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Dameres donacions
17.02.2000 Francesc Molinas
4 fotografies
9.033000 Famíía Jacomet
Chpia de 6 fotografies
17.03.2000 Donació Francesc Bigas
Fotografia d'una classe (Hno. Joan) del
Col.legi La Salle, c. 1923.
Un llibre Manual de guerra química,
d'kquierdo Croselles, Ripoll, 1938
(dedicat).

15.03.2Q00Quim Bigas
2 diapositives de I'antic Lotus
19.03.2000 Ferran Gispert
Pergamí de I'any 1519, procedent de la família Casas
Títol a I'abat "Señor de dicba vila y su termino...", Barcelona 1755.
7 notes manuscrites, s. XVII-XVIII
El Manifiesto de la Verdad..., signat per Salvador Ribes el 1674, i I'AnrigÜedad
llustrada y venlad manifesta...J. Aleny, 1680.
PIBnol, en dues parts, del projecte del port de l'Izai
20.03.2000 Ramon Palahi Aicart
Llibre de comptes d'una fibrica (cICreu-Metges)
28.03.2000 Pepita Rigau
Chpia de 86 fotografies de Pere Rigau

Fotografla de Pace Ilrgau

4.04.2000 Elvira Cañet
Albom familiar (16 fotograf~es)

Estampes (325 uni.)
Auques (8 uni.)
LLIBRES I BUTLLETINS

Llibres
-Llibres de poesia (2 uni)
-Almanach "La esquella de la torratxa" 1906
-Alrededar del mundo Saturnino Calleja
Biblioteca enciclopedica para nifios
-Butlletí de la participació ~ ' I T ~ IenA
l'exposicib de Barcelona de 1929
-Explicacidn de las láminas murales de
catecisma Llambert Font PRIMER grado)
-Explicacidn de las láminos murales de
catecisrno Llambert Font (TERCER gmdo)
-Cuentos de abuelito (Desfile de hisforielas)
-Manual del Aichicofrade 1910
-i% compendiada del Beat Anton Maria Claret
PJosep Sirvent
-Novisirno resumen de urbmkiadpara niñas
-Memoria de Ia colonia escolar Diario "El
Autonomista" Gemna,1928.

Butlletins
-núm. 20 AMFORA (Butlletí dels pomells de Joventut de Catalunya)
-núm. 31 S~MBOLO
-núm. 85 LA MANADA
-Mendria de 1'Ateneu social
-núm. 163 I'AVIMUNE
-núm. 13 DON TURIBIO 24110197 (Diari)
-CABALGATA La producción del siglo (Revista)
-Informes admo. referents a I'exkrcit (3 uni.)
-Informes admo. (3 mi.)
,

.

-Polissa d'aigiies potables de St.Fe1iu (1 uni.)
-Bases de la societat d'aigiies potables (1 uni.)
OBJECTES
-Pissarra (1 mi.)
-Segells (226 uni.)
-Postals (Recuerdo de San Feliu de Gaixols /Ripoll) (2 mi.)
-Hojiras Sabonosas (I paquet)
-Cartrons 3D
-Cartró propaganda mkdica (1 uni.)
-Joc de plumes, plumilles, caixa de compassos
-Fulletó publicitari de PREUS Magatzems Jorba (Bcn.Manresa) 1936-37 (1 uni.)
-"Manual de pietat" (1 mi.)
-Paquet de paper de fumar (ple) (I uni.)

11.04.2000 Jordi Verrié (mitjauput la f a d i a Espuña)
La Costa Brava
ICol.lecc16 mcompleta)
17.042000 Manuel Pla i Francesca Carreras
A. Galí, U i p n s de llenguatge, Edit. Barcino, 1967
P. Fabra, Les principa,ls faltes de gramdticn, Edit. Barcino, 1925
Lli~onsde llenguatge, Edit. Pedaghgica, Barcelona, 1934
J. Gali, De la mesura a I'avalnacid, Edit. Eumo, Vic, 1998
A. Galí, La mesura objectiva del treball escolar,. Barcelona, 1928
Pedagogia a Catalunya, Fundació Jaume I, any 1999
Es corcó, núm. I, gener 1981
28.04.2000 Joan Darder i família
Albums cromos de futbol (4 uni.)
Cromos solts de fútbol (16 un1 )
Cromos "Trencaclosques de transatlbntic" Chocolates REGINA (12 un,.)
Cromos "Trencaclosques de mBqurna de ferrocarril" Chocolates REGINA
(11 unl. mcomplet)
Cromos provincles #Espanya (6 un1 )
Cromos pams del món (7 un, )
Postals Sant Feliu de Guíxols (12 uni.)
Postals promoció d'espectacles (música .boxe i cinema)
Díptic promoció film "CARBON la rragedia de la mina"
Postals palau de Versalles (Talonari 47 uni.)
Postal de Montserrat (1 uni.)
Ventall de cartró (1 uni.)

(3 uni.)
(1 uni.)

3.05.2000 Antonio Azorin
2 cartes de navegació (1888). Costa
catalana.
12.05.2000 Jordi Verrié
4 postals de SFG
3 felicitacions de SFG
Consultori del metge L1. Corominas
Estampa de Sant Elm
Fulletó Notes histdriques de Sant Elm
Bolígraf obsequi farmicia Dalmau
2 escuts del Cub de Mar S'AgarÓ
2 tirabuixons de filferro
Capseta de la fannicia Pere M. Magxt
23.05.2000 Josep Culiell
Fotochpia de partitures de Juli Garreta,
procedents de la Biblioteca Nacional de
Catalunya:
Sonata en FA per a violoncel i piano
Sonata en Do menor per a piano
Alpestre. C q ó . Poesia d'Apeles Mestres
Joguina. Violoncel i piano
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anomenada popularment "cal Romaguer". En Rafael era casat amb Elisa Irla Ricatt.

La taverna de cal
Romaguer, on no va
Josep Irla i Bos&
Vivint en la casa assenyalada
amb el inim 45 del c m r Algavlm, Jowp
lrln Kdwa anih una in&ncla adrqxda
a I'Ajuutament, demana permís per
construir una casa en el solar tancat amb
paret del mateix carrer, cantonada amb
el de la Lluna.
Dit solar fou comprat per Josep lrla
Rovira segons escriptura de compra
atorgada pel notari Joaquim Ametller,
amb data 9 d'agost d e 1893.
L'Ajuntament, en la sessió del dia 17 de
gener de 1894, li concedeix el permís
sol4icitat.

A I'exercxi 1894-95, Josep kla Rovira
paga contribució com a membre del
Gremio de Tabernas o nendas de Vinos
y Aguardientes al por menor, amb el
núm. 2, i paga una contribució de 64
pessetes.
Josep Irla Rovira mor el 20 d'abril de
1911, perb la taverna segueix portant el
seu nom.

EI pare de Josep kla i I'avi d'Elisa eren germans.
El negoci de la taverna que anava a nom de Josep Irla Roma es dóna de baixa de
contribució p r haver40 traspassat a nom de Rafael Turallas amb data del 30 de gener
de 1929.
L'my 1930 lu cuntribuc~óde la wemd Je cal Kmnqucr va a nom dc Rafael Turalla
En cl pddrú d'nq~reslnlateix sny. en Rre rrafi rr' el durmcili al i/Girun;r,16, ut1 figura
com a taverner, p r b
en el de 1935 ja el
trobem al c1Algavira
$47, i amb data del
1
l
i
primer d'abril de
1939 es dóna d'alta de la contribució industrial. Hi consta com a "PedmTrafiRomeu
- %os
alpor menor".
En Rafael 'hallas va morir el 23 de gener de 1931, quan encara viva a la taverna.
La viuda, Elisa irla Ricard, en deixar-la va anar a viure a la carretera de Palamós, 48.

Quan es constr~í'la tauema,
.Iosen
Irla tenia divuit a n w
-

.

Durant molts anys, despks de la mort del seu fundador i propietari Josep Irla Rovira,
a aauesta taverna la eent d'una certa edat encara I'anomenava "cal Romaeuer".
Els més joves, per& ja en
deien a cal Trafi.
En aquest local s'hi va fer
molta política en els anys
que va ser regentada per la
famííia Irla, per6 després
de deixar-la va esdevenir
una taverna més, com les
altres. Es veien homes, a
I'hora de sopar, sortint de
casa seva amb el plat a la
mi, anant-hi a meniar-se'l,
acompanyat d'uns
porronets. i seguit d'una
sbrie de c a q o n s , del
moment i d'epoques
passades.
Una sensació d'estranyesa
m'ba arribat en llegir
I'escrit publicat al El Punt
Diari el dia 28 del passat
mes d'abril, en tant que es toma a a f m a r que Josep Irla Bosch va néixer a la taverna
de cal "Romaguer", quan el cert és que el nostre President va néixer l'any 1876; i
que en el solar que després esdevindria la taverna no fou comprat fins a I'any 1893;
i, a I'any següent, es comen$ a construir-hi I'esmentat establiment. Quan es construí
la taverna, doncs, en Pepito irla tenia ja divuit anys. També s'hi comenta que en la
taverna s'bi havien amagat armes del cblebre "Foc de la Bisbal", i aquest mite (o
millor, errada) és clarament més absurd, ja que aquesta revolta en qu8 participa Josep
Irla Rovira, va tenir lloc I'any 1869. La taverna es va construir I'any l894!

Ramon Tauler Valls
En el padró de 1924 trobem a Rafael
Turallas, que regenta la taverna

Secretari: el de la Corporació o a qui delegui (bibliotecari).

S'ha constituit la
Comissió Municipal
de Publicacions
El Regidor de 1.A- de Cultura
i Educació va proposar que s'aprovés la
constitució d'una Comissió Municipal
de Publicacions, els antecedents i
objectius de la qual són els següents:
La col.lecció de publicacions municipals
"Estudis Guixolencs" es va iniciar l'any
1987. Els inicis, modestos, responien a
la necessitat que s'havien fixat els Tallers
d'Histbria: cont-ixer i, sobretot, difondre
la historia local d e la nostra ciutat.
Actualment. albs que la finalitat primera
s'ha consolidat i que la necessitat de
potenciar els estudis sobre Sant Feliu des
d'una bptica rigorosa i didlctica, no
solament continua sinó que cada vegada
e s més útil i també més onerosa i
complexa, ens proposem de fer un pas
endavant i superar aquella primera fase.
D'una banda, I'Ajuntament es proposa
d ' a u g m e n t a r I'estímul d'aquesta
col.lecció de llibres "Estudis Guixolencs"
i, per aquesta mó o necessitat, ha gestionat
la firma d'un conveni de coedició estable
amb la Diputació de Girona, que ha
d'entrar en vigor aquest any 2000. Per
tant, el tema de publicacions pren una
vajectbria diferent. 1s'han d'establir les
pautes concretes a szguir

. De I'altra, i al marge de la col.leci6
municipal copatrocinada amb la
Diputació, com que cada vegada hi ha
més peticions d'ajudes o col.labaracions
a edicions de llibres que arriben a
I'Ajuntament d'altres Bmbit ciutadans,
cal prevenre-ho i, per tant, s'imposa la
necessitat d'una normativa que ho
contempli.

President: regidor de Cultura.
Vocals: un regidor representant de cada
grup polític de I'Ajuntament; tt-cnics:
Cap de 13Area,director del museu, de
l'arxiu i de la biblioteca.

2 . FUNCIONS:
A.- Quant a la col.lecci6: Estudis Guixolencs
1 .- Designar les persones que integraran el Consell Assessor mixt amb la Diputació
de Girona, segons determini el conveni signat per a la coedició de llibres.
2 Encarregar els treballs a publicar en la colleció, determinar el tema i I'autor.
3.- Fixar els preus públics dels llibres editats
4.- Fer un seguiment
dels pressupostos econbmics, de la distribució de llibres i de
les liquidacions.
5.- Assumir la responsabilitat de I'orientació i rigor dels continguts de la col.lecci6.
6.- Designar la persona, o les persones, experta que en puguin emetre un informe
ticnic, quan calgui

B.- Q u a n t a les subvencions p e r a I'edicio d e llibres d'interes local
7.- Confeccionar i donar a conbixer unes bases per acallirs'hi, que tinguin en compte
els següents punts:
7. 1 Disposicions generals
7..2 Sollicitants i conceptes subvencionables
7..3 Procediment de sol.licitud
7. 4 Condicions i principis bisics d'aplicació
7. S Procediment de concessió, justificació i pagament
Acutalment s'estan elaborant els criteris per a les subvencions de publicacions d'interbs
local, que es presentaran en una propera reunió del Consell.
El dia 10 de maig es f a la primera muni6
Es prepara el conveni de coedició amb la Diputació que s'hauri de signar properament.
Pel que fa al plantejament i programació de les noves publicacions en la col.leci6
"Estudis Guixolencs", s'aprova tirar endavant I'edició dels núm. 15 i 16, que ja són
en preparació. per aquest any. I per I'any 2001: els números 17 i 18.

D'aquesta comissió, en dept-n el Servei d e Publicacions i d'Arxiu.

SERVES DE PUBLICACIONS I D'ARXSU

Núm. 1 Elfurbol a Sant Feliu de Guíxols
"
2 Histdria de l'esenyarneizr a SFG
"
3 Mu<fotdjiraf a SFG
"
4 Els s d b de Sant Feliu
"
5 El capita E Muv.vanus
"
6 El monestir de SFG
" 7 Enzigracid n Arnerica
"
8 Imatges p e r n la hisrdria
" 9 Guerrn civil a SFG
" 10 100 anys de cinema

J. Muñoz
A. Jiménez
E. Massanas
A. Palahí
B. Bussot
J. Blanco
C. Yáiiez
BigasNiménez
A. Jiménez
DD.AA.

650,- PTA
Exhaurit
Exhaurit
650,- PTA
650,- "
650,- "
1.000,- "
Exhaurit
Exhaurit
1.8M); PTA

En format o disseny diferent)
" 11 Pairimonr i hrsr6ria local (Homenatge aLL Estem) DD.A.4
"

12 SFG, a w lectura hzstdnca
(Coerlltat amb la Diputaci6)

A. Jménez

1.000,- FTA
2 800,- "

(Coeditat amb la Diputació)

I

I

I

Núm 1 SFG, vila medreval
"
2 SFG, segles XVI i XVII
" 3 Les tramfonnacions del S. XVIII
' 4 SFG (1800-1870)
' 5 SFG (1870-1910)
' 6 SFG (1910-1939)
'' 7 SFG (1939-1975)
"
8 El mera: de la sal
" 9 Temps de carros i carreres

200,- PTA
Exhaunt
200,- PTA
200.- "
200,- "
500,- "
1.w0,- "
Exhaunt
700,- PTA

\
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2. Retallables

I

one es tir (s. XVm)

I

,

I
I

Arc de Sani Benet
Tren
Asil Suris

Exhaurit
500,- PTA
Exhaurit
500,- PTA
500,- "

Llagut
Veler a Amkrica
LBmina del veler (Ndstor)

Exhaurit
300,- mA
300,- "

TAMBE DE& D'AQUEST SERVEI
L ' E D I C I ~ DE LA REVISTA DE
LAREADE
CULTURA I EDUCACIO:
L'ARJAU (37 números publicats).

Nota: Existeix un contracte slgnat amb
I'empresa de distribució NORDEST
LLIBRES, S.L. de Figueres (Exp.
247/1996), pel qual I'empresa
distribu7dora es queda el 50% sobre la
base imposable. I en dóna compte
trimestralment.

ALTRES PUBLICACIONS DEL SERVEI

Phnies medic&
Cnrrileg del centenari del :ren

C. Palabí
DD. AA

1.000,- PTA
1.000,- "

Sant Feliu de Guíxols,
a la vigilis de
sortir rk. casa'
El pasdel tempsdeixamarques
sobre les societats, i potser las més
profundes, les més indelebles, són
subtilment deixades en el conjunt de la
població pels

d'un cens de ooblacib és la que fa refer*"& a l'edat i sexe. El cens de 1824 ens
brinda aqueste:q dues "Cables (el sexe Wviament s'infereix dels noms dels registrats)
i poques grafiques ens diuen més de la histbria vital d'una poblaciú que la seva
piramide d'edats. La relació entre homes i dones, i la progressió que va prenent cada
graó dels grups d'edats ens marca com li ha anat, a esa població, amb la mort i les
migracions en tal o tal tpuca. Fins i tot aspectes més simbblics com una natalitat
vigorosa o "bnby boom" per causes d'un imaginari a determinar, hi resten
inconscientment marcades.
Si bé hi ha diferents padrons que recopilen aquesta informació de la vila5, hem pogut
prendre com a eix de I'estudi el padró d'habitants de 1824.6És una llista nominativa
censal que fou realitzada, al menys, por dos
funcionaris donada la subtil disparitat de criteris
I la cal.ligrafia. Les unitats censals hi són ben
delimitades pel censista amb una clau que les
conté; hi assigna a cada una el seu número
d'orde i la quantitat de efectius que conviuen en ella al moment del registre. L'ordre
és seguit barri a barri i habitatge per habitatge, i hi intercala aquelles que es troben
tancades, indicant-ne en algunes el seu titular Un dels que fan el cens, en alguns
casos, f a menció d e l propietari d e la casa quan aquesta é s arrendada.

Analisi cl'alguna aspectes de la
noblacicj g ~ i ~ ~ l e nde1
c f 1824
l

fenamens
demogrlfics.
EIS censos de
1
a
població sGn
una secció quirúrgica en la vida d'una
comunitat, tant assimilable a la seva
fotografia en un moment determinat, com
font d'informació sobre moltes de les
coses que han ocorregut a la generació
que I'integra.
Em proposo en aquest article d'analitzar
alguns aspectes de la població de Sant
Feliu de Guíxolsz del 1824. Amb aquest
propbsit utilitzaré el cens de 1824, en un
moment de recuperació de la població
després de les pestes i guerres, per6 previ
a u n nou estancament. Un cens que es
realitza en la vigília d'una massiva
emigració internacional, perb que ja
mustra una tend2ncia definida en aquest
sentit i la població guixolenca m'ha
comensal a viure els seus efectes. Es
precisament aquest a p e c t e el que anem
a ressaltar de restat d'aquesta població
en el primer quart del segle XIX.

El padró ens dóna una població total de 6.185 habitants (la qual cosa s'insereix en
la lbgica progressió dels 5.090 del Cens de Floridablanca de 1787 i els 6.669 de
18345). Perir davant d'una emigració tan voluminosa no és estrany de trobar un
decreixement de la població al moment del recompte de Madoz (5.487 persones), i
que no s'hi arribi encara el 1860 (amb 6.434 efectius) al cim obtingut el 1834.
Aquesta població esth disvibuida en cinc ''barris" forsa uniformes en densitat (llevat
del primer). La distribució dels barris semblen que formen el tras d'nna T. I'ala
horitzontal de la qual seria el litoral marítim, i I'ala vertical s'interna en 1' interior;
segons el següent detall:

Taula 1. Distribució de la població de SFG por barris en 1824.

L'evolució demografica
La mortaldat catastrofica que encara era
present a les comarques gironines amitjan
segle XVII, havia comengat a decaure
en el XVTII. La població iniciava un cicle
de creixement, perb a u n ritme més
moderat del que hom s u p o ~ a v aAquesta
.~
població, encara amb acusades
característiques d3AnticRigim en el seu
comportament d e m o g r i f i c , v e u r l
frustrada la seva regeneració per la crisi
general dels anys 179>1812 a causa dels
conflictes bkl.lics: la "Guerra Gran" y la
"Guerra del Francts". C a p a 1824
semblava que comenCava una
recuperació, les característiques i
possibilitats de la qual es creuen amb el
fenomen emigratori.'
La informacib demogr8fica essencial

Comencem I'anllisi del conjunt d'aquesta poblaci6 pel principi, és a dir, veient com
es distribueix la generació de 1824 per sexe en una piramide d'edats.

'

Fa refeiencm a llibre d e Cesar Y i i l e r sobre l ' e m l g r a c ó guixolenca a Arnertca.
Ufi8tlarem en referlinos a Sant F e u de Gulxols la forma abreujada SFG
CF ALBERCH. R. I CASTELLS N . La poblacm de G m n a (segler X I V XXI. Girona, E G 1985.
4 ~e créxer a un 0.52% anualment entre 1787 1 1824, passa a feiho a un 0 7 5 % anual entre 1824 I 1834.
Y. BARBAZA, en El palsalge humi de la Cosia Brava. (Baceiona. Edlcons 62. 1988 119661, 2 vals recull
a nfoimacló de totais d e s padrons de 1787, 1806 y 1834, Cesar Yiaer y Angel J~meneiaporten dades
$altres més abans de les *lires de Pascua Mador I e cens Naconal de 1857 (Cf YANEZ. C. Sorllide casa
per anar a casa Camerq, navegacd i eslmlegie~famBa[sen iemigiació de Sant Feltu de Guixol~
a Amwca,
en el segle XIX Aluntament de SFG1992 JMENEZ, A TabiD'HWdna, Servei de Publcacions I Arxiu.
Aluntament de SFG 1986 d e m Sani Felnu de Guixois Una leciuia hisr&lca, Aluntament de SFG-D!putacd
de Grona. i977 y MADOZ. P D m ~ o n a rg; ~
e o g i ~ k o ~ s l a d ~ s r i ~ ~de
hh
Esparia
~ l ó r y~ sus
~ ~ posesroms en
ullramai Madrid, 1847 16 vols
6 AHMSFG S XIV-~stadistlca.Aquestasera a font de referenca a partir cara, s no se'nfa unaaclariment
exprés

'c f JIMENEZ A r a i i e i ~ h l r s m acif.

Grjrfic 1. P i r h i d e d' e d a h d e SFG el 1824, d'any en any.

En el @ic 1 podem veure aquestaconstautcultural de valorar I'edat
mesurar el temps arrodonint l'edat en els anys acabats en zero,
incrementant-seaquesta percepció a mesura que els anys s'allunyen
de la infantesa. Aquest h el fonament de la utilització de grups
d'edats de deu en deu anys (comptats del O al 9) per a poblacions
de períodes protoestadístics, en comptes de qu~nquemalscom
aconsella la demografia tetirica, ja que es produirien alteracions
fictícies en el gr?dic.
i

Grhüc 2.
P i r h i d e de població de SFG en 1824, en grups decennals.

Aquesta disinbuctó (gtiñc 2), menys unpressionista I més diactica,
ens apropa millor a l'estructura vital de la població.
El primer que crida l'atenció és l'ampla base que testifica el període
de creixement assenyalat Perd immehatament velem la disparitat
de la relació entre quanntats d'homes i de dones (relació de
masculinitat o RM) per a la totalitat de la poblacie els 2.903 homes
enfront de les 3 282 dones fan una RM de 88.4 homes cada 100
dones. Si tenim en compte que els manúfers anomenats superiors
venim al món en una relac~ómtja de 105 homes cada lm) dones,
aquesta drfdncia crida I'ateució. I sense conhixer res de la hstdna
de la vila ja podríem p r e s u m o una mortaldat per guerra, o una
enugració masculina copiosa i m6s primerenca del que hom ha
suposat fins ara. Aquestarelació continua encara unadbcada desph,
quan el 1834 la RM descendeix a 80,8 homes cada 100 dones.
Observem més atentament la distribució d'aquest mdicador lltgat a
l'esIxuctum d'edats en la taula 2. Veurem que la nostra presumpció
-una mica tramposa ja que coneurem els fets- es c o n f i a i mostra
les reves característiques.

Taula 2. Població de SFG el 1824 en grups decennals.

1

Grups d'edats

1

Homes

1

0009
10-19

Dones

8181
525 1

1

822 1
632 1

RM

99.5
83.1

Com veiem aquesta població téja el 1824, durant el procés de recuperació demogrjfica,
una hist6ria important d'homes que han deixat la seva terra. El canvi en la RM en
el grup 60-70 indica un PI-océs migratori que ja porta un temps. Alguns han migrat
per la guerra. és cert, per6 molts ja han comenyat I'itinerari fet de realitat i fantasia
de l'emigrant, facilitat per la finestra al mar que ofereix ser un port d'un actiu trafic
ultrama~í.Segons ens diu Cksar Yiñer8 aquesta població del voltant dels 6.000
efectius sofrir%I'expulsió -cap migració és totalment "voluntaria"- de 860 persones
entre 1835 y 1862, segats per edat. sexe i ocupació. La pirimide d'edats, com dkiem.
expressa clarament aquest procés. Des de I'ampla base que indica la recuperacid que
esth vivint la poblaciri guixolenca. fins a les "osques'. que sobre elles s'enfilen,
delaten la manca d'homes des d'edats primerenques. Una mirada detinguda a las
difcr?ncies en la relació entre homes i dones en la cohort 10-19 partida en dos, ens
mostra cl punt de trenc de la relació entre homes i dunes i l'edat p r e c q amb quk
s'inicia aquesta migració. La taula 2 indica claran~ent els 15 anys I'edat a que
I'adulesccnt esti en condicions o es veu obliga1 a deixar la casa. No es nota encara
u n a migració d e tipus familiar q u e inclogui esposes, filles o germanes.

Taula 3. RM de la població d e SFG entre 10 i 29 anys
Gmpd'edats
10 a 14
15 a 19

I
I

Homes

I

Dones

I

2721
3551

2711
2341

RM
99.6
65.9

Vegem com ha quedat constitui'da la població després d'aquest primerenc flux
cmigratoi que el censista va enregistrant en les 85 cases buides que troba en passar-

En el grific 3 hem agrupat la població
per sexe i en grups d'edats. Notem un
equilibri bastant accentuat entre sexes
dels nens i ancians (quasi el 50% de cada
gknere) i una implia diferkncia (10%)
entre la quantitat d'homes i dones en les
edats de la població potencialment activa.
La partida d'homes anirh deixant lliurcs
llocs de treball i terres, una histnria
coneguda. El grific mostra clarament
aquesta relació distorsianada. en les edats
actives. que és la contra-cara d e
I'observada en els llocs d e destí
d'immigrants.
Aquest procés no va tenir només

de treball. Aquesta emigració a primera
edat repercutiri. com obscrva Angel
Jiménez, sobre la nupcialitat i sobre la
natalitat futures. Malgrat
tot. aix6 encara
u
no es reflecteix clarament en la Taula 4
d'estat civil per grups d'edats el 1824.
EI grific 4 mostra la distribucid dc la
nupcialitat al llarg dels grups d'edats, en
quk poden1 observar el canvi més brusc
en I'estat civil els homes que en el de les
dones en el grup d'edats 20-29.
Probablement dels homes dilaten el seu
matrimoni davant una potencial
emigració.

Grhfic 3. L a població d e S F G el 1824 en grups d'edats.
C r i f i c 4. Població d e S F G d e 1824
segons I'estat civil en grups decennals.

I
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La nupcialitat té altres característiques singulars. Per exemple,
presa la població per
. .
sobre els 20 anys, tenim un 15% de solteria entre les dones (sobre 1.719 dones)
18% entre els homes (sobre 1.486 homes). bbviament I'edat d'ingrés al matrimoni
és superior en els homes que en les dones I aixb en pot deformar el mesuratge, per6
el tret de més solteria en aqueii g&uereque és actor principal de I'emigració és notable.

Taula 4. Estat civil de la població.

La vocació man'tima de Sant Feliu de
Guíxols respon a una tradició diverses
vegades centenaria que va portar la
comarca a ser cappiera de la Província
Mm'tima que porta el seu nom, en ser
promulgades les Reials Ordenances de
Marina i que inclola la riberes de
I'Empordri."

G&c S.
Representació proporcional d e les
diferents ocupacions a SFG el 1824.

Un altre aspecte valuós i que potser expliqui en p& el que hem dit abans, el trobem
en l'altre extrem, entre viudos i viudes: hi ha un 21% de les dones en aquest estat i
només un 4% d'homes, el que ens mostra una quantitatmés gran de probables segones
núpcies entre els homes que han enviudat i que molt probablement hagin declarat el
sen estat civil com a c a ~ a t . ~
Ocupacions i orientacions pmduciives.
Aquí pertoca fer una shie d'aclmments. En primer lloc, les categories ocupacionals
dels censos privilegien
l'activitat principal del censat. amagant l'anomenada
"pluriacti~itat"'~.
En segon lloc, l'ocupació és generalment assignada al cap de família
o als barons adults, restant menystingut l'esfoq del treball familiar Finalment, dins
de les categories no hi ha bornogeneltat socioeconbmica, quan individus que tenen
la mateixa ocupacih pertanyen a diferents estrats socioeconbmics.
De les 1.307 persones que consignen ocupació, la majoria ho fan d'oficis lligats
directament amb la mar (un 40%), ja sigui directament (mariners, patrons, pilots i
pescadors) com indirectament (mestres d'aixa, calafats, corders, etc.).
u

Taula 5. Distribució de les ocupacions a SFG el 1824.

-

Por exemple aquell taper que a mes conrea un hort I en temps de a pesca de la saidlna col labora com

"mc"nd"r
"?"
"u""",.

" MATEO. J. "Con arre y PaiteLos pescadores de rEmp0rd;l en el siglo XVIII.., Treball d.introducci6 a ia
recerca, Unversitat Pompeu Fabra. Institut Jaume Vicens

I

Vives. Barcelona. 1999.

Tomant a la metafora de la "'I"', a I'ala
horitzontal, -el litoral marítim- hi
resideixen els pobladors d'oficis marinen,
els comerciants i els tapers; i a l'ala
vertical que s'intema cap a I'interior, hi
prevalen els jornalers, que presumeixo
agraris. La dispersió dels habitants que
exerceixen els oficis més importants es
mostra en la taula en orde descendent de
representativitat. S'hi observa, a més de
la mencionada dispersi6 dels mariners,
el compoflament d'altres oficis que van
dissenyant el caire de cada barri.

Taula 6. Ocupacions més nombroses i la seva distribució en els barris.

En el primer quarter q u e inclou des d'hrees rurals i el monestir- es I'únic en el qual els mariners són despla~atsde I'ocupació
majorithria, i I'activitat més nombrosa és -amb certa logica-, la de jornaler. Hi ha molt pocs tapers en relació amb la resta, en
qub es distribueixen de forma uniforme. La resta dels hamis semblen ubicats sobre el litoral marítim. Tres d'ells no tenen designació.
En el primer (barri 21, s'hi concentren el major nombre de dombstiques (sobretot en llars de comerciants, i també en el de
cirurgians, preveres beneficiats, botiguers, pilots, mariners i fmac&ntics).El segon (barri 3) sembla ser el centre més urbi amb
singular concentració de comerciants, a més de sabaters, sastres i flaquers. El tercer (barri 4) acumula el gruix dels patrons i
calafats, i alhora la menor concentració de jornalers. El cinqub, com d&iemconcentra els mariners, pem també els mestres Caixa.
En analitzar la relaci6 de masculinitat per barris, veiem -tenint en compte que aquí no considerem I'estructura d'edats- que és
el bani cinqub el que ha sofert el major drenatge masculí.

Taula 7. Distribució de la RM per barris.

Curiosament (o no), és el barri que concentra la quantitat mes gran d'homes que exerceixen I'ofici de mariner (121; un 32%) i
en el 1, aparentment lluny del port, se'n concentra, a més de la RM més equilibrada, el menor nombre.
Així és que Sant Feliu de Guíxols no va ser, ni molt menys, una població "tancada", és a dir d'aquelles en que els seus habitants
creixen o decreixen al marge dels fluxos migratoris, si és que n'existeixen. Si bé el cens de 1824 enregistra tan sols un 7% de
persones que manifesten no ser originiries de la comarca, es va imposant una forta tendsncia a I'expulsió de llurs fills sota el
mite de I'indii.

.

Primer emigraran molts amb oficis relacionats amb la mar. Perb i després? Les dades de Cbsar Yáñez són IapidBries en una altra
constant de la histhria de las migracions, com és que la migració és un fenomen esbiaixat socialment cap al centre:
"Font: YANEZ C. Sortir de casapeianar ... cit. pag. 33.

Taula 8. Emigrants de SFG a America entre 1835 y 1862.'2

Els obrers i artesans són en gran majoria tapers (174; 20% del total general), i
segueixen, molt de lluny, el sabaters (47; 5,5% del total). Els estudiants -ambigua
classificació, si n'hi ha- podria contenir els joves que acompanyen els seus pares
d'altres ocupacions, com evidencia la taula 3.
Si bé la població ganxona comenp una nova recuperació i creixement durant el
segle XiX, aquesta ser2 de nou interrompuda per un estancament produit a mitjans
d'aquell segle. Les causes que aquest cop s'hi sumaran seran les epidkmies de cirlera
i algunes crisis de
subsist8ncia.
*
combinades amb una
fortasortidamigratbria,

Eluadróde 1824ens ha estat
útil per a conhixer millor la
demografia de Sant Feliu de
Guíxols del s.XIX.

Sens dubte
durant
el segle XIX quan la
població gironina
pren& més fermament
la decisió d'emigrar cap a les velles colr3nies -algunes d'elles ja emancipades- i cap
a la floreixent AmArica del Nord. La manifestació més clara d'aquest procés el
mostra la relació entre homes i dones d'entre els diferents grups d'edats. El padró
de 1824 ens ha estat Útil per a conhixer de quina manera la demografia de Sant Feliu
de Guíxols va ser commocionada en el primer quart del segle XIX.

José Mateo
Departament d'HistMa
Universitat Nacional de Mar de la Plata
Argentina

amb dibuixos orieinals de ninotaires i revistes on s'han ~ublicat.des dels anvs 30
fins ara. Entre altres artistes i ninotaires hi participa Narcís Masferrer, més conegut
pel pseudhnim de Narmas.
Organitza: Museu d'Histlrria
u

Agenda
EXPOSICIONS AL MONESTIR

Del 8 de setembres al 15 d'octubre:

al Monestir
L'exposició consta basicament de
diapositives i un recull fotogrific de la
traiecthria del Centre Excursionista
Montclar, de les diverses activitats que
ha realitzat des dels seus inicis. És un
senzill homenatge a una entitat
representativa de la vida social de Sant
Feliu de Guíxols. Un record viu per totes
les persones que I'han fet créixer i punt
d e partida per fer-la més gran.
Organitza: CEM Col.labora: Ajuntament
/Museu d'Histhria
Inauguracio dia 6 de juny de 2000 a les
19.30 de la tarda al monestir
Del 29 de juny al 23 de juliol :
FAMÍLIA ESPUÑAIIBAÑEZ, FONS
D'IMATGES al Monestir
La major part del fons fotografic de la
família Espuña ha estat adquirit per
I'Ajuntament i forma part del patrimoni
de la ciutat. En senyal de reconeixement,
s'organitza una exposició que mostri
algunes de les imatges de qui. consta el
fons.
Organitza: Arxiu i Museu d'Histhria
De 1'1 d'agost al 31 d'agost:
NINOTAIRES GUIXOLENCS
al Monestir
Exposició de Festa Major: dedicada any
rere any a un o a d~versosartistes locals
i a mostrar-ne la sevatrajecthria i enguany

I

I

la seva fm'lia; encara no ha tomat a Sant Feliu. Exposició organitzadapel Departament
de Cultura de la Generalitat amb motiu del Congrés de Casals Catalans Carreu del
món (Barcelona, abril de 2000).
Oreanitza: Museu d'Histhria

EXPOSICIONS A L'AJUNTAMENT
Del 27 de maig al 27 de juny

I50 ANYS DE LA TENORA a L'Ajuntament
Amb motiu de I'aniversari de I'aparició d'aquest instrument es presenta un discurs
que gira al voltant de les preguntes que qualsevol visitant pot fer-se sobre aquest
instrument i presenta dos nivells de lectura diferents: per a no iniciats i per a
"especialistes".
Inauguració dissabte dia 27 de maig a les 20.30h. Sera visitable el següent diumenge
dia 28 coincidint amb l'aplec. La resta de dies es podri visitar els dies feiners de 9.00
a 14.00 h.
Organitza: Federació Sardanista de Catalunya , col.labora: Ajuntament

Del 15 al 28 de iuliol:

seva formació que continua a
I'Escola Massana de Barcelona on
va acabar els estudis de pintura,
dibuix i gravat. Des de 1975 ha
guanyat diferents premis de pinhrra
a certlmens de Castelldefels,
Martorell, Lleida, Binéfar i Sant
Feliu de Codines.

Del 31 de juliol al 15 d'agost:

EXPOSICI~DE LES OBRES DEL IV
CONCURS DE PINTURA RAPIDA
CIUTAT DE SANT FELIU DE
Gu~XOLSa I'Ajnntament
Amb aquesta quarta edició es consolida
el Concurs de Pintura, que sempre,
comporta I'exposició de les obres dels
participants, i que any rere any ha assolit
un notable &xitde públic i de qualitat
general.
Del 17 al 31 d'agost:
E X P O S I C I ~ COL.LECTIVA
D'ARTISTES LOCALS a l'Ajnntament
Aquesta exposició, oberta a tots els
artistes de la ciutat, ha esdevingut un
clbsic de la programació local, ja que es
realitza des de fa molts anys.
De 1'1 al 15 de setembre:
A N T O N I V I L A ROMAN^ a
1'Ajuntament
Aquesta exposició ens permetr2 veure
l'obra d'aquest artista amateur guixolenc.
Del 16 al 30 de setembre:
EXPOSICIO DELS ALUMNES DE
L'ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
DE SANT FELIU a 1'Ajuntament
Aquesta exposició dels treballs de
I'Escola local estA coordinada pel seu
mestre: Pere Manera.

ALTRES ACTNiTATS

N Concurs de pintura ripida Ciutat
de Sant Feliu de Guíxols el dia 30 de
juliol de 2000. Aquesta nova edició del
Concurs ha de millorar els bons resultats
de les edicions anteriors gracies a
I ' e x p e r i h c i a que aquestes han
proporcionat. Aviat es faran públiques
les bases i estA previst augmentar el
nombre de premis.

Una peqa curiosa de suro
L'ingrés al Museu d'un objecte fet amb suro i elements de cuiro ens porten
a poder descriure algun aspecte interessant en la seva construcció.
Es tracta d'una funda d'escorxador per a col.locar-hi ganivets i pedra d'esmolar, amb
les mides segúents: 29 cm de llargada, 11 cm de base i 15 cm de boca. El fet de la
seva construcció inicial ens porta a descriure'l per la seva curiositat. Aquesta funda
és feta amb suro sense tapa,de base menys
o m6s quadrada així w m també la boca,
per6 aquesta és més grossa i per tant
I'objecte té un cos allargat lleugerament
cbnic. El suro amb el qual est2 fet el
qualifiquem com a suro "país", que vol
dir suro catali. Són planxes de suro
tallades toscament a ganivet, planxes que
es troben molt ben ensamblades en el seu
inici per 33 claus fets amb fusta de boix.
Els claus tenen la tija m6s o menys l i q a
amb la seva cabota, tot bebaüat amb punta
de ganivet.
Els elementsde cuir estan subjectats tamté
amb claus de fusta de diferents mides:
d'aquests claus encara en queden 6. En
un moment posterior i per a consolidar
la pesa es van utilitzar claus de ferro. Pel
seu aspecte creiem que ha de ser molt
antic perb no podem fer cap més precisió
aventurada, solament hem cregut que la
seva curiositat &a prou rellevant com per
descriure-la.

El Museu d'Histijria de Sant Feliu de Guíxols,
present a Barcelona del mes d'abril fins al juliol
Al vestíbul
del Museu Mar'tim de
Barcelona, des del mes
d'abril i fins a 1'11 de
juliol, s'ha presentat
el patrimoni d e
salvament maritim que
en un futur proper es
podri contemplar a la
caseta del Salvament
de NBufrags. Així, el
Museu d'Histhria pren
el relleu com a museu
convidat per part de la
institució barcelonina,
ambdós museus pertanyents a la xarxa "La mar de museus".
S'hi ha presentat dues peces: un salvavides i una caixa d'almoines en forma
d'embarcaci6, ambdues de finals del segle passat. A part dels textos i fotografies
presents a Barcelona en aquest vestíbul per on es preveu que es doni un important
moviment de visitants, hi ha programades dues xerrades sota el títol "Col.loquis al
Marítim": I'una que tingué lloc el 26 d'abril on s'exposi el projecte d'annex del
Museu d'Histbria dedicat al Salvament maritim, i una de segona programada per al
21 de juny sobre "Curiositats del salvament marítim a principi d e segle".

I

Excursió a Banyoles i a Serinya
El passat 9 d'abril I'excursió organitzada pel Museu es dirigí cap a la comarca
del Pla de I'Estany, en concret es va programar la visita al parc arqueolhgic de les
coves de Serinyi i al monestlr de Banvoles.
Malgrat e l temps una mica rúfol que ens
acompany3, ens trobhem a I'entrada de les coves
amb Narcís Soler, professor de Prehisthria a la
Universitat d e Girona i amb molts anys
d'experibncia en els treballs d'arqueologia a
SerinyB. Alliens descrigué una per una les diferents
coves, tot explicant-nos el procés de formació, les
diferents excavacions i les troballes. Les coves
del Reclau estan considerades u n patrimoni
aqueolhgic d'interbs internacional ja que presenten
la millor seqübncia paleolítica de Catalunya.
Aquestes coves estan fetes de travertí de cascada.
una roca formada per carbonat c3lcic. el qual ha
estat dipositat per aigües superficials (per toments
que formaven cascades). Les coves es van formar
per I'alternanp de dos processos: un en qub les
aigües formaven aquest travertí, i un altre (el de
cmtificació) en que, en comptes de formar-10, en
dissolien part del que s'havia format anteriorment,
i creaven cavitats.

I

uo mmrntds is vlmmale" c o v a

Vam poder observar com el projecte s'ha
fet amb el m k i m respecte per la natura.
tot utilitzant materials naturals ben
integrats (com les
de
Properament aquest parc quedara unlt
amb un itinerari turíst~cd'uns 2 Km el
parc arqueolhgic amb I'aitre grup de coves
de Serinvi. el format oer la Bora Gran
d'en Carreres, la Rocagran I la dels
Encantat?. En el paratge hem pogut visitar
les coves de L'Arbreda, Mollet i del
Reclau Viver.
De les excavacions realitzades fins ara
(des dels anys quaranta fins a l'actualitat)
s'han trobat testimonis d e l'bome
prehisthric des de finals del paleolític
inferior (cova de Mollet, ara fa uns
200.000 anys), passant pel mitji,
suoerior. neolític i edat dels metalls (esbis
,
fets de pedra: ganivets, puntes. ... ;eines
d'os, objectes d'ornament, restes de llars
sobre les quals suposadament es cuinaria.
objectes funeraris,...).
~~~~~

La visita a les coves del Reclau, de
Serinyl, es va completar amb la del
Museu Arqueolhgic Comarcal d e
Banyoles, i ens va permetre de fer-nos
una idea ampla del que és la prehisthria
en general i de la important prehisthria
d e la comarca del Pla de I'Estany en
particular, també de la m i del professor
Narcis Soler. Aquest museu, situat a
I'edifici de la Pia Almoina, un palau ghtic
del seele
XIV.. Aoosseeix imnortants
u
~~-~~~~~~~~~col.leccions d'arqueologia i paleontologia
del Pla de I'Estany (faunes fhssils dels
jaciments d'lncarcal, materials de les
coves paleolítiques de Serinyh, del poblat
neolític de la Draga, i de la vil.la romana
d e Vilauba), peces procedents del
monestir i materials propis de les cultures
ibhiques, romana, visigoda, medieval i
moderna de la comarca.
~

~~~

Després de dinar, ens encaminirem cap
al monestir benedictí de Sant Esteve de
-Banyoles, on acompanyats per Miquel
Cuenca, poguérem- a part de c o d i x e r
les característiques i evolució d'aquesta
institució monacal- observar diferents
elements de gran interks, com I'orgue, el
retaule, e l claustre i els capitells
recentment descoberts en les obres
realitzades aquest darrer any.
~

~~

~

Sortida a Casteil d'Aro

Darreres donacions

El passat 11 de mar$, els Tallers
d'Histbria i el Museu organitzaren
una smtidaper conBixer dues novetats
patrimonials que ens queden ben a
prop: les excavacions realitzades al
caslell de Benedonniens, i el pojecle
d'exposició sobre el tren petit a
I'estació de Castell #Aro. Gabriel de
Prado ens guiB en la primera part de
I'itinerari (en aquest mateix
Informatiu podeu llegir tot all6
referent aquestes excavacionsen un aaicle seu) i Joaquim Homos i a l m col.laboradors
seus ens explicaren la restauració de l'antiga estació, el possible contingut dels
diferents espals i com cada diumenge fan funcionar el mini-tren. Des d'aquí volem
agrair el consistori veí l'acollida i les atencions rebudes al llarg i al final de la sortida.

L'empresa Sais Rústic ha donat el
següent material al Museu:

Taula rodona amb
motiu del dia
Internacional dels
Museus
El dia 18 de maig a dos q u m de vuit del
vespre va tenir iloc,al Monestir, la taula
rodona amb el tema: "El patrimoni i els
museus com a m m s del turisme cultural".
Aquest acte, realitzat amb motiu del dia

professora de Patrimoni i Turisme de
I'Escola Oficial de Turisme, de Josep
Manuel Rueda, Director del Museu
Emol6pic delMontxny, i d'Antoni Roviras,
president de l'Associaci6 de Museblegs de
les Comarques de Girona.
La intenció en organitzar la taula rodona
era continuar amb la iínia encetada l'any
passat amb la taula rcdonaque se centrava
a analitzar el museu des del punt de vista
de la dinamització del tenitori i de la
nazticioació. Ara hem tractat el museu i el
patrimoni, en sentit ampli, com a mursos
blsics per a un turisme cultural que estB
experimentant un augment espectacular i
que presenta unes expectatives de
creixement molt importants. En aquesta
ocasió el museu ha organitzat aquesta

deMuswlegs de les Comarques de Gimna

1 estoig de ganivets d'escorxador fet
amb suro
- 1 c a ~ mde tombarell

-

El senyor Salvador Quer ha donat 1
rajola decorada amb relleu, procedent de
la casa Pujol del carrer Maragall.

El senyor Antoni Vili ha fet donació del
matenal que relacionem:
- 1collar amb campaneq (arreu de bestiar)
- 2 escatllots
- 1 maquineta manual de tallar cabells

El senyor Jaume Bosch ha donat 1
baioneta.
Els treballadors de I'antiga Companyia
d e Gas Costa Brava han fet donació al
museu d'una important col.lecció de
comptadors de gas i altres elements,
procedents d e Sant Feliu, que
majoritf iament han estat restaurats pel
Sr. Josep Rosillo.
El senyor Daniel Vergeli ha donat un
dipbsit-repartidor d'aigües, amb tres
sortides.

Troballes arqueologiques a la Plaqa del Mercat

a nivell estatal, catal2 i local (el P.E.
Catileg d'edificis a protegir marca les
zones d'interb arqueolhgic) per acotar
els pmediments que legalment cal seguir.

L'wqueologia ens pcnnct apropar-nos al nostre passat mitjan~antla cultura material.
No és res més oue una manera de fer histhria. de recuverar vart del nostre rassat. de
saber d'on venim i poder analitzar millor on som i cap on anem, com a gknere, com
a comunitat. ..

PRECISIONS DE LA JUNTA
NICA CA DEL MUSEU SOBRE LES
ACTUACIONS A L'ENTORN DE
LES TROBALLES
ARQUEOLOGIQUES
APAREGUDES A LA 1". FASE DE
LES OBRES A LA PLACA DEL
MERCAT

. .

La tasca d'un arquehleg és fer sortir a la llum les restes i els indicis que els nostres
avantpassats han deixat, documentant-los i estudiant-10s com un historiador estudia
un document, ja que els objectes, les restes de construccions etc. són documents que
ens permeten treure informació sobre com vivien, quines relacions tenien, com veien
el món i com s'expressaven els homes que han passat per aquest món abans que
nosaltres.
No s'insistiri mai suficientment en la necessitat de preservar el nostre patrimoni. En
el cas d e I'aroueolh~ic.ver tal de ooder obtenir informació - oer esdevenir un
document útil per la nostra histhria cal que les restes, els objectes, construccions o
vestigis es trobin en el seu context. És la relació amb el lloc en el qual es troben les
restes, la posició que ocupen i com es relacionen amb el terreny i la resta d'objectes
el que permet obtenir la preuada informació arqueolhgica. Per tant, treure un objecte
del seu context o alterar-10 suposa una pbrdua d'informació irremeiable.

- ..

poblat ibtric dels Guíxols que van suposar I'inici del nostre museu. Lluís Esteva i
Cluaiias va ser una figura clau per coneixer la historia de Sant Feliu i mitjan~ant
. . les
excavacions arqueolhgiques duies a terme amb el grup de col.laboradocs del Museu
va documentar la histhria de Sant Feliu i de les nostres contrades realitzant una tasca
de protecció del patrimoni en general i arqueolhgic en particular. Darrerament hem
vist com les noves generacions d'arqueblegs han anat realitzant intervencions a la
nostra ciutat amb la participació també del Museu d'Histhria, i com s'anava legislant
~~~

Al setmanari local Ancora i a d'altres
mitjans d e comunicació han anat
apareixent diferents informacions sobre
el desencadenament dels fets des de la
primera detecci6 de troballes
arqueolhgiques, per les quals aquesta
Junta es veu en el deure d'informar i
denunciar el que considera una destrucció
de patrimoni.
El passat 8 de mq un tbcnic del Museu,
observant les obres de la olaca
del Mercat
>
(seguiment que periodicament s'anava
portant a terme), detects unes fustes a
I'extrem sud d'un dels angles de la
superfície excavada del futur aparcament,
que despertaren I'interbs. En no poderhi accedir per impediments de I'empresa,
el tbcnic s'adregi als serveis tbcnics
municipals d'Urbanisme per contactar
amb el regidor. En no poder fer-ho, un
dels arquitectes municipals acompanya
el tknic a les obres, sempre 'amb reserves
per part de I'empresa, i així es pogué
endevinar que eren restes d'un vaixell.
S'avisi immediatament I'alcalde, qui
conjuntament amb tknics municipals del
Museu.. owlaren amb els reoresentants a
I'obra de I'empresa a qui se'ls exigí que
no realitzessin cap actuació en el sector
on havien aparegut les troballes, mentre
odien continuar treballant a la resta de
superfície de I'ohra. Malauradament les
restes trobades pertanyien només a una
part del vaixell per l'accló d e les
miquinec que havien obert la rasa del
mur-pantalla.

.

.

De seguit es feren gestions, tal com marca
la legislació de patrimoni, perqui al més
aviat possible es personessin tbcnics del

Servei d'Arqueologia que poguessin
valorar l'interbs de les troballes. I així
ho feren poques bores més tard el director
del Centre d'kqueologia Suhaquitica
de Catalunya (CASC) i l'arqueolbga
temtorial de Girona. Confirmaren que
es tractava d'un vaixell de construcció
romana, i segons el director del CASC,
anivell d'Estatespanyolaqnesteranom&
~
.
el segon cop que es realitzaven troballes
d'aquestes característiques. Ells mateixos
parlaren amb I'encarregat, i s'arribi a un
awrd per tal que es preservessin les restes,
es realiíz6s una petita pmspció el dilluns
segiient.
u
. i en cao cas s'aturessin les obres.
Ells mateixos juntament amb els tbcnics
del Museu informaren personalment a
l'alcalde d'aquest pacteamb l'empresa.
~

un t h u c del Museu se
sorprkn de la gran
actlvltat que h~ ha a
l'obra, ja que l'empresa
estava preparant
l'encnnentació amb
celeritat, quan s'havia
acordat que aquests
treballs no s'iniciarien
fins al dia següent a la
tarda. Tamb6 s'ohserva
que s'ha alterat I'estat
de
les
restes
arqueolbgiques. Aniben
puntualment els tknics
del
Servei
d'Arqueologia i
constaten que s'han
incomplert tots els
pactes a qub s'havia
arribat. Pactes que

I

Amb decepció, es va haver d'abandouar el que podia haver estat un bon estudi, i va
quedar desvirtuat aquest referent de patrimoni marítim que podia haver esdevingut
per a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.

~~

D m t els quatre dies següents es realitzi
un seguiment dels treballs. Així arribi el
dilluns, dia en que
s'havia de realitzar la
intervenció arqueolbgica
a les restes i una
prospecció a la zona que
ouedava al mateix nivell.
A les 8 del matí la
brigada municipal, que
havia d'ajudar en els
treballs, informi l ' k e a
de Cultura que l'accés a
l'obra es trobava tancat

II

haguessin pern& de complementar dues activitats, els treballs d'arqueologia i els
treballs de consbucció, sense pejudicar-se mútuament.
Així lamentablement no es varen poder prendre les dades que haurien permks saber
de quin tipus d'emharcació es tractava i com estava assentat a la sorra. Aquest fet,
el de la destmcció produ~dasobre les restes, és el que ha motivat que la Inspecció
Thcnica del Servei d' Arqueologia hagi obert un expedient per determinar si en aquest
cas hi ha pogut haver negligkncia o responsabilitat.
També lamentablementels membres del Servei d'Arqueologia no varen poder efectuar
cap sondeiz
- a la resta de zona anivellada ver tal de noder saber si en aauella zona
podia haver-hi més restes arqueolbgiques.

Per a la segona part de les excavacions, el Departament de Cultura de la Generalitat
imposi la contractació d'un amueblee
ner fer el seeuiment de les obres a I'emnresa
u.
adjudicat;uia de la concessió ddl pbquing.
u

Junta Tknica del Museu

EL SEGUIMENT ARQUEOLOGIC DE LA
2"FASE DE LES OBRES DE LA PLACA
DEL MERCAT: RESULTATS
PRELIMINARS.
Entre els dies 25 d'abril i 10 de maig es va
efecm, per part del sotasignat, el c o m l k n i c arqueolbgic de les obres de la segona i darrera
fase de rebaix del terreny a la plaga del Mercat
amb motiu de la construcció d'un aparcament
subterrani.
Aquest seguiment es va realitzar en previsió que
poguessin aparkixer noves restes arqueolbgiques
ja que, en realitzar-se la primera fase, thcnics
del Museu van localitzar part d'una embarcació
d'bpoca romana. Una descoberta que caldria
qualificard'extraordin?uia des del punt de vista
científic (les circumst3ncies d'aquesta troballa
i els fets ocorreeuts en relació a la mateixa s6n
motiu de comentari en aquest matelx número)
F d t d'aquest seguiment es va localitau en primer
lloc un pou, de planta el.líptica, fet de pedres
no gaire treballades lligades amb fang. Aquest
pou fou constniit molt probablement al segle
XIV, i sembla que va ser en aquest mateix segle,
o bé al primer quart del segle XV, quan es va
deixar d'utilitzar. El material cerimic aparegut
en el reompliment del pou est2 format per
fragments de terrissa de cuina, cerhica vidrada
i cerhica de qualitat del tipus verd i mngonds.
No obstant, pel fet que aquest material encara
estaen fase d'estudi, no cal descartar la possibilitat
que tant la construcció com el reompliment del
pou es produ~ssinen bpoca més moderna.

Temps de carros i de carretes (s.XiX i XX)
Al voltant d'aquest tema han treballat els Tallers d'Hlstbria d'enguany; que,
com sabeu, estan formats per professors dels diferents centres d'ensenyament de la
ciutat i per tkcnics de 1 ' ~ r e ade Cultura amb l'objectiu d'apropar als alumnes temes
d'histbria local. Al llarg del curs escolar 1999-2000 han org&&at
diferents activitats
com han estat: I'elaboració d'un dossier didktic fotocooiat oer a treballar internament
a cada centre; una exposició amb m u s de cavalls, eines d'oficis relacionats (carreter,
ferrer), fotografies, carros i carretes; la publicació del dossier que ha aplegat textos
literaris, estadístiques i reculls de notícies del s. XIX i XX, el concurs literari i de
dibuixos Sant Jordi; i la festa dels carros del 15 de maig.
L

.

Quatre Arbres. Cada nivel de cada escola
participant ja tenia un espai resetvat al
Passeig i així a mesura que els alumnes
anaven arribant, s'anaven col.locant
cadascú al seu lloc. Així podien veure
"in situ" el que havien parlat anteriorment
a classe.
Després de la Passada, els carros i cavalls
van auedarestacionats al final del Passeie.
davant la Casa Patxot, on monitors i
sobretot les explicacions experimentades
d'en Sabater els acabaven d'introduir en
el món dels carros.
u

Abans d e les actuacions, era I'hora
d'esmorrar un xic de pa amb xocolata, I
sobretot hora d'apawagar la set, donada
la calor que va fer durant tot el matí.

~rrradndc C X ~ S on
. la h a lid !ide mris

El tema, centrat en aquest mitja de transport tan antic i tan usual fins fa poc i en un
període que abrasava des de plincipis de segle fins a l'arribada massiva de i'autombbil,
es va comenpar a treballar amb anterioritat al que han estat les activitats, les qual han
tingut lloc al llarg dels mesos d'abril i maig.

JORNADA ESCOLAR FESTIVA (Festa - Aplec)
El passat dilluns 15 de maig tingué lloc al Passeig del Mar una jornada
festiva en la qual hi van participar tots els centres d'ensenyament de
Sant Feliu i que girava al voltant del tema dels carros, festa que venia
a ser I'activitat de cloenda del tema triat per aquest curs: Temps de
carros i de carretes.
Lajomadas'esmcuuava al voltant de dues activitats: I'una, la passada
de carros; i l'altra, les actuacions preparades per les diferents escoles.
La passada dels carros i cavalls era la primera de les activitats, que
es va retardar un xic a causa d'algunes "avaries" que varen patir les
regnes dels cavalls. Malgrat aquest petit problema, tot l'borari es va
poder adequar i tot seguit van poder desfiar pel Passeig grallers, carros
acompanyats per les famílies Sabater i Batlle, i cavalls de I'Hípica

Després, cada gmp d'alumnes s'havia de
dirigir cap a algun dels tres escenaris
muntats entre el Passeig del Mar i els
jardins Juli Garreta. En total, en els tres
escenaris e s van escenificar 1 6
espectacles, realitzats des dels petits
alumnes de P5 fins als més grans de 2n.
d'ESO.
Així, doncs, aquest dilluns, des de les
9.30 fins un xic més de les 12 h., es va
veure tot aquest espai del Passeig
"ocupat" per un total de 2.100 alumnes
dels cenaes d'ensenyament de Sant Feliu
(CEIP Gaziel, CEIP Baldiri Reixacb,
CEIP L'Estació, C Cor de Maria, C Sant
Josep, IESI Sant Elm i IES Sant Feliu),
en una excepcional ocasió per compartir
i trobar-se entre ells.
No era un espectacle, per anar-lo a veure.
Era un aplec de trobada de tots els centres
escolars de la ciutat i de tots els alumnes.
Una festa, on tothom padia participar!

CONCURS LITERARI SANT JORDI
Ja en la seva quinzena edició, planteja de
tractar el tema del curs des d'una bptica
ben diferent: la literbia. L'alumne por&
tots els recursos estilístics al servei de la
per crear aquella narració, poema, dihleg.

A mitjans de curs es repartí el dossier,
amb diferents capítols (Tipus de
carruatges, Les rodes, Els guarniments
dels cavalls, oficis relacionats,
estadístiques, recull de proverbis de 1.
Amades i altres textos) que volien
introduir d'una manera general en el món
dels carros.
Coincidint amb I'exposició, se n'ha editat
el dossier Temps de carros i de carretes
(s. X I X - X X J , que correspon al Taller
d'Histbria d'aquest curs, amb informacions i imatges de Sant Feliu de Guíxols i de
la Vall $Aro.

L'EXPOSICIO.RESTAURACI~DE PECES. DONACIONS
A i'entom de l'exposició s'ha provocat un moviment de cessió d'imatges per a poderles reproduir, també una sortida cap a I'exposició de materials del Museu en els
'
'ha estat en els casos dels arreus de bestiar
dipbsits; i d'ingrés de noves peces

donats pel Sr. Antonl VI~P,1 del tamborell
o carro de trabuc donat per Sars Rústrc,
de Llagostera.
També, l ' e x p o s ~ c ~ha
ó accelerat la
restaurac~óde la carreta-plataforma
característica a Sant Feliu de Guíxols del
trans~ortde mercaderies entre fabriaues.,
port i estació de tren, procedent del Mas
Xiribic i que forma part del fons del
Museu, que ha estat restaurada pels
serveis tecnics del Museu amb la valuosa
i desinteressada participació de Josep
Posas.

.

Família Sabater
Famíiia Batlle
Josep Ver&
Sais Rústic
Josep Posas
Xavier Conchillo
Anna Mir
Rosa M. Martí
Josep Vert i Planas
Marisa i Dolors Isem
Gerard Bussot
Pcpita Rigan
Lolita Lloveras
Mas Ros
Família Sagué
Ajuntament de Ha@
Professors dels Tallers d'Histhria

El més interessant d'aquest pou 6s el
sistema i I'estructura constructiva del
mateix, que van ser condicionatspel tipus
de terreny arenós en el qual es va realitzar.
Geolhgicament els nivells superiors, en
els quals es va construir el pou, estan
formats per un sauló aportat de manera
natural fruit de la disgregació de les
roques granítiques de la serralada de
I'Ardenya. En el cas d'haver emprat el
sistema de construcció tradicional consistent en fer I'excavació fins al nivell
freitic i un cop sobrepassat aquest nivell
comengar a bastir l'esuuctura - s'hauria
d'haver excavat un con d'un diemetre
enorme, per evitar que el mateix sauló
tomés a tapar el que ja havia estat excavat.
En aquest cas iniciaiment es va fer així
pero, en arribar a una certa profunditat,
es va emprar un enginyós sistema que
consistia en col.locar quatre taulons de
fusta amb la mateixa amplada i diametre
que havia de tenir el pou. A sobre es va
disposar una primera filada de grans
carreus de pedra, shlidament assentats
sobre la base de fusta. A partir d'aquí es
va continuar excavant el pou perh per la
part interior, retirant el sauló que hi havia
sota els taulons, fent baixar aixi tota
l'esrmctura. Ameswa que s'anava baixant
s'afegien noves filades de pedra a
l'esuuctura del pou, i aixi fins arribar al
nivell freitic. Un cop assolit aquest
objectiu es va acabar de bastir la part
superior de l'estructura, que nosaltres ja
hem trobat arrasada.
Aquest pou, un c o p excavat i
convenientment documentat, va ser
desmuntat ja que, d'acord amb el Servei
d'Arqueologia de la Generalitat, es va
considerar que no constitula un element
que caigués preservar i tampoc tenia sentit
el seu trasllat a una altra ubicació aue no
fos I'original.
En els nivells inferiors, a la mateixa
profunditat i, per tant, amb una cronologia
similar a la del vaixell d'bpoca romana
aparegut anteriorment, es van trobar
fragments de dues fustes. Una d'elles
formava part d'una de les quadernes d'un
vaixell i I'altre és de difícil ahibució verb
per la seva forma també devia penanyer
a una embarcació. Juntament amb
aquestes fustes també es va trobar una
pesa de forma trapezofdal, feta en

pissarra, que podria correspondre al llast d'un vaixell.
A una profunditat similar, i a uns 18 m. al nord-est d'aquesta primera troballa, va
aparsixer un altre fragment de quaderna. Per les mesures d'aquest fragment podem
deduir que l'embarcació a la qual pertanyia tindria una amplada mínima de 4.5 m. i
uns 15 m. d'eslora
Aquest darrer fragment aparegut estava disposat sobre un nivell de matkria organica,
d'una pothcia que oscil.lava entre 5 i 10 cm., ocupant una superfície difícil de precisar
perd que nosaltres estimem en uns 10 metres quadrats. Aquest nivell estava format
essencialment per branques i branquillons darbrcs i arbustos, així com llavors d'aquests
mateixos. Algunes d'aquestes branques presentaven evidencies d'haver estat treballades
per fer estaques i aitres objectes. Aquesta troballa ens ha portat a suggerir, com a
hiphtesi de treball, la possibilitat que aquest espai hagués estat utilitzat en algun
moment com a lloc per la reparació d'embarcacions.
Tots els fragments de fusta apareguts s'han conservat en bon estat durant tots aquests
segles gracies a quP han tingut unes condicions d'humitat optimes i constants. És per
aquest motiu que, per evitar qualsevol alteració, han estat dipositats als magatzems
del Centre d'Arqueologia Subaquhtica de Catalunya, amb seu a Girona, on seran
convenientment analitzats i conservats. Gracies a I'estudi d'aquestes fustes es podra
determinar si aquests fragments pertanyen al vaixell localitzat anteriorment o bé, com
així sembla inicialment, són restes d'altres embarcacions.
Els resultats d'aquesta recerca, com s'ha pogut comprovar, han estat molt positius ja
que s'han pogut localitzar i excavar una serie de restes arqueolhgiques que, d'altre
manera, haurien desaparegut sense quedar constBncia de la seva existhcia.
Gracies a aquestes intervencions, hem pogut conPixer importants dades bisthriques,
com Der e x e m.~ l eque
. la línia de costa a enoca romana anava molt més endins aue a
I'actualitat i que la badia de Sant Feliu de Guíxols ja podria haver servit com a port
natural en aquesta Bpoca. D'altre banda, també hem pogut constatar arqueolhgicament
que I'actual plasa del Mercat, tai com ja reflecteix la documentació escrita, ha estat
un espai que, des de la formació de la vila medieval, sempre ha funcionat com a
pla~a.constituint un dels centres neuralgics de la població.
Per finalitzar, només afegir que el progrés i la renovació arquitectonica d'una ciutat
no han d'implicar necessBriament la destrucció i desaparició del seu patrimoni. S'ha
de buscar I'equilibri que permeti aquest progrés perd alhora la preservació, encara
que només sigui de forma documentai, d'aquest llegat historic del qual ens hauríem
de sentir responsables davant les generacions futures.

Gabriel de Prado*
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Excavacions
arqueolbgiques al
nucli historic de
Castell d'Aro
Durantels mesos d'estiu i hivern
de 1999 es van efectuar una shrie de
campanyes d'excavació a la banda sud
d e I'Església i del Castell de
Benedormiens. Aquestes intervencions
van venir motivades per I'inici d'unes
obres q u e p ~ ~ a r al
e udescobert nombroses
restes arque.olbgiques.
Cronolbgicament les restes més antigues
que es van poder documentar corresponen
a una estrucmra defensiva avangada al
castell així com al sistema d'accés al
mateix, que datarien dels segles Xi-XIII.
Aquesta estructura defensiva estava
formada per un fossat excavat a la roca
natural que, amb tota pmbabilitat, devia
envoltar tot el perímetre emmurallat de
la fortalesa, constituint-se com una
primera línia defensiva. En aquesta
excavació s'ban recuperat els trams est
i sud del fossat i s'ha efectuat un sondeig
a la banda oest que també ha donat
resultats positius.
Juntament amb aquest fossat el castell
estava dotat d'un sistema d'accés
relativament complexa que estava
dissenyat per protegir i defensar la polta
d'entrada, situada a la fa$ana est del
castell. Per accedir-hi s'bavia de travessar
el fossat a través d'un petit pont de pedra
situat a I'angle sud-est del castell, del
qual nom& s'han conservat els dos pilan
a banda i banda. Una vegada travessat
aquest pont s'bavia de pujar per una
rampa dirigida cap a la porta que quedava
delimitadaper una banda per les muralles
del castell i per l'altre pel fossat. No
obstant, si es podien salvar aquests
primers obstacles, el tram de muraila que
discorre al nord de la porta sobresurt del
tragat formant un angle que faria les
funcions de torre avaqada. Aquesta
esüuctura permetia una acil defensa de
la part superior de la rampa, situada
davant de la porta, a través d'una sMe
d'espitlleres que estaven estratkgicament
orientades amb aquesta intenció.

Al costat del pont, i parcialment excavat al fossat,
va a p d i x e r una estructura que encara es troba en
fase d'estudi perb que podria correspondre a un
forn metal.Mrgic que, segons alguns especialistes,
estaria destinat a la reducció del mineral de ferro
i la fabricació de lingots d'aquest metall. El treball
de recerca que s'esti efectuant actualment serviri
per confmar aquesta hipbtesi o per plantejar-ne
d'altres.
Aquesta possible estructura de producció
metal.lúrgica i el sistema de defensa i accés al
castell deixaren de funcionar a la segona meitat del
seele XV. concretament al 1462.. auan
. el castell és
atacat i parcialment desúuit pels remences. A partir
d'aqnest moment el castell deixi de tenir la funció
de fortificació i passi a ser un espai residencial.
El fossat comen~aa ser reomplert amb restes de
les parts enderrocades del castell i és reaprofitat
en alguns m s per d'altres usos, com per exemple
com a dipbsit per amarar cal$.
I'achlal església a principis del segle XVII sobre
I'antiga capella rominica del castell va comportar
que I'espai utilitzat com a cementiri fins aleshores
quedés sota la nova construcció. Aquest fet obliga
a constmir un nou cementiri que fou instal4at a
I'espai situat davant de la fagana oriental del castell.
Aquesta zona es va tancar per la banda sud amb
la construcció d'un mur que anava des de la
cantonada sud-est del castell fins la cantonada sudoest de la Pia Almoina, reomplint el seu interior
per salvar el nivell natural i cobrir així les restes
que encara quedaven de l'antic accés al castell i
de consüuccions més modernes edificades en aquest
sector. Aquest cementiri seri utilitzat fins que I'obligació d'enterrar fora de les
poblacions per motius sanitaris (promulgadaja al segle XVIII I amb especial bmfasi
al segle XK) va portar a la construcció d'un nou cementiri i a la prohibició d'enterrar
en aquest a les darreries del segle XUI. Des d'aquest momen; i fins a l'actualitat
aquest espai fou enjar'dinat i convertit en una p l a ~ ad'ús .pbblic.
Pel que fa a I'espai situat a migjorn, ou el fossat fou reomplert amb successius farcits
des del segle XVI fins el XVIII, I'excavació ens ha permhs documentar que va ser
utilitzat a fmals del segle XK i p ~ c i p i del
s segle XX per instal.lacions relacionades
amb la indústria del sum.
En definitiva, tot i que encara ens trobem en una fase inicial d'estudi de les restes i
dels materials apareguts, ja podem aiimar que aquestes excavacions arqueolbgiques
ens estan aportant noves i valuoses dades histbriques referents al Castell #Aro d'h&a
medieval i moderna, que vindran a completar les que ja coneixíem a través de la
documentació escrita conservada

Gabriel de Prado
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Un passat present
O b m d'art, productes per a ser sentits
Uany 1967 apareix I'escolade Constanz
i amb ella la intenció d'elaborar una nova
teoria l i t e r k a que en lloc d'ocupar-se
de I'autor, es dediqui al lector. Podriem
dir que amb aixb

Concebem les coses no abstractament,
sinó afegint-hi I'home i totes les seves conseqPncies
Si entenem que el sentit d'una obra no esti donat d'un cop i per sempre podem
deduir-ne dues coses: Per la primera em remeto a les paraules que Konrad Fiedler
Ilanp el 1887 a Sobre el origen de la actividad artística' quan diu que "la gent que
no és artista viu I'art com una mena de revel-lació, se senten commoguts per la
representació de I'activitat que ha sorgit d'aquelles obres (...) estan acostumats a
concebre-les com alguna cosa sempre present, no contemplen el regne de I'm amb
un altre interés sinó el que se'ns revela en un etern preient". Unes paraules que ens
enfronten al fet q u e
comentivern que és el
receptor qui "dóna vida"
a I'obra, i que sense ell
un text, per exemple no

L'espai estktic de la "recepció", com
a superació
d'una estktica tradicional
.
objectiuista.fundada basicament en la , ,,, ,
,, ",,,-.-~~
~ ,,((creacid"a&&icn i en la '(descripción conjuntdefuUs
ambjeroglífics, sociolbgicament
de l'obra d'art.
no existirien ni llibres, ni

s'entraenI'espaide
13est&ticaprhpiament
contemporinia,
preocupada per
I ' e f e c t e I per
I'acollida de ~ ' d b r a
d'art, pel sentit i per
la interpretació:
I'espai estetic d e la
recepcid, com a superació d'una estktica
tradicional objectivista f u n d a d a
bisicament en la creacid artística i en la
dfrcripcid de l'obra d'm. PerquB en l'm,
a més de I'autor i I'obra també és part
configurant el destinatari, el lector,
I'oient, ... aquell que rep.

El que proposen aquests tebrics és que
l'artista té sempre present en el procés
creador I'esperada acollida del seu
producte, es jutgi després correcta o

~

~

- - -~ ~
-

~

música,... El perquh del
sempre /etern present es deu a un fet tant conegut pels tehrics de la recepció que ha
esdevingut un dels eixos de les seves teories, que en el procés receptiu hi influeixen

molts condicionants Uigats, en aquest cas, en la persona del RECEPTOR, el context
sbcio-cultural, políticrrideolbgic, ..., en que aquest s'emmarca, extremant molt ens
podríem remetre al que diu I'estudi a prophsit de l'obra de Walter Benjamin L'obra
d'art a /'?poca de la reproductibilitat t&cnica,(1936) sobre l'hic et nunc (l'ara i aquí),
o al que digué també Gaziel un dia: "cada moment és diferent", el fet que cal adonarnas que les coses que han passat mai podran tornar
a donar-se de la mateixa manera i que per més
cientificista que vulgui ser aquesta recuperació sempre
hi hauri algun factor que no ser2 fidel, perque tot
pensament, tot acte, tota obra, pertany a un context
de sentit més ampli del que tradicionalment se sol
encabir; i precisament aquest és el factor que tenen
en compte els tebrics de la recepció, hbviament
guardant les distZtncies, per6 ens ve a mostrar a la
perfecció el devenir del temps, un factor clan alhora
d'enfrontar-se a l'obra i al receptor, d'aqui aquestes
referencies de Fiedler o potser també les de Sigfried
Giedion quan posa el títol El presente eterno; 10s
cornienzos de la arquitectura2 en un dels seus llibres
sobre les disciplines artístiques a I'antiguitat. Les
coordenades d'espai i temps són claus per a l'estktica
d e la receptio, en tant que tota obra, així com tot
receptor s'emmarca en unes de concretes. aauests
són els condicionants de quP parl8vem. Podem extreure'n que no és tant un afer de
la subjectivitat de I'individu com dhiem, com de copsar I'objecte precisament en la
tradició de I'objecte mateix.
Mai podrem posar-nos en el lloc del receptor originari d'una obra, en un estadi
~L~

una d e les claus de la receptio. Una
receoció uue en aunest moment veu el

obra toparem amb una mena de cercle hemeneutic, perqu&el meu estudi de prejudicis

~ .

i idees preconcebudes que devia tenir un subjecte de i'horitzó del passat I'estic fent
des del meu horitz@;potser en part, per aixb es parla de recepció activa, productiva,
perqu&en una obra de fet, tan sols percebem allb relacionat amb nosaltres, allb que
vivim, aW que abarquem amb la nostra recepció.

Així doncs, aquesta és la primera cosa que dedufm del fet que una obra no té el
mateix sentit per sempre, que per cada receptor 6s diferent i la següent que en certa
mesura ve condicionada per la primera és el fet que aixb testimonia una "hist6ria"
de la rcccpció, que normalment es modifica en cada generació perqub cadascuna de
les persones d'aquesta (tant &tes
com receptors bbviarnent) s'banvist iníhenciades
per una s&nede factors que
poden ser comuns o diversos
(econbmics, filosbfics,
culturals en general,
socials,...).
Sempre perb, cal ser
conscients que a part de les
inquietuts, mentalitats i els
respectius factors que
influencien aquests artistes,
hi ha les que influencieo els
clients i els espectadors que
alhora influencien a I'artista.
Perque en general les obres
han estat fetes al gust
d'aquells a qui anaven
adreqades.
Certament hi hagut períodes
on una de les caracteristiques
de I'artista ha estat la seva
autonomia i la del seu art, i
aqucst s'ha dedicat a creir el
que ha volgut, ---subjecte
sempre als condicionants de
l'&poca a qu&pertany, per
més estrany que sembli aixb en algunes obres--- l'actualitat és un bon exemple, perd
hi hagut altres &poquesen que la independancia de I'obra no va tenir Uoc i 1'Edat
Mitjana n'és un clar exemple que no podem analitzar les obres al marge del públic.
Llavors els artistes eren conscients de la necessitat d'adequar l'estil i el contingut
segons per quins espectadors.

El procés creador i el receptor, fases
diferents d'un desenvolupament
Cal ser conscients que con&ixerla
recepció en cada bpoca és un projecte
inabastable. En el Conceptg de la crítica
d'art al Romanticisme alenun? (1919)
Walter Benjamiu té una metafora que
considero que representa molt M aquesta
situaci6 de distanciament respecte al
receptor coetani d'una obra. Ve a dir que
el crític, "davant d'una obra d'art del
passat és com un palehgraf davant un
pergamí amb un text bonós perqub a
sobre hi haurien incorporat lletres més
noves. El palebgraf, el cr'tic, ha de netejar
el text de les escriptures recents, buscar
els trets imprecisos de I'original", un
originai que podd Wobar materialitzat en
I'obra perb mai podrP h-obar l'arrel de la
seva creació. L'artista no pot saber mai
com els receptors es prendran la seva
obra, els receptors normalment són fiures
davant d'aquesta. En aquest sentit sorgeix
un dels temes que molts tebrics han
tractat, el fet que I'antor d'una obra
estipuli i'efecte determinat que ha de
causar la seva obra, en literatura en tenim
algun exemple com pot ser el conte
d'Edgar Allan Poe El Corb, on el mateix
autor va realitzarun alwe text per justificar
la vPlua del seu poema com si fos
producte d'unaplaniíicació dels efectes
que havia de produir aquell text.

Segons l'e.stL:tica tradicional, cada obra
hauria rebut una pluja d'interpretacions
perb tan sols una seria "la veritable". Els
tebrics de la recepció propugnen que es
rebi I'obra de I'artista no
d'interpretacions, perque d'aquests no
n'hi ha una de veritable. Totes són
En aquest sentit trobem ai segle XII la figura de Sant Bernat de Claivaux, p ~ c i p a l possibles, cadascú té el seu judici,
l'important és la recepció com contacte
represeniant dels cistercencs, el qual valorava l'obra segons els espectadors,valorava
pur amb I'obra, I'establiment d'un dihieg,
una obra a i'església perque l'espectador era el laic, en canvi era un anti-imatges en
d'un contacte que est2 per sobre les
els monestirs perqub l'espectador era el monjo i aquestes el distreien de la seva feina
&poques,la histbria, un contacte d'ou se
d'onció i lectura de textos, en canvi eren bones a esglhsies i catedrals perqu&atreien
n'extreu riquesa original, clara
I'atencib al fidel i aixb era un dels instruments de doc&ncia religiosa.
subjectivitat.
Posició rigorista o radical segons l'espectador. Una posició assimilable al que va dir
el papa Gregori Magne el 600 en una carta al bisbe de la dibcesis de Marsella: "La
K.Fiedler el darrer terg del segle XM
pintura és la bíhlia dels illetrats".
ja anticipa aixó a i'últim apartat de i'obn
Sobre el origen de la actividad artística:
"Qui vol viure'l (I'&)), s'ailla amb I'obra
JAUSS,H.R. La Hisloria d e i a iireieraruia como provocacldn liferaria, Barcelona, editPenRsula. (1976) p.
#art s'oparta en la mesura delpossible
BENJAMIN. W. Elconcepto de la c m k a dei aile en el Romaoticrsmaalemán. Trad. JFYvars. Bsrcelona,
de tot el que pogués influir en ell tret de
Edif.Peninsula. (lm).

la prbpia obra; es submergeix en ella en
el senht de que tot el que h passa te' el
seu origen en la seva ont tem plac ió"^
Gnrebé vultanta anys abans als iebncs
de la recepció, tmbem doncs a K Redler
que Uanqa una radical proposta a I'aire
que sembla aludu a un defugtment de la
hlstorla de I'art, 1en tot cas encetu una
pedagogla de la capacitat vlsual E11
maten proposa en aquesta obra - sempre
parlant de larecepn6 vlsual -unaacuRld
acIl\n dcl re,.uptur eninmr 1 1 pA.*lvllat
ner dumnrcnJrz I'uhra5. \V\h'orr~nrcr
amb el seu estudi Absrraccld r Empaia
tambe Ilanp una proposta que sembla
encarnmar-se ja cap al treball de Wolfflm,
perquk qn el seu text es respira la Idea de
fer nua h~sthriade I'art no en termes
evolutius com el dorrer, smó en íuncd
de conceptes com I'abstrancd, I'empatla,
el naturalisme, I'estll o la religló.
u

Cal recrmsbulr el context, I'entom en
que? va ser creada una obra per tal
d'extreure'n una auUlsl conmtent, en
tant que tota obra normalment, quan
sorgect. bo fa amb tota una s h l e de
comportaments, eonelxements, Idees
preconcebudes, . m e n t s ja sigui de
forma unplícm o explícita a &ns el seu
llenguatge fonmi,
tem$% est~list~c
O genbric NO
sorgeixdelno-re3
ou
una creació que no
a
amb
I'epoca en qub
pertany Una obra d'art com a creació,
h m a que As, esti subjecteal seu autor,
el qual <om ja hem esmentat abanestasubjecte a un coniext lustbnc~.scsial,
cultural,. Una obra d'srtno és Gom un
meteont que cau ala tem I que la majoria
no sap d'on bavmgut, m de q& esta fet,
N com I per qu2 s'ha creat.

Per aquest gurxolenc el fet de ué~xerel 1929 li suposi!, w m per a molts d'altres nens
esdeveun una victlma més dels conflzctes soelals, politlcs, 1MLks que es respiraven
en temps de preguem L'ex111 i els camps d'mternament, la guerra mundltl,...cada
Instant wnfarma una s h e de vivbncies que s'ennecreuen en reflectir-se en les seves
obres.
P~ntaruniversos cabtlcs on
les figures humanes
semblen vlurt: l a seva
prbp~adestrucció, no són
renresentacions eratu~tes:
així mateix, aquest Ús
vlolent del color, de la forma I de la composició que desemboca en expresslomsmes
I abstracwons punyents, ens confronten amb obres d'uua plasticitat I s~gnificacld
colpidores. 1SI clarament se'ns escapen a pruner cop d'ull, una analsi més paclent,
una contextuahtzac~dde I'obra amb el seu creador, pemet copsar el fort lh$am entre
prwcupaclons &iques 1 estt-hques

Cal reconstruir el context, Z'entorn en
qU& Ser
ulla obra per tal
d'extreure'n una analisi

-

En Joan lord$., les imatges procedents de l'expenbncla del món s'encaren amb la
seva mutenc16 formal, material i d m h l c a fins aconseguir simbiosl entre allb que h
dlcta la prntnra 1 el que ell mateix proposa: una constant deniínc~ade la guerra I dels
efectes que se'n desprenen, una msatlsfaccd permanent de la qual cal allunyar-se
L'artlsta, com aintegrant de la seva bpoca, no pot esdeven~run mer espectador,
smó part del drama Mostrant-nos una mena d'arr tesurnonial. La pintora 6s un pretext

Les obres de Joan Jordit com lamajona
d'obres d'un artista esdevenen
representahvw d'un context partlcu1a.r.

per mostrar un ésser inierior, encaminar la seva llibertat I conv~dara la reflex16
exposant la seva 1b~Ó
de vvlda

F1EDLER.K '"Sobreel origen de
anistica'p. 283.
'@ F1EDLER.K. ':Sabre s
1 origen de
snissca'p.258.(1976)p.

Xavier Conchillo Roca
Historiador de I' Art

la aclividad
la actlvldad

*

La falguera reial: raresa a Catalunya, patrimoini
protegit de I'Ardenya
L'esait que es presenta a coutiuuació té com a objectiu donar a con&ixerun
element més del valuós patrimoni natural que amaga l'hdenya ganxona i, al mateix
temps, estimular al lector perquk el descobreixi tot gaudint d'una caminada a través
de I'entom natural de la riera de les Comes.
Un dels principals elements que
configuren el paisatge de la vall de la riera
de les Comes és el bosc de ribera, en
forma de galeria, que tot i trobar-se
degradat en alguns dels seus trams ha
pogut conservar en d'altres un aspecte
molt menys alterat i un encant que el fa
especialment atractiu pels visitants. I és
en la frondositat d'aauest bosc de ribera
on neix, sobre el sauló, una de les espkies
vegetals més singulars d'aquest
ecosistema: la falguera reial o falguera
de rei (Osmunda regalis)
Són moltes les llegendes que des de
I'antiguitat intenten explicar, a través
d'histhries fanthstiques, l'origen del sen
nom genbric: Osmunda. La majoria d'eUes

-

En general, I'Osmunda regalis es distribueix pels fondals i les obagues dels boscos
de ribera, constituits principalment per verns i avellaners, on s'hi desenvolupa una

a partir del Decret 32811992, pel q u i saprova el Pla dFspais
d'lnteres Natural.
~

es regula

les
no és l'linic indret de
l'Ardenya on aquesta falguera creix

I

Perh la llegenda més estesa ens explica que el nom científic de la falguera reial prové
d'osmunder, nom saxó que pren el déu escandinau Thor'. En un moment en que la
seva família corria perill -un perill que, d'altra banda, no es concreta-, Osmunder,
que era barquer de professió, la va refugiar sota una mata de falguera. Tot just passat
el perill, i agralt per la protecció que la falguera els havia ofert, Osmunder obsequia
la falguera amb el seu propi nom. ü'aquesta manera, des d'aquell dia la planta passi
a anomenar-se genhricament Osmunda, tal i w m es coneix actualment les t e s espbies
diferents de faleueres aue constitueixen aauest ebnere: Osmunda cinnamornea.
Osmunda claytonia, i Osmunda regalisz.

8

vegetació de caracter atlhntic i
cent..uropeu, de més humitat i fiescor
que la vegetació de carhcter mediterrani
de les nostres contrades. D'altra banda,
la falguerareialés amant dels sbls silícics,
com els que configura el substrat de
VArdenya.

~~

~

~

~

~~

ufanosament. El Ridaura i la riera de
Tossa -xmos hídrics de certa entitat del
massís de I'Ardenya-, així com altres
torrents i rieres de característiques
semblants, presenten poblacions puntuals
i poc nombroses d'aquest preriddfiP.
A nivell de Catalunya és una espkie amb
una Brea de distribució molt redulda, la
qual cosa la converteix en una autkntica
raresa vegetal. Així, fora de YArdenya
Únicament apareix de manera puntual al
Montseny i als massissos
altempordanesos de l'Albera i de les
Salines. En tots aquests espais, inclosa
I'Ardenya, es troba protegida pel Pla
d'Espais d'Interbs Natural4.
Fora de Catalunya, la trobem al nord,
centre i oest de la península, per la qual
cosa la falguera reial es coneix amb un
nom diferent en cadascunade les llengües
parlades a la Península Ibbrica. Així, i a
part del nom catall ja ben conegut pels

lectors, la falguera reial pren el nom de
helecho real, lentejil o helecho macho
en castella i San Joan iratzea en euskera.
A Galícia pren els noms de dentrubi o
lentexil i a Portugal se L'anomenafetorea1.A nivell mundial, en canvi, es pot
afirmar que presenta una distribució
bastant h p l i a , estenent-se sobretot per
les zones temperades i tropicals, amb
I'excepció d'Austrilia i les illes del
Pacífic. Cal destacar per la seva
importi3ncia la reserva de biosfera d'EI
Kala, a Algbria, que constitueix una de
les tres zones humides més importants
de la Mediterrinia. Les formacions
vegetals de tota la reserva, de gran
extensió, amaguen rareses botiniques de
gran importancia ecolbgica, i el seu bosc
de ribera q u e es considera com dels més
extensos i menys deteriorats del nord
d'Africa- conté una varietat important
d'espkies amena~adesi que necessiten
d'humitat. Aquest és el cas de I'Osmunda
regalis, que troba a El Kala les condicions
hptimes per a desenvolupar-se en la seva
maxima plenitud, arribant a constituir
poblacions integrades per un nombre
considerable d'individus.
És moment de tornar a les nostres
contrades per descriure alguns dels trets
que caracteritzen aquesta planta. La
falguera reial assoleix entre cinquanta
centímetres i un metre i mig d'al~ada.
Les seves fulles, d'un verd molt clar i
intens, són asasimetriques respecte el nervi
i es caracterim per tenir un peduncle
molt curt. Una de les característiques
diferencials de la falguera reial, que la
distingeix clarament de les demés
falgueres, és la seva forma de reproduirse. Així com la majoria de falgueres
presenten les espores al revers de les
fulles, 1'Osmunda genera la seva part
m i l 3 u e pren el nom d'infloresctnciaal final de la tija. Malauradament, les
fotografilesque s'adjunten amb el text no
permeten observar aquest detall perqub
són fetes a la tardor.

Usos de la falguera reial
El caricter testimonial que presenta la falguera reial al temtori catab ha tingut com
a conseqiitncia la practica abs&nciade patrimoni etnolhgic lligat a aquests espbcie,
sobretot .
nel que
. fa referencia a les seves qualitats remeieres. No obstant aixh, la
falguera reial sí té propietats que la configuren com una planta remeira, ja que se li
atribueixen qualitats medicinals que deriven d'una substincia anomenada osmundina5,
present entre els seus rizomes.
Entre aquestes qualitats, les quals difereixen segons la part de la planta que s'ntilitza,
hi ha la de ser toniiicanp. ashnpent i diiir6tica. Tanmateix. les faleueres reials també
s'utilitzen per a pal.liar el dolor del raquitisme7. Un Ús que resulta bastant curiós i
que es coneix arreu d'Europa és el d'omplir els matalassos i els coixins amb fulles
d'aquesta falguera perqut: proporciona una acció antireumitica.

-

Fins ara les opcions curatives descrites passaven per la necessitat d'mgerir parts de
la planta No obstant aixb, també trobem alguns usos externs. Per exemple, si es deixa
assecar la planta i posteriorment se n'esmicolen les fulles, el material resultant es pot
aplicar amb bxit sobre les llagues, les ferides i les hbrnies.

On podem observar la falguera reial?
La riera de les Comes és un lloc adient per a I'obsen'ació i, si s'escau I'estudi, de
la falguera reial. Seguint el camí que voreja la riera pel seu marge dret, després de
passar la reixa que delimita la finca de can Pugnan, s'arriba al pas del Mas Abric.
Aquest és el punt de conflubncia de dos camins, un dels quals ens portaria, després
de travessar la riera, cap a Cal Duro. El segon camí continua pujant pel marge dret
de la riera i segueix fins a trobar la carretera de Casanova.
La part de la riera compresa entre el pas del Mas Abric i els seus cursos alts és la
zona on es troba aquesta falguera. Tal i com s'ha descrit, I'Osmunda regalis necessita
constantment d'aigua per a poder sobreviure. És per aquest motiu que apareix
únicament en els indrets de la riera on I'aigua es manté entollada prActicament tot
I'any. A partir del pas del Mas Abric i fins a I'entrada a la ciutat les caracteristiques
ambientals impossibiliten, per tant, la seva existbncia.
La raresa i la singularitat que representa la falguera reial a I' Ardenya inviten a la seva
descoberta en els indrets més recbndits -tot i que són accessibles- de la riera de les
Comes. Tan sols amb l'apropament i el coneixement de I'entom natural de Sant Feliu
podrem arribar a ser conscients de la importincia d'adoptar unes actituds que
s'encaminin decididament a protegir i millorar el nostre patrimoni natural.

Cedia Juri i COU
Pere Sala i Martí

Commemoració dels 50 anys de 1'Escola
Municipal de música de Sant Feliu de Guíxols
I
El temps sempre és relatiu: 50 anys són molts i són pocs, i en aquest cas han
sigut els suficients per fer esclatar i desenvolupar una idea concreta d' un gran mestre
i músic : Pere MERCADER ITERRADAS, senzill, auster, sensible i treballador .La
seva il.lusi6 personal i profunda va ser crear i formar una Escola Oficial de Música
a Sant Feliu, on ell sabia que hi havia un bon caliu musical i que era terra de bons
músics i de gent que estima la música.
El mestre Mercader, resident a Cassi de la Selva, ja venia a Sant Feliu una vegada
per setmana, des de 1' any 1945, a donar classes de música i piano al Col.legi
. dels
" Hermanos de la Salle" ( avui col.legi Sant Josep); també a cases particulars i, més
tard ,va comengar a una estaqa del carrer Major, núm. 30, on ja va tenir uns quants
alumnes més.
Mercader, amb la il.lusiÓ de crear una Escola Oficial, va anar a exposar la seva idea
a 1'Ajuntament . S'arribi a un acord reflexat en la comissió permanent del 17 de
marc del 1949. i se li va ~ r ~ o ~ r ~ iuna
o n habitació
ar
a YEscola d ' h s i Oficis de la
Fundació Remus Rufí, el lloguer d'un piano i ,una estufa amb llenya per a I'hivem.
Si en comentar he dit que en Pere Mercader era auster és perquh ell es va conformar
i va acceptar donar classes en una habitació que no tenia ni les m'nimes condicions
per una classe de música, i per venir de Cassi a Sant Feliu en tren tot I'bivem, amb
fred ,pluja i neu, una o dues vegades per setmana, ja es necessitava voluntat i vocació.
Era I'hpoca de I'alcalde Robert Pallí .i en aquell moment no li podia oferir res més.
D'aquí ve el nom d' ESCOLAMUNICIPAL DE MÚSICA, per estar acollida i ajudada
per I' Ajuntament. Va ser una de les primeres de la província i, la primera de la nostra
comarca. Ben aviat i p&ia petició al Conservatori del Liceu de Barcelona, el 4 de
novembre del 1949 accepti I' Escola com a Filial seva; així s'accedia per trhmit
directe als e x h e n s oficials al mateix Conservatorii poc després, degut a 1' augment
d'alumnat ,els Catedritics es desplapaven a Sant Feliu cada fi de curs per examinar
tots els alumnes d'aquí i també els de la comarca adherits a la nostra Escola.
En aquest moment va ser necessari ampliar el professorat i jo vaig poder col.laborar
deI 1957 al 1961 .Tinc un bon record tant d' aquests quatre anys com de tots els que
vaig ser alumna.
Dels meus anys de carrera també voldria ressaltar la gran sort que representa tenir
un mestre com Pere Mercader que ens va ajudar a viure i créixer aprenent, coneixent

..

i estimant la música, gaudint d'ella, no
només competint, sinó compartint en
petits gups de cambrai reunions d'amics,
com ja feiem des dels primer? anys d'anar
a estudiar amb ell.
En tot grup d'estudiants sempre en
destaca algun. Del primer gtup comengat
encara a la caseta del carrer Major i
continuant a 1'Escola MUNICIPAL, puc
anomenar en Josep Ribera (en Pepitu),
company meu de curs de tota la carrera,
el qual, acabat els estudis aquí a l'Escola
el 1953, va continuar a Londres , més
tard a Suhcia on va triomfar com a
concertista i va arribar a professor de
Conservatori. Fa uns anys va guanyar
unes oposicions a Dinamarca, on tambi
dóna classes, i ha estat condecorat per la
reina Margarita; també t6 kxits en altres
pafsos europeus com a concertista.
Des de la perspectiva
&ara i revivint
. .
tota la trajectbria d'aquests 50 anys, crec
que us puc dir que s'ha fetunabna tasca,
m e tots els directors han h a m de lluitar
moltissim per defensar, continuar i poder
assolir un alt nivell en tots els diversos
aspectes que hi ha en l'organització i en
1' ensenyament dins d'una bona Escola
de Música.
Crec que avui el mestre MERCADER
seria molt i molt felip.

-

En deixar jo 1'Escola 1' any 1961 en
Mercader va demanar a la Maria Serra
que entrés com a professora.

Isabel CaIioU i Pernal
Ex alumna i ex professora

A la nostra Escola de Música hi he viscut totes les etapes ( primer com
alumna, després professora auxiliar, més endavant portant la direcció i ara com a
professora ) per aixb em permeto donar unes pinzellades de la seva trajectbria.
A la dbcada dels 60,
I'alumnat havia augmentat
de manera consrderable : els
15 alumnes que hi havia 1'
any 1.949 s'havien triplicat,
també havia augmentat el
professorat i amb la
possibilitat de I' estudi de
nous instruments a més de
piano. Pedagbgicament el
nivell era forqa alt i els
alumnes anaven acabant el
grau mitja i alguns passaven
a Barcelona a fer el superior.
Per el que he dit, 1' espai de
I' escola era insuficient. És
a I' any 1.969 quan, després
de taucar-sela casa del costat
de 1';Escola que era un
parvulari ( els caganers ),
]'Ajuntament decidí fer I'
obra d' ajuntar les dues cases
en un sol edifici ( Remus i
" ~ ~ Z #

nun

I

generals,ja que els professors havien de
rebre la compensació economica pel seu
treball, per part de 1' alumnat i sense
protecció social. Era una escola
completament atípica, ja que no era ni
pública N privada.
U any 1.977 es veié una possible solució:
per un acord de I' Ajuntament s' estengué
el patronatge de l'escola Arts i Oficis
Remus i Rufí a la nostra Escola, perd no
va ser suficient. En aquest moment hi
havia ja 125 alumnes i eren 400 quan
venien els de la comarca , per fer els
examens oficials.

L' any 1.982, els alumnes nostres
arribaven a 200 ja que s' havia ampliat
1' oferta d' instruments i de professorat.
Fou el moment de la creació de 1'Escola
de música de Platja d' Aro i després de
Santa Cristina. També es aquest any quan
la Generalitat, des del Departament
d9Ensenyament, oferí a I' Escola una
petita subvenció que juntament amb I'
ajuda de I' Ajuntament serviria per a la
compra d'un piano gran. Pera quedava
clar que aquestes ajudes no es podrien
repetir si 1' escola no es classificava
acadbmicament.

" ~ ~ ~.-~~~~El~.curs~~escolar
.. . ~1.987188
: s' havia arribat
rarvuran >1. Aquest

nou edifici doni pas a v k e s activitats culturals guixolenques i 1' Escola de Música
tingué tres aules a la planta baixa i més tard tot el segon pis.
Mentre es feien les obres el curs 68/69, les classes es donaven als locals de la
Catequística del Passeig del Mar ( al costat de 1'Ajuntament ) i on ja s' hi feien cada
any els examens finals, quan venien els catedritics del Liceu de Barcelona.
El curs 1.970171 1' Escola passa per un mal moment ja que sobtadament el di&ctor,
Pere Mercader es posi greument malalt i malauradament moríel 24 de desembre de
1.971.
L' any 1.972,l' Ajuntament m' encarregl la direcció de I' Escola, formant equip amb
les professores Maite Cmañas i Anna Maria Roig. En aquest temps difícil, tota I'escola
va fer un gran esfor$ per continuar endavant la tasca comenqada pel mestre Mercader
i amb els títols que teníem del Conservatori del Liceu i del Ministeri $Ensenyament
vam poder mantenir la Filial.
Així el curs 1.971172 comen@ una nova etapa amb nous projectes. Per a mi va ser:
compartir la satisfacció que dóua treballar dins la professió de la música, juntament
amb un treball no tant engrescador com era la burocdcia per trobar les sblides bases
de 1' Escola:
1.- Mantenir el nivell pedagbgic atenent 1' alumnat que anava augmentant, tant de
sant Feliu com de la comarca.
2.- Dotar 1' escola de personalitat juridica i acadbmica com a centre Autoritzat.
El camí no fon faci1 per trobar la solució més adient i no sempre vam trobar prou
recolzament.
U Escola continuava funcionant en un edifici municipal i amb unes mínimes ajudes

a 225 alumnes. Es decidí formar una
comissió d' estudi de la situació per
reformar les cliusules arribant a les
següents conclusions:
1.- En el pla jurídic : Creació d' un
organisme autbnom municipal, donat que
I' entitat havia funcionat amb el treball
i la dedicació de persones totalment al
marge de qualsevol institució pública
perb sense oblidar la tutela de
1'Ajuntament. S' aproven els estatuts del
29 de desembre de1.988 ( B.O.E.
21/1/89). S' integra també el Pla
experimental comensal per 1'Ajuntament
amb la música a les escoles.
2.- En 1' aspecte pedagbgic: Es soLlicita
la classificació acadkmica de Centre
Autoritzat, perb ser& condició
inchspensable deixar de ser filial del Liceu
per adscriure's al Conservatori més
proper, en el nostre cas, Girona. Es
prepara l'extensa documentació
u

12-4-89.publ1cava la desitjada

classiñcaci6 de I'Escola. Apartir d' aquí
s' anaren succeint cada anys les
subvencions que de moment nom& es
podien destinar a material i n s m e n t a l
o a mobiliari.
3.- Problema laboral : Es resol en part,
el mateix any 1.989 i es comencen les
contractacions del professorat amb
afiliació a l a Seguretat Social.
4.- Es crei el Consell Escolar i es
comenpren a donar beques-ajuda.

degut a la greu malaltia que va patir i que malauradament la va portar fins a la mort
(14 novembre 1994).
Llavors entri com a director en funcions el professor Albert Mallol.
Actualment I'Escola té un conveni amb el Departament d' Ensenyament per el seu
sosteniment.
Hi ha uns 270 alumnes, 22professors i 4 auxiliars i I'equip d m d u el formen I'Albert
Mallol, en Jaume Olivé i en Josep Bergadi.
S'han anat formant grups corals, de cambra i I'oquestra. Han passat per I' Escola
gran quantitat d'alumnes alguns dels quals han destacat notablement no solament a
casa nostra sinó arreu del país i internacionalment. Aquí podriem anomenar: Josep
Ribera. Ricard Villanueva. Lorenzo
Fernández Aurora Calvet, Jordi Maain
per dir-ne alguns.
M'agradaria fer un RECORD molt
especial als professors desapareguts :Pere
Mercader, Francesc Rniz, Anna Maria
Roig, Lluís Buscarons.
I un AGRAIMENT a aquells consistoris
que en el seu moment ens ajudaren ; al
Patronats, consells ,pares ,ex alumnes i
altres persones de diverses comissions
que tan desinteressadamentvaren m o h
l'escola en les tasques silencioses per al
seu millorament. ~amb6als Conservatoris
i al professorat

Maria Serra i Maias
Ex a l u m ex directora i professora
5.- L' any 1.992 s' aproven les normes
de Rkgim Intern, on entre altres coses,
es contemplen les titulacions del
professorat.

Finalment va quedar fortament instaurada
la base per continuar oficialment tota
l'activitat musical, que a n es desenvolupa
a I' Escola, podent anibar a mantenir un
bon nivell d'ensenyament.
L'any 1992 és quan wmenqa un nou Pla
Pedagbgic amb la posada en mama de la
L.O.G.S.E. que 1' Escola aplicil
immediatament perqub ja s'bi estava
preparant També fou el moment del
relleu en la direcci6 i entd la professora
titular Anna Maria Roig , per mhrits
propis provats mitjanqant cnm'culum
presentat a I'Ajuntament. L' Anna Maria
era una persona amb grans qualltats i
ded~cadaplenament a 1' Escola perb
nomes pogué estar-hi dos anys i mig

ACTIVITATS DIVERSES

Activitats del CEIP Mn. Baldiri Reixach
TREBALLS ENTORN LA VISITA D E MIQUEL DESCLOT
El proppassat dia 21 de mar$ va venir a la nostra escola I'escriptor Miquel Desclot.
Amb aixh culminaven els treballs que s'havien fet entorn la seva obra.
Per potenciar les ganes de llegir i donar a coneixer als alumnes el fet que un escriptor
no és una persona etbria o que visqué en altres segles, es va decidir portar a I'escola

I
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a nens i nenes.
Abans de la seva vlslta,
ec van fer obres de teatre,
com ara I'escenrficació
del conte " Historia
d'amor a la terra d e

Les activitats dibies del C.E.I.P. Baldiri
Reixach es veuen complementades amb
moltes d'altres, algunes d'elles, com el
teatre, cinema, audicions, concurs de Sant
Jordi, educació vial ... es fan cada curs i
s'hi participa amb interhs.
Aquest curs, inclou algunes
activitats
específiques de les que volem fer-ne un
petit esment.
Els nens i nenes d'lnfantil, P5, van anar
a l'Escola de Natura de Banyoles que els
va agradar molt; conegueren la histhria
del llac, els animalets que hi ha al seu
entorn, i els animals una mica més grans,
c o m són els Bnecs i les carpes.
Al Parvulari s'ha fet la festa del tonell i
la mona. Primer van anar a visitar el forn
de 1'Espiga d'Or que molt amablement
els explicaren com es feien les mones
i després els nens i nenes mateix
n'elaboraren unaa la classe. Amb aquest
motiu es ballaren danses adaptades per
cada ocasió.
Els alumnes del Cicle Inicial visitaren
un taller de mascares molt interessant.
Se'ls va donar una mascara per a cada
nen que desprks van pintar a I'escola.

.

.

corejaren com si d'un concert es tractés. També es varen treballar unes danses i a
I'hora de musica , es van llegir els poemes que Desclot ha escrit en referencia a
diversos instruments. En acabar de parlar L'escriptor, els nois i noies que I'escoltaren
amb molta atenció, tenien preparades unes preguntes sobra diversos aspectes de la
seva vida i obra. A la Biblioteca, a més de posar tots els llibres seus a I'abast, una
noia va llegir un llibre que va agradar molt als qui assistiren a la lectura.
Tota I'escola va quedar plena de murals que feien referencia a I'obra de Miquel
Desclot.

L'Associacili de Professors de Frances de
Catalunya, organitza, en col.laboració amb
L'lnstitut Frances de Barcelona un concurs
anual que enguany ha estat la 3' edició.
A la Mostra, que consta de tres categories
(I": C. Superior PrimBria i IP Cicled'Eso:
2ona. 20" Cicle d'Eso i Batxillerat; 3"
Lycée Fran+), el CEIPBaldiri Reixach
va concursar el passat 4 de Maig amb un
gmp d'alumnes de 62,que sota la direcció
de les professores de franc& del centre,
Rosa Mallorquí i Valentina Escudero,
varen presentar u n muntatge titulat
"FABLES", composat per dues faules
("Le Corbeau et le Renard" et "Le Lion
et le Rat") i tres il-lustracions dansades.
"FABLES", realitzat des de I'irea de
Llengua Francesa amb la col.laboraci6 de
I'irea de PIBstica, ha estat guardonada
amb el Primer Premi de Catalunya dins
la I" Categoria del mencionat Concurs.

Els nois i noies de 3er. amb "l'excusa"
d'anar a veure el museu del cinema a
Girona agafaren diversos mitjans de
transport (tren, autobús ...) i també varen
anar a veure l'aeroport. Els mitjans de
comunicació s'estudien durant aquest
curs.
Els de 4t. per tal de fer-se una idea de la
nostra comarca i de la més immediata
que és 1'Alt Emporda, pujaren al Massís
del Montgrí que divideix ambdues i hi
hauna gran vista. Xngueren undia ventat
per tant la visibilitat va ser fant8stica.Al
Cicle Superior. els alumnes de 52. van
anar de colhnies a una casa de BBscara
el mes de novembre. Encara que sembla

rea de Cultzm~

Informació del Servei Municipal d'Educació
CALENDARI ESCOLAR CURS 2000-01
El calendari escolar que els centres d'ensenyament dum~
a tameel o m 200001, apmvat en
el WGC el 24 de m q de 2000, -inclosos els dies f d u s de Uiure djsposició consensuatspels
directo= de tots els centres i que el dia 6 de juny s'ha aprovat en el CEM -,6s el següent:
un temps massa fred s'ho passaren molt
bd i d'aquesta manera s'inicih el curs
amb una c o n v i v h c i a que és molt
interessant. També aquest mateix nivell
va anar a Barcelona al cinema Imax i al
Museu d'Histhna de CatalunyaAprofitant
l'autobds, els nois i noies de 66. feren
una visita organitzada a ]'Aquari i a la
tarda conegueren el Museu Miró. Els
nois i noies de @. ja havien anat al Museu
de Talteüll molt interessant doncs
recordem que hi ha la mandíbula
prehistbrica més antiga d'Europa. A
aquests alumnes que fan franc& des de
tercer, els va he sentir parlar aquesta
llengua.
Ara s'esti programant l'excmió
a Port Aventura per al final de curs, s'han
fet diners amb algunes coses i així els
sortir2 més econhmica.

I lnid de les advitats del professarat de tots els centres

I l de setembre

ldocents
IDiada Nacional de Catalunya
Inici de les classes p r a tots els alumnes d'educ. infantil,
prim=ria, espedal, ESO,cicles formatius de G.M i

i 1 desetembre

i 5 de setembre

I

CEIP MN. BALDIRI REKACH
El calendari que estableixles dates de preinx"pciÓ i mahiculacióper al nus 2MXH)I s'esa
acomplint en funció dels nivells educatius. Pel que fa al'educació infantil,pk&?a i ESO,
el &ícde ordinari de matriculació tinalitra el 12 de maig i quant als altres ensenyaments
iexcente
els universitmisl aouest ~ e n c d eacaba el 19 de iuliol. Per tant a la nostra ciutat en
,
aquests moments podem disposar de les seguents dades d'escolarització:

.

.

A

.

Educació Infantil i Primaria

Educació SecundMa Obligatbria
La matricula ordinkia corresponent a
Babiillerat i cicles formatius es du13 a terme
del 17 al 21 de juliol, per tant en aquests
moments no disposem d'aquestes dades.

IESI Sam Elm
IES

lr

2n

3r

4t

Total

42

45

62

Prev.60

208

90

95

Prev.115 389

59

64

51

Fe'iU

Jowp

62

237

OBRES DE MILLORA ALS
CENTRES DE P R I M ~ ~ I A
ARRANJAMENTS PREVISTOS A
LES RODALIES
Les obres que aquest any 2000 es
realitzaran als centres públics de primkia
prioritzen els temes de seguretat. Per
aquest motiu es va demanar a la delegació
dZEnsenyamentla col.laboraci6 dels
tecnics d'aquesta administració per tal
d'assegurar aquesta actuació i deixar
resolt tot allb que pugui representar un
risc per als alumnes. A partir d'aquest
punt i en funció de les necessitats a les
quals s'ha donat preferhncia - aquesta
determinació s'ha consensuat entre els
pares, directors i I'alcalde i thcnics de
I'Ajuntament - s'ha anibat a la següent
determinacio

- CEIP Gaziel
escales d'emerghcia
Mesures de seguretat
Entrada Sant Amang (en funció de la
disponibilitat pressupostiria)
- C E P L'EstaciÓ mesures de seguretat

porta al c/Santa Teresa
baranes de seguretat al 11. pis
adaptació del local de I'antiga Estació
pati cobert (pendent de la disponibilitat
pressupostaria i d'una nova adaptació
de la valoració e c o n h i c a )
-C

mesures de seguretat
obres diverses al parvulari
Una part de les finestres interiors(en
funció de la disponibilitat pressupost&ia)

Cal tenlr en compte que la quantitat
pressuposadaperpartdel'Ajuntmmtaquest
any 6 d'11.250.WOpta.
~eraloabandaelde~&ntd'~nsen~amea
de IaGenemlitat ens haconñmat aue en el
RAM 2000 hi ~ i i t c l iuna
s &e d'aduaciom
per a la millora dels edificis dels centres
públics de pridria i secun&a a la nosua
cintat:
L'EstaciÓ: supressió de les barreres
arquitectbniques
lESI Sant Elm: pintura exterior i finestres
Esperem que aquestes intervencions que es
duran a teme aquest estiu, tinguin continuitat
els propns c w m per tal d'acomguk, a més
del meniment que dia a dia w poma terme
a tots els centres @cies a la col-labornióde
tat^ els seaas i m p l i c i t ~ A j ~di~tms,
t,
!mes e t ) . una~lanificació
#obres de millom
dels centres escolars púbhcs per a tots els
peau; i no tant pehts cruradans I c~utadanes
de Sant Felm

PUBLICACIONS REBUDES
Al llarg d'aquest curs el servei municipal
d'educació ha ampliat el fons bibliogritic
amb els següents exemplars:
- Perspectiva escolar
n. 237 "El rebuig escolnr"
n . 238 "La primdria, cultura de la
il.lusió"
n. 239 "Aprendre de llegir i d'escriure:
un procés de recerca de sentit"
n. 240 "Ciéncia i educació"
n. 241 "L'acreditacid a I'ESO"
n. 242 "Matemdtiques per a tothom"
n. 243 "Els eixos transversals: una
reinterpretació del currículum"
n.244 "Els límits d e la integració
suplement de Perspectiva Ambientui n.18
Electromagnetisme
- Documents publicats pel Consell
Escolar de Catalunya n. 8 "Avaluació i
educació" (jornada de Vic,17 d'oct.de
1998)

-Dossiers informatius del Consell Escolar
de Catalunya:
n. 18 "L'atenció a l'alnrnnar immigrat i
de minories emiques en el nostre sistema
educatiu"
n. 19 "Autonomiadels centres escolurs"
- EI llibre "Laciudad de 10s nifios " de
Francesca Tonuccr.
L'informatiu ARJAU. n. 35 i 36

QUE FEM A L'AULA-TALLER

Activitats diverses de I'IESI Sant Elm
INFORMACIONS DE L'AULA DE MUSICA
- En primer lloc , felicitar tots els nois i noies que varen participar a la Diada de Sant
Jordi,celebrada el 28 d'abril al Teatre Municipal, ja fos participant en el certamen
literari, com en alguna de les actuacions a dalt de I'escenari.
Pel que fa a la part musical , varen actuar els següents gmps del centre:
Credit Comú de mlisica, ler A i ler B d' ESO, varen cantar "Do, re, mi" i "El

Cridit Variable "Cant Coral" de 2011B'ESO, varen cantar atres vens: "El carbonem",
"L'estaca" i "Les campanes".

També varen actuar els alumnes del Cddit Variable "Fran&s", de 2n d'ESO amb
la canqó "Les petits mots", acompanyats amb instruments per alumnes d'altres cursos.
Les actuacions foren amenes i variades. A més de les intelpretacions en grup, també
n'hi hagué d'individuals (piano, guitart%...), petits grups de cambra, lectura de poemes,
i uns balls amb molt de ritme. Despris de les actuacions es llegí el veredicte dels
premis literaris.
Esperem poder celebrar en
propers cursos aquesta diada
que, gracies a I'interks i la
col.laboració d'alumnes i
professors, esdevingué una
bona mostra de convivkncia.

I

En segon lloc, dir que el dia 3 de
maig, els alumnes del Crkdit

Variable "Cant Coral" de 2n
d'ESO varen pardcipar en laVP
trobada de Corals
d3EnsenyamentSenmdari de
Catalunya, a Reus , fent una
actuació al Teatre Bartrina. Hi
havia45 comis dedifmntsinmets
de Catalunya i un total de 1500
cantaires. No cal dir que varem
xalard'aibmés, alhoraquevhn
poaer escoltar les interpEtaci0nS
de larestadeaomh.

-En tercerlioc, aprofitar aquestes
linies per agmir la fanttisticatasca
que estan duent a terme el SrEsteveBoadai la SraConxitaCamas, membres de I'A g m p a c i Ó
Sardanista de StFeliu, que amb una gran il.lusiÓ i dedicació vénen a l'IESI prrqd
els nois i
les noies que fan el C% '~ardana"de 4t SESO, aprenguin a ballar, comptar,
i en
definitiva aprendre ampeaar iesünm aquestadansatan nostra. Moltes &¡es i endavant!

Som un gmp de tretze alumnes de Zn, 3r
i 4t CESO que estem cursant una altra
opció educativa:I'Aula-taller.1 ens hem
endinsat en el món de la cerimica.
Vam o m e n p r baraliantmos amb el fang.
Acabavem tou bmts i perdíem els nervis
quan les coses no ens sortien. Perb a
hores d'ara, a mig mes de maig, ens

I
adonem que som capaGos de modelar la
pasta ceximica(e1fang) i donar-li la forma
que nosaltres volem; ja que hem treballat
diferents tkcniques per modelar-la i
decorar-la. Així que quan busquem un
resultat, podem disposar de dwerses
maneres per arribar-hi. Aquest
aprenentatge l'hem complementat amb
educació visual, informitica, matsries
instrumentals(l1engnacatalana, llengua
castellana i matematiques) i alguns &diu
variables. A més a més, hem hagut
d'aprendre a organitzar-nos dins l'aula a
partir d'un calendari, en el qual ens
repartíem les tasques de neteja,
manteniment de material...I també hem
aprks a ajudar-nos els uns als altres.
Tot aixb ens ha acostat més al món
laboral. Fins i tot algun de nosaltres ha
preguntat a la professora si ser cerarmsta
és un ofici o si només és un hobby.
Estem contents del que hem fet aquest
curs.Ens ha costat, hem hagut de beballar
molt. valorar el one hem fet i recon&ixer
que per fer les coses ben fetes cal agafarse-les amb interks i serietat, .ja que
. si no
es fa així no surten bé.
Nosaltres estem realment contents del
que hem fet(uns més i altres menys).
Aixb ens ha dut a fer una exposició dels
nostres treballs al mateix ESISant Elm,
del 27 d'abril a1 4 de maig.

Monti Galdón Armé

AInmnes de I'Aula-taller

Professora de música IESI Sant Elm

ES1 Sant E h

PARTICIPACI~) A LA '*PROVA
CANGUR 2000" I "FEM
MATEMATIQUES 2000~
El dla 16 de mar$ es va celebrar a la
nostra ciutat la Prova Cangur 2000, en
la qual van participar alumnes de 31
d'ESO i lr I 2n de Batxillerat del nostre
centre
El dia 18 de m a q tres alumnes de 2n
ESO, Eva Bussot, Núria Gómez i Antoni
Torta, després de ser seleccionats en una
primera fase en el propi centre, van
participar a I'activitat Fem
Matematiques 2000(organitzada per la
Federació d'Entitats pcr a I'Ensenyament
de les Matematiques a Catalunya
/FEEMCAT), en la fase de la demarcació
de Girona, celebrada a Palamós.
Aquests alumnes van realitzar una prova
individual i una prova per equips.
Núria Gómez va obtenir el 2n premi del
seu nivell(2nESO)en la prova individual,
i així va quedar seleccionada com a
finalista, i va poder participar a la fase
fmal de ~ a t a l & ~ce¡ebradaa
a,
Esplugues
de Llobregat el proppassat 6 de maig.Tot
i que en aquestes Últimes proves no va
aconseguir de classificar-se per a les
Olimpíades matemitiques.

D e p a r t a m e n t d e Matematiques
E S 1 Sant Elm

El proppassat 28 d'abril vam celebrar , una vegada més, al Teatre Municipal , el
lliurament de premis Sant Jordi del nostre institut, enguany en la seva divuitena
convocatbria.
Els premis d'aquest ceflamen literari, dividit en dos apartats, llengua catalana i
llengua castellana, i en tres categories, alumnes de 11 i 2n ESO, alumnes de 31 i 4t
ESO, i alumnes de Batxillerat, foren els següents.
Llengua catalana:
1".Categoria: l r premi: Per la seva atmosfera intrigant i el llenguatge precís i
trebal1at:El noi dels vestidors ,de Núria GÓmez(2ESO)
2n premi: Per la seva fantasia i vivesa d'expressi6: Sanr JordiZOOO, de Cristina
Collado(2ESO)
3r premi:Pel realisme colpidor del tema i de I'autenticitat amb quk s'ha tranmbs:Ja
n'hi ha prou, eslimuda Hel.lena ,de Cristina Vicens(lES0)
Z'categoria: l r premi: Perque és una histbria especialment enginyosa i divertida,
fruit, sens dubte, d'un gran sentit de I'humor: A d l i a Robi, de Montse Tones(3ESO)
2n premi: A més de la qualitat literiria, valorem també la dificultat que
imposa el conreu de la poesia. La incdgnira de la vida, de Sussama Benguerel(3ESO)
3r premi: Per la sensiblitat i valor simbblic: La rosa de mil p8rals ,d'Olga Alonso
(3ESO)
3'categoria: l r premi:Per l'originalitat del tema, pel sentit de I'humor(encara que
sigui molt negre, negriss~m)i el domini dcl ritme temporal: L'autobús del mul humor:
de Natilla MasíZnBatxillerat~
2n premi:Per haver sabut transmetre, amb f o r p , realisme i maduresa, la
intensitat de I'enamorament: Moixaina , de Josep Puigdemont (2n Batxillerat)
3r premi:Cal remarcar el valor literari del text i I'extensió del conte:Julia, de
Cristina Lois(1r Batxillerat)
Llengua castellana :
1". categoria: 2n premi: Unos días de escayola de Núria Gómez (2ESO)
3 r premi: treball sense títol de Soledad Martín i Cristina Sala(2ESO)
2". categoria: 3 r premi: Cuando 10 vives ...de Montse Torres(3ESO)
3.' categoria: 2n premi: Muene de doble falta de Anabel Brazalez(lr Batxillerat)

ESCACS

L'aigua i les fonts(2ESO)
Durant I'últim trimestre d'aquest curs
tenim activitat d'Escacs al centre,
subvencionada per I'APA. Cada dimecres
i divendres, a l'hora d'esbarjo, els
alumnes interessats pels escacs tenen
I'oportunitat d'aprendre a jugar-hi, ja
sigui iniciant-se en el joc o bé ampliantne eis seus coneixements. L'organitració
d'un campionat entre ells els ha engrescat
d'alli, més.

IESI Sant E h

Sol ser cap a la primavera quan els alumnes de segon CESO treballen el seu crkdit
de síntesi.Se suposa que en aquesta $oca de I'any el temps acompanya mis per fer
soriides i que la pluja haur&enriquit el cabal de les aigües ,que seran el subjecte del
nostre treball.
La investigació aquhtica va ser dirigida per la ml(potser millor di5 pels peus) d'un
expert en el tema, i' Albea GironRs. A bon pas, ens va fer triscar pel Monticalvari,
per antics camins romans, pels comals del Puig- Gros i per masies sempre a la
recerca d'una font...Un bon sol ens acompanyava, tots est&vemassedegats a causa
de la caminada i acceler?tvem el pas amb el delit de l'aigua en la nostra imaginació
i en la nostra seca eola. Font rera font ens vkem anar decebent. No raiaven! I mina
explicació hi havia? El nostre guia ens ho va aclarir: en molts casos la mi(potser
millor dit , "i'urpa") de I'home ha malmenat I'entom, sigui de mamera conscient o
inconscient. És igual, ei mal ja esta fet, el doll refrescant no ens esperava enlloc.
El vhem haver d'anar descobrint en un pou sempre generós altre temps, i que ara

dosifica el seu do per qui sap anar-10 a trobar.

recepció de benvinguda, amb lliurament
d'obsequis per a tots els participants.

Vam tornar cansats, amb la impressió d'haver fet una Nia d'antigues fonts. I la paraula
antigues era prou apropiada, perqub d'elles només en quedaven vestigis, més o menys . Les pmfessores acompanyants del nostre
restaurats, perd gairebé sempre decadents, degradats, desfniits ¡...desapareguts, en
centre, Manoli Máquez- responsable de
definitiva, records de temps millors.
la matbria de Frands- i Merce EM&, i
el coordinador per la p;ut francesa, Gérad
Segurament hauríem de fer una reflexid al voltant de les fonts, i anant més enllh
Garcia, han pogut constatar I'exceLlent
també de l'aigua. Estem fent desaparbixer les fonts d'aigua, en definitiva les fonts
participació dels alumnes de totes dues
de la vida.
ciutats, i esperen poder tornar a repetir
aquest intercanvi el proper curs(fent-lo
Coordinació Primer Cicle E S 0
extensiu a alumnes de I'ESO), una
E S 1 Sant Elm
activitat que un dels propis alumnes va
definir com "una experibncia
d'apropament directe a la cultura i la
"Contixer Sant Feliu (3r ESO)"
llengua franceses", p b tamE, i sobretot,
Com a sortida complementAria del seu abdit de síntesi, els alumnes de 31 d'ESO van
una experibncia humana molt en~iquidulil
participar el 29 de mar$ en una gincana per diferents carrers de la ciutat: el Passeig
que és molt difícil d'explicar si no es viu
del Mar, el Passeig dels Guíxols, carrers prbxims a la Rambla Vidal, el Monestir i
personalment.
la pujada a I'ermita de Sant Elm. Van haver de superar una sbrie de proves de diferents
matbries, totes amb l'objectiu comú del tema del crbdit: conklrer Sant Feliu
Responsables d e I'intercanvi
"EI turisme a Sant Feliu (4t ESO)"
IESI Sant Elm
Els alumnes de 4t #ES0 van visitar les instal.laclons de I'Escola de Tunsme, la
Biblioteca Municipal i 1'Abocador de Solius i la Deixalleria Municipal, el passat 29
de febrer, amb motiu de la realitzaci6 del seu crkdit de síntesi.
Coordinació Segon Cicle E S 0
IESI Sant Elm

INTERCANVI CULTURAL D'ALUMNES DE L'IESI SANT ELM I ALUMNES
DE BOURG DE PEAGE.
Vuit alumnes de Francbs de Batxillerat del nostre centre van realitzar un intercanvi
amb estudiants del centre francbs Notre Dame des Champs, entre el 22 i el 26 de
mars, seguint la tradició de I'agermanamentamb la ciutat de Bourg de Péage, i gricicies
una-vegada més al suport de I'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquest és el
tercer any que aquesta activitat es du a terme.
Després de ser rebuts per la direcció del centre francbs i de la integració amb les
famílies, els nostres alumnes realitzaren diverses activitats culturals(excursions a
Lyon i a Romans, visita del Museu de la Sabata- artesania local-, estudi del sistema
educatiu francbs...) i van assistir a una recepció oficial a I'Ajuntament de Bourg de
Péage, on els van regalar una
moneda d'un euro encunyada
precisament a Romans.

---

L'estada dels alumnes francesos
a Sant Feliu va ser de tres diesentre el 27 i el 29 de mare, en
el t r a n m dels quals els nostres
visitants van tenir ocasió de
conbixer també Barcelona i
Girona. L'Ajuntament de Sant
Feliu els oferí una simphtica

Activitats diverses de
I'IES Sant Feliu
EI crbdit de síntesi esth format per un
conjunt d'activitats d'ensenyamentaprenentatge concebudes per comprovar
si s'han aconseguit, i fins a quin punt,
les capacitats formulades en els objectius
generals establerts en les diferents kees
cumculars. Al llarg del crbdit de síntesi,
I'alumne baud de mostrar capacitat
d'autonomia en I'organització del seu
trebaü individual, i també de cooperació
i col.laboraci6 en el treball en equip.
L'alumne farh un crbdit de síntesi cada
any de l'etapa. (Decret 9611'992.
Generalitat de Catalunya).
La seva realització implica uns canvis
molt importants en l'estructura
organitzativa del nosue institut: un horari
especial per aquests dies, I'accés més
ampli a les aules d'informhtica i
biblioteca, sortides per I'entorn de Sant
Feliu,... i en els nostres hAbits de treball:
treballem més en equip, es realitzen

activitats fora d e I'institut, s'entra en contacte amb altra gent, ...
Aquest any els equips docents han preparat els següents credits de síntesi: "E1 bon
apat" a primer, "Sílex, d&nens i muralles, entre el m a r i les Gavarres" a segon,
"Sant Feliu e n joc" a tercer i "Sant Feliu a t r e s bandes" a quart.
"El bon ipat" és un crtdit relacionat amb l'alimentació, i es realitzen una strie
d'activitats relacionades amb els aliments: visita d'un forn de pa on s'explica
l'elaboració d'aquesta matbria, sortida o1 mercat de Sant Feliu on es fan una strie
de preguntes i entrevistes a la gent que hi ireballa, localització d'establimenrs, on
elslles alumnes mitjanqant un plano1 de Sant Feliu per zones, configuren un gran
plano1 indicant tots els establiments relacionats amb l'alimentació que hi ha a Sant
Feliu, ... D'altres activitats es treballen dins I'lnstitut, sent uns dies molts feixucs, perb
alhora gratificants, ja que regna un clima de treball intens sense perdre I'alegria,
especialment el dia que elsíles alumnes fan un pa de pessic (al forn de pa els expliquen
la fórmula) i tots junts fan un tast dels diferents pans que han realitzat.
"Sílex, dMmens i muralles, entre el m a r i les ~ a v a r r e s " h a estat el credit realitzat
vels alumnes de seeon. La histbria de Sant Feliu i el seu voltant ha estat el cenire
d'interts d'aquest crtd~t.Hem visitat el Museu d'histdria de la Ciutat, centrant-nos
en la sala dedicada a I'arqueologia, el Monestic l'antiga ciutat medieval, el poblat
iberic dels gaíxols, ... fent una strie d'activitats per treballar i conbixer la nostra
histirria. Un dia sencer el vam dedicar per fer una sortida fms al Puig d'hques, (tota
una excursió pels que no estem acostumats a caminar gaire), i la resta del temps vam
aprofitar per visitar l'església de Romanyl, la Cova d'en Daina, el menhir de la
Murtra, la tomba de Merct Rodoreda,... EI crtdit ha estat molt positiu i elsiles alumnes
de segon, han treballat de valent, ja que és el segon crtdit que realitzen en I'ESO i
ja tenien una experibncia prtvia que els ha servit per saber planificar el treball, que
era llarg i dificultós, perd alhora gratificant.
"Sant Feliu en joc", el crbdit realitzat pels alumnes de tercer, és un joc basat en el
trivial. Elslles alumnes han elaborat uns Bmhits de treball per aprofundir en el
coneixement de la nostra ciutat. Una de les activitats ha estat un recorregut per I'entom
de Sant Elm, treballant aspectes relacionats amb el medi natural i paisatgístic, i una
gimcana per descobrir els principals monuments de la ciutat. Tot el procés del crtdit
va finalitzar amb una competició de trivial, on elsfles alumnes van poder demostrar
els seus coneixements.
"Sant Feliu a tres bandes" és un credit relacionat amb els jocs de rol, on elslles
alumnes de q u m han de posar-se en la pell de tres personatges: unla turista italiUna,
unla empresari/a, i una parella jove, en la qual un d'ells esta a I'atur. L'objectiu del
crtdit és situar l'alnmnat en situacions quotidianes del seu entorn: buscar feina, trobar
ois.
. . feiun cum'culum vitae. ...
La seva valoració ha estat molt positiva per
.. ,
partdel'alumnat, que han vist en aquestcredit

oblieatbria
i és Dart de la seva orientació
professional.
No voldsíem acomiadar aquest breu resum dels
crtdits de síntesi realitzats en els cursos d'ESO
de 1'IES Sant Feliu, sense agrair elslles
ciutadansles de Sant Feliu que han ajudat en
la realització d'aquests credits i a tot l'alumnat
per resfors i la bona actitud demostrada en
tota la setmana. A tothom, moltes grBcies.

M. Angela Ayats
Coordinadora del 2n cicle d'ESO
Josep Sert
Coordinador del l r cicle CESO

Recollida de comics
"TBOs" i contes
De segur que molts ja haureu
vist el cartell penjat per botigues i
establiments,és una iniciativa de i'Escola
d'Adults en la qual ens hem coordinat
amb el Servei Municipal d'Educació, la
Biblioteca Municipal i el Punt
d'lnfotmació Juvenil. La idea, tal com
resa el cartell ,és per crear-ne un fons al
Pnnt de Lectura del Centre Cívic
Vilartagues i els punts de recollida són
la Biblioteca Municival i el Pnnt
d'Infotmaci6 Juvenil.
Pensem que aquest material e s t i
d'alguna manera infravalorat, que, en
general, es considera de llegir i llen~ar,
o que només correspon a una certa edat
i que quan hom esdevé adult, arriba el
moment de despendre-se'n , donant-10 o
Ilen~ant-10.Tant sols es conserven els
que degut al pas del teoips, com "En
Patufet" o els "TBO", assoleixen un cert
"glamour" que fa més difícil que vagin
a parar a les escombraries. També hi ha
persones que n'han guardat, (els
aficionats, els col-leccionistes) , perd
quan aquests falten la família no sap qut
fer-ne, esperen un temps i després els
venen a pes o acaben desapareixent de
qualsevol altra manera .
Les institucions no han fet gaire més cas
que els particulars a les publ~cacions
11.lustrades.Els arxius nricticament són
inexistents.1encara quees tmben cdmics,
contes, Cavalls Forts, etc a les

accedir a "L' illa del tresor" il.lusirada
per Junceda o a les obres de Jules Veme
amb els gravats de les primeres edicions.
Poc s'ha conservat. A les biblioteques,
importa generalment el contingut, no el
continent i es renoven els llibres clhsics,
que no els "TBOs", amb noves edicions,
sovint pitjor que les primeres. Les velles,
per manca d'espai i pel deteriorat del
seu estat degut a 1'6s , f o r ~ vegades
a
es
llencen.

.

Els cbmics o "TBOs" com se'ls coneix
popularment, els contes encunyats ,

"troque1ats"en solem dlr, o les
publ~caclons11.lustrades normalment
destinades al públic infantil i juvenil ,
formen part d'un tipus de literatura on la
cornuuió entre la imatee i el text n'és el
motiu essencial. Aixb fa que cada edició
per ella mateixa tingui un valor específic
I no sigui substitu~bleper una alua nova
edició, en la que v d i el color, el paper,
la portada o I'il.lustrador.
Per tant, creiem que val la pena intentar
buscar espai, i muntar-ne un arxiu, que
sigui assequibletant apetits com a grans,
i encara que el cbmic passi actualment
per hores baixes, no hem d'oblidar el veu
eslbgan :"On avui hi haun cbmic, demi
hi bauri un llibre". Aquesta seria la
veritable raó de la recollida; fomentar la
lectura dels menuts i dels que no ho són
tant, i dinarnitzas el més possible el Punt
de Lectura.
Endentment, no ens podem fer el c b e c
de l'bxlt que tindri aquesta campanya
que no té data de finalització. Serem
ophmistes i amb el temps I una m c a de
sort ,pot haver-hi forsimaterial i sobre
tot feina a ordenar.. triar.. ciassificar. veure
i llegir. Busquem que hi hagi moviment
de "TBOs" i noveLles il.lustrades des
d' "En patufet i els cargols" a "Flash
Gordon". passant per Mortadelo, Bola
de Drac o Tintin.
Els excedents, els repetits, els repam
entre el, nois i noies quc vingum al
Jc kaur,!. ;,I Pnrd d'lnformwid J u
o a la Biblioteca Municipal. Amb la
condició que ens dibuixin un acudit.

.

Ens agradaria també que les persones
interessades en el tema ens vinguessin a
veure, per ajudar i donar idees. El curs
vinent 1'Escola conjuntament amb els
departaments de I'Ajuntament de Sant
Feliu d e Guíxols ja esmentats,
organitzarem diverses activitats
relacionades amb el wmic i la il.lustraci6
muna exposicióde ninotaires ganxons
o un concurs de cbmics.

.

Recordeu, no els llenceu porteu-10s !

Escola d'Adults
C.F.A. Sant Feliu de Guíxols

Breu historia i constitució de 1'UEE
A 1 ' ~ r e de
a Serveis Socials de I'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols funcionava
des de l'any 86 el servei de Pre-tallers que atenia nois i noies que havien esgotat el
temps d'estada a l'escolaprimkiai no seguien els estudis reglats. En el pe161 d'aquests
adolescents predominaven dificultats com el rebuig a l'ensenyament reglat, desmotivació
i aparició de conductes distorsionadores de la dinimica clhsica #una escola, a banda
dels problemes personals, familiars i socials que presentaven alguns d'ells. L'activitat
mitjan~antla qual es treballaven aquestes dificultats era la fusteria, ja que és una
activitat gratificant que permet obtenir resultats tangibles de la feina.
L'existtncia d'aquest servei municipal va possibilitar la creació de I'UEE, ja que es
disposava dels recursos humans i materials per engegar el projecte d'educació
compartida. Per nosalaes, representava un repte al treball coordinat amb els IES,
perb no bo era respecte de la població que havíem d'atendre: eren vells coneguts.
El projecte de I'UEE sorgeix amb
i'objectiu de proposar una altemativa
educativa per als alumnes de
secun&a que presenten motivacions
i expectatives que divergeixen del
que pot oferir el marc tebric de
l'ensenyarilent obligatori. Davant
d'aquesta probledtica es constitueix
una comissió integrada per
representants dels dos IES, un
membre de I'EAP i I'equip dels Pretallers, amb la finalitat d'elaborar un
projecte que comeqa a funcionar el
curs 97/98, prkvia concertació amb
el Departament d'Ensenyament.
L'objectiu general és impartir una
E S 0 adaptada que impedeixi que
l'alumne abandoni la seva educació,
sense assolir uns objectius mínims,
d'acord amb la modiiicació cutricular
autoritzada des del Departament
d'Ensenyament.
Les acuvlrars que es fan a I'UEE es basen en els oblechus generals de L'ESO, per6
s'adapten a les necessitats, cuactedstiques i motivacions dels alumnes que participen
de I'educació compartida. Els IES treballen les Brees instrumentals (llengua,
matemitiaues...l i a I'UEE es treballen les Brees de caire més n k t i c . amb activitats
manipulatives, relacionals i de coneixement de l'entorn.

Novetats
- E n castella
Curne rrémulu
Cinema Paradiso
La Delgada llinea roja
Desmonrando a H a q
Elicabeth
El Jinete pdlido
Tienes un e-mai1
- E n angles

Cumbres borrascosas
La Miscara del zorro
Shakespeure in love
Titanic

N o v e l h fantastica
Michael Crichton. Rescate en el riempo
(1999 - 1357)
- Novel4a histhrica
Ferruccio Parazoli. El Príncep
Siddharra: la fuga de palau
Albert Salvadó. L'Anell dhilrr (Premi
Fiter i Rossell 1999)

Novel.la negra
Andrea Camilleri. La Veu del violi
John Grisham. La Hermandad
Novel4a de viatges
Josep M Espinis. A peu pel Pais Basc
Albcrt Om. Els Vans de dalt: la volra a
Europa en 88 dres
Ferran Torrent. Living l'Hmnna

-

LITERATURA
- Novel4a i narracions

Maria Angels Anglada. Nit de 1911
navid Cirici. Ln Wdn dels alrres (Finalista
Premi Ramon Llull 2000)
Pau10 Coelho. Veronika decideix morir
Helen Fielding. Bridget Jonesperdel seny
Marianne FREDRIKSSON. La Histdria
de Simon
Juan Goytisolo. Carajicomedia
Maria de la Pau Janer. El Desig: vuir
histdrirs d'amor
Andreu Martín. Veritats a mitges (Premi
Ramon Muntaner 1999)
Cormac McCarthy. Torr aqueiis cavalls
A. Munné-Jordi. Veus de boira des del
pont (Finalista Premi Sant Jordi 1999)
Antonio Muñoz Molina. Carlota
Fainberg
Teresa PAmies. Crhniques de comiar
Manuel Rivas. Ella, maldita alma
Maria Merce Roca. Delictes d'amor
(Premi Ramon Llull 2000)
J. K. ROWLING. Harrg Porrer i la
cambra secreta
J . K. ROWLING. Harry Potter i elpres
d'Azkaban
Lorenzo Silva. El Alquimista impacienre
(Premi Nadal 2000)
Isabel-Clara Simó. T'imagines la vida
sense ell?
Emili Teixidor El Llibm de les mosques
(Premi Sant Jordi 1999)
Olga Xirinacs. L'Home que mossegava
les dones

Darreres
presentacions

TEMES DIVERSOS
-Biografies
Fabil Estapé. De rotr o l o r s
Antonio Gala. Ahora hablaré de m i
Lluís PRENAFETA. L'Ombra delpoder
José Luis Vilallonga. La Cruda y tiernn
verdad
Altres
Jordi Bolhs. Atles del Comtat de Girona
(785-993)
Eudald Carbonell. Planera humd (Premi
Príncep d'Astúries 1997)
Salvador Cardds. El desconcert de
l'educació
Joan Corbella. Infidelitutx desamor i
desengany
Daiai Lama. EI arte de vivir en el nuevo
milenio
Ernest Gombrich. Breu histdria del m6n
Gran attes de carreteres de Catalun.ya,
Illes Balears i sud de Franca
Pepe Rodríguez. Adicción a sectas
José Antonio MARINA. Diccionario de
10s sentimientos

Durant els passats mesos de
mars, abril i maig s'han dut a terme

diverses presentacions de llibres a la
Biblioteca Municipal: e1 31 de mar$, es
va presentar la novel.la Dc.spr& del tro,
de Miquel Aguirre, autor de Banyoles
resident a Sant Feliu; el 14 d'abril, el
llibre La Qulirnicn de cada dia, de Xavier
Duran i Maria Dolors Martinez i Nó, en
quk s'analitzen, de manera molt
entenedora, els processos químics més
habituals que es produeixen, sense que
ni ens n'adonem, en la nostra vida
quotidiana; i la darrera presentació ha
estat el 19 de maig: Sanr Feliu de Cuixals
per a forasters, de Josep Cullell-Ramis,
la darrera obra d'aquest autor ganxó en
que es recullen diferents recorreguts de
valor histhric, artístic i arquitectbnic per
la ciutat de Sant Feliu.
Les presentacions de llibres donen
I'oportunitat de donar a coneixer els
autors al públic, apropar-10s i poder
profunditzar en els perques i els coms de
cadascuna de les obres que fan.. . és un
acte de promoció cultural que desde la
Biblioteca es pretén continuar mantenint.

Properes activitats:
Una nova HORA DEL CONTE cada
mes: juliol, agost i setembre.
Noves presentacions d e llibres.

Fi de la campanya El Racó dels Contes
El passat 24 de mars va finalitzar la campanya de I'Hora del Conte que, durant 10 setmanes, la Diputació de Girona ha
estat oferint a la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols: EL RACO DELS CONTES.
Aquesta campanya, duta a terme en col.laboraci6 amb IBscola de Teatre El Galliner, s'ha dut a terme tots els divendres a la tarda,
de 6 a quarts de 7, des del el 14 de gener fins al 24 de mar$. Els objectius d'aquesta activitat eren, d'una banda, iniciar nens i
nenes en el món de la lectura, vivint la Biblioteca com un espai obert, ple de fantasia, imaginació i per a tots; de l'altra, promoure
entre els nens i nenes I'blbit d'escoltar contes i usar de manera regular el servei de la Biblioteca (i aquest Últim apecte no només
en els infants, sina també en els pares i mares que els acompanyen).

I

Servei WduCaeiÓ
Galenes Sant Joan 17220St Fehn de Guíxols
Te1.972820810 Fax:97282821194
E-mal edu&@ddpies

Servei &'Anil,
d Abadta, s/n (Mones@ 17220 St. Fehu de Guíxols
Te1 .97Z 82 15 75 Fax.:972 82 15 74
E-maiL arxiusfg@ddges
Harans d'est~u.
D e ddiufls a divendres, de 9 a 14 h.
DlmartS I &jo=, de 17 a 19 h.
(pssabtR,acon~emambel responsabled e l ' h u j

quantitat d'usuaris i de préstecs de la
Biblioteca.
L'Hora del Conte continnarl a la
Biblioteca durant els propers mesos, pero
ara una vegada cada mes. La darrera va
ser el passat 5 de maig, amb UNA DE
PIRATES: va ser una Hora del Conte
sobre histories pirates (Barbaroja,
Barbanegra.. .), a c k e c #Albert Estengre.
Aquest conta-contes es va acompanyar
de dues espases i d'altre material
escenogrlfic, i va comptar amb la
participació d'alguns dels nens i nenes
assistents per a la narració dels contes.

d Sant Llaren$, l i , 11.17220St Felm de Guixols
Tel 972 32 40 57 Fax 972 82 15 74

E-mad: btbsfgeddgl es
Horari:
Matins. de dimarts a dissabte, d'll a 1330 h.
Tardes, de dilluns a divendres, de 17 a M,30h.

d Abadia, s/n (Monestir) 17220 St Feliu de Guíxols
Tel.: 972 82 15 75 Fax.: 972 82 15 74

E-mail: culturasfg@ddgi.es
Horani d'estiu (de juny a setembre):
Feiners, $11 a 14 h. i de 1.8a 21 h.
Diumenges i festius. d'll a 14 h.

Ajuntament de Sant Feliu de Guixols
de Cultura i Educació

rea
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w Diputació de Girona

