-.

cades (Premis, com ara el Sant Jordi,
el Planela, o besi-sellers de rmoda,
etc ...) i ha editat fulIetons amb aquestes novetats.

8.6. Assessorament per a les Biblioteques ~ s e o l a rde
s Sant Feliu: la
Biblioteca manté contacte amb les
difments Biblioteques dels Centres
d'Ensenyament de la ciutat.
Peribdicament els responsables de les
diferents Biblioteques de la ciutat (les
EscoIars i la Municipal) s'han reunit
per tal d'exposar problemes, intercanviar opinions,. .. S'ha realitzat tamb6 una xerrada sobre activitats d'animac%a la lectura, dirigida a tots els
mestres de la ciutat, duta a terme per
un membre del Servei de Biblioteques Escolars &'Amic de Paper>,
que ha estat duent l'assessorament de
les biblioteques escolars durant el
curs 1997-1998. A més d'aixb, la
Biblioteca presta suport t2cnic pel
que fa a qüestions d'organització de
les diferents biblioteques.
9. Projectes diversos:
9.1. Biblioteca del CEIP Gaziel:
el 1998 s'ha habilitat un espai del
C E P GazieI per tal que aquest pugui
disposar d'una biblioteca escolar.
Actualment, era 1'6nic Centre #Ensenyament de Sant Feliu que no disposava d'aquest Servei, Amb l'adequació del local, ara només falta que
el centre, amb el suport de la Biblioteca pel que fa a les qüestions tkcniques, prepari el fons de Ilibres per tal
que la Biblioteca del Gaziel pugui
comenpr a utilitza-se.

9.2. Conveni amb lYInstitutd7Estudis del Baix Empordh: amb aquest
conveni la Biblioteca MunicipaI esdevk dipositiria del fons d'aquesta
instituci6, de manera que pugui ser
consultat per totes aquelles persones
interessades en temes principalment
d'histbria, geografia, arqueologia,,..
Trobareu mes informació sobre el
tema en aquest mateix n6mero de
L'Arjau.

'

tal que a p e d' ara k Biblioteca sigui &pmit&ia-dd fons i en faci &si6 entre els seus usuaris.
~lfons de l'institut $'ha &t cans- '
traint grgcies als intercanvis que
aquesta entitat manté amb d'alws,
carn ara la Fwdaci6 Sdvador Vives
Cmajuzma, I'hstihlP &Estudis Catalans, l'hsdtut &Estudis Gironins,
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tpdct6 en d
i aixa hq&a qw
cada any l'eXposici6 ha de
se; aixi, e+ any 6s diferent a t'anterior, i pat e;srlevenir una trobada
anual ,mbel mBn dels Ilipm ah
nens i nimes d'una pobla&. & per
aquest moaia que d& de la BSbhi~ei a Municipal es' va p~~ que podia
&r bba dedus-la a Sant Feliu.
La iniciativa de renpwici6 pmv6 del Departament de Wfmad$ Ia
~ m e r a h de
t Catalunya; aquí a
q i n a s 6 a els krveis T&twi& de
@ulfnraB
els encarregats d'oferir-Ea n
tdk&xuelles institucions, organism.@ cren.titaQ interessats en d foment
de 1a.ktura.
- Lkxposicid es va inaugurar el ?
imms 19 -&gener, a 'bes 20 h.. Una
Be les principals acci- que slh&
dut a terme ;51V
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-nens i nenes de la ciutat han pogut
apropar-se al m6n dels llibres d'una
manera lddica. Es van elaborar uns
Dossiers per a tot eI professorat dels
Centres d' Ensenyament de la ciutat,
amb un seguit de recomanacions per

fiai H s M a de diversesuniversitats,
molts Centres d'Estudis Co112a~caIs
(Bla de I'E8tany, Mapollb, etc...)
Les condicions de la cessi6 del
fons de 17Tn~titutpossibilita que, a
partir d ' a q tcp 4 5 seus integrants
pugin di~posard*Gespai apmpht
per a la seva consulta, i alhora,
aqtreds poguinmhra lhbastdequalseval pmsona de Sant Feliu o de fora
ineekssada en ells. Els materials scin
nom& de consuIB (no@tec) en els
horaris Be b Biblioteca (matins, de
d i m m a4itiss&te, de 11 a 13'30 h., i
t d q de dilluns a divendres, de 17
a 20,30 h.). EI fons es mba a la sala
de Col-I&d6
de la Biblioteca
(on abans hi havia F m m6,cedit per Maria-Xfrdi. Ghbd, que:&
ara sota la tutela, de I' Arxiu Municipal, situat af Cwtrc Culpml Mones2

tk).
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Donaci6 del fons
de 1'Institut

~ima&onsa la
d3Estudisdel Baix :.: .b&lkteca municipal
Empordh
C o i ve essent habigal, laJ3ibli-

El passat 5 de febrer es va formalitzar el conveni de cessi6 entre
1' Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i l'hstitut d'Estudis del Baix
Empordh, pel qual aquwta entitat
cedeix eI seu fans de llib&s i putrli-

oteca rep donatius desi&ere&$ts per
part d'alguns del seus usuaris. Els
darrers que s'hm efectuat han estat a
c b e c de Llibert Claver (autor locd),
Sylvia Colomer i Gustau Rovira. A
tots ells agrdim la seva col~laboració
per enriquir el fons de la Biblioteca.

Ajuntament de !
Felw de Gu~xols
de Cultura, tducació i Patrimoni
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