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Canvis i continultat 

C 
om poden comprovar els lectors deL8Arjau, la presentauó 

i disseny de la m a t a  ha variat lleugerament Es tracta 

de presentar, més o menys, els matmos conmguts de la 

publicanó d'una manera més planera i agradable. Bxd, 

pel que fa a la forma. 

Quant al fons, pensem que ha de conbnuar essent el 

mateix. L'Arjau, que voldria atribar puntualment cada trimestre ai lector, ha de donar 

a coneixer les activitats dels seus serveis, que són hkicament de cultura. L'atxiu, el 

museu, la biblioteca i el servei d'educació són serveis municipals que hau d'informar 

de Les seves zhvitats; i que, per aixd mateix, han de disposar de la swtiprdpia eina 

d'expressió -la revista de 1'8rea- per auna comunicació i intercanvi més ampli i lluny& 

amb altres arxius, museus, biblioteques i serveis d'educadó de diferents llocs del país. 

A més, vol continuar la seva contribució cultural, rwaloritrant el patrimoni -prenent 

aquest paraula en el seu sentit més ampli. 

Per aquesta raó, encara que per decret d'alcaldia hagi canviat de nom I%ea -ara és 

AREA DE PATRIMONI CULTURAL (ARXIU I MUSEU), BIBLIOTECA I ENSENYAMENT- 

no res ha variat en el fons. Tant se val! 

És evident que aquesta atea o els serveis municipals que I'integren -a part de la tasca 

administrativa que els és prdpia- només hi apbrten una engruna, ai panorama cultu- 

ral de la ciutat. Altres ;?rees, dins del mateix Ajuntament, les 

associacions mixolenaues, els centres escolars. etc. també " . . 
hi contribueixen. 

Una altra qüestió, molt diferent, és la coordinació de tots 

aquests esfor~os. En el seu temps -far;? ja uns dotze anys-, 

hom intenta de crear una Comissió Ciutadana de Cultura 

amb i'ohjectiu dar de dur a terme aquella coordinació. Perd, 

aleshores, van decidir que "poiíticament" no era correcte o 

convenient. De llavors, a en@, ja no se n'ha parlat més. I és 

una llhstima, perque la participació ciutadana, malgrat totes 

les seves complexitats, limitacions i lentituds, implicaria un 

major enriquiment cultural. 

Dit aixd, i des de la relativització i modestia de la nostra aportació a la culhlra gan- 

xona, no podem estar-nos de repetir-que pensem que la CULTURA és el factor econb 

mic o la indústria amb mes futur del nostre poble. I que la historia -la investigació 

(arxiu i biblioteca) i la divulgació (museu d'histdria de la ciutat i escoles) continua 

essent-ne l'eix principal i bisic. Des d'aquesta dptica, demanaríem I'administracM 

més audicia i imaginació a l'hora d'invertir, en recursos i personal, en aquests serveis 

que s'expressen mitjanpnt L'Arjau. 
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Receptaris de cuina i de 
reboiteria conservats a 
['Arxiu Municipal 

L 'Arxiu Municipal de Sont Feliu de Guixols fa poc s'ha enri uit amb una donocM 
del Sr. Lluís Roig i Llorens, amb antecedents i interessos %miliars a Sant Feliu 
i a Barcelona, entre la qual trobem alguns papers dedicats a 10 cuina i. a la 
rebosteria fornilior, escrits en catala i costella, que I'arxiver i historiador Angel 
liménez ha tingut la gentilesa de fer-me coneixer. 

Manuscrit familiar del 1829, 

T 
emps era temps la majoria de les el paper uns menús i les conserves de cada estació 

amb receptes de pastirreria famílies apuntaven en llibreter, en que no es tornaven a fer fins l'altre any. Vull dir 
i d.altrer. blocs i en fullssolts aquelles receptes, també amb aixh que per no fiar-se de la mem6- 

preparats, fórmules que a cada llar ria, que de vegades traeix, les mestresses de casa 

es repetien d'una manera cíclica, com a mostra s'apuntaven ingredients, mesures, receptes copi- 

de la cuina i de la rebosteria de temporada, ades dels llibre5 més a I'Ús, maneres de preparar 

del menjar senzill de cada dia. Sense supermer- segons quins plats, els secrets dels quals es tras- 

cats n i  queviures congelats, les menges tenien metien de mares a filles, etc. 
una vida més curta, i molts plats eren 

estacionals. D'aquila impartancia Entre aquests papem hem vist una llibreta escolar 
de finar sobre d'un ancestre de la familia, els apunts de llatí de 

I'estudiant Juan Roig, datats de 1829, que van 
ser reaprofitats, uns anys després, 

per a copiar-hi a les 
pagines, en blanc 

del quadern, un 
receptari malt 
interessant de 
rebosteria, liro- 
reria i adrogue- 

ria que conté més 
d'un centenar de 

preparacions sobre 
confitures, pastis- 

sos, licors, orxates. 
etc. Entre aquestes 

receptes destaquem la 
manera artesana de 
clarificar el sucre. Una 

vegada el sucre es posa 
al foc dilrilt amb aigua, 

aquest pren diversos punts 
de cocció, regons la tem- 
peratura a la qual es sotm$r. 

Així s'obté el punt de fil, el 
punt de xarop, el d'almibar, 
etc., cada u aplicat a una pre- 

paració concreta. També eren 
corrents a I'hpoca l'elaboració 
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casolana de torrons, ratafies, xocolates, el menjar 
blanc: una relíquia medieval, documentada ja 
ai segle XIV; els massapans, xarops, mistel.les, 
aigüer de fruites, codonyats, gelees, merengues, 
ConseNes etc., que donen fe de la riquesa del 
quadern que, més endavant seria interessant de 
publicar per donar fe de la importhcia dels ali- 
ments i begudes dolces a la nostra cultura, de les 
preferkies de la sbcietat del segle XIX. 

La pastisseria i la rebosteria són arts que ten- 
deixen a l'exactitud perque demanen ingredi- 
ents i mesures molt ajustades. Pastissos, coques, 
almibars, sucs, fruites confitades, que abans del 
segle XIX, elaboraven només adroguers i flequers, 
mostren les tendencies en el gust d'una comuni- 
tat, captivada per l'aspecte sensorial, visual, oifac- 
tiu de ler ilaminadurer, de reconeguda membria 
gustativa. En aquest petita llibreta hi trobem 
doncs tot un cataleg de postres de k i a ,  de pas- 
tissos de diumenge ifestesdeguardar, de les apii- 
cacians de la fruita a la cuina i el rebost. També 
interessen ei jocs d'estrb que s'empraven, mot- 
llos, mesures. ingred~ents, objectes de metall o 
de fusta wer maniwular-10s. les maneres de coure 
les pastes en forns casolans, la diversitat de mel- 
melades, xarops i aiguer que s'obtenien de les 
materies primeres de i'hort familiar. 

Finsfa quatre dies moltes cases particulars, masos, 
congregacions elaboraven la majoria deis pro- 
ductes destinats al consum diari. La manca de 
botigues especialitzades convertia cada mestressa 
de casa en una hlbil artesana que feia codonyat, 
ratafies, confitava fruites, arrels, fabricava massa- 
pans i torrons, licors casolans, etc. Com que gai- 
rebé no existia la química aplicada a conservar 
els aliments, i la industria del fred no era massa 

A dalt, me"" infantil que .or- 

respon al dimarts d'una ret- 
mana. 

Phgines interiors del manur~ 
c r i t  donat a I'Arxiu Munt ipa l  
pe1 s* Ll"i. Roig i Llorens. 

Fins fa quatre dies moltes cases 
particulars eleboraven la majoria dels 
productes destinats al consum diari. 



Aquí es preparava amb una gran abundancca 
d'herbes aromitjques 

ESCABECHE DE PESCADO 

Frito ei pescodo sin harino, se hoce un adobo de 
hojas de iaurel mochocados, vinogre fuerte, un 
poquito de ozofrán, tomilio, hinojo, orégono y unor 
pedozos de naronja agria. Con todo re hoce un 
cacimiento y se colo ei pescado frito en 8. Si tiene 
bastonte sol, se ie pone a proporción. 

MENU INFANTIL QUE CORRESPON AL 
DIMARTS D'UNA SETMANA 

Almuerzo: Un meiocotón mmoduro, una rmo de 

de cocoo, pon y monteco, compoto de monzono y sumir fresc en un moment. ,,s,,m 

Rerepta solta dela ratafia de atesa, eis colorants i els additlus eren naturals. 
Eren der~vat~us d'una certa cuma I rebosteria fam,- 
iiar, treballada sense presses. Les masies i pobles 
de terra endins no tenien altre alternativa que 
autoabastir-se amb els productes que donava 
la terra o el mercat més immediat. Ben sovint 
s'aprofitaven els excedents de fruites de tempo- 
rada perconfitar-les per ai dur hivern. Hortalisses, 
verdures, pomes, peres, nous, ametlles, avellanes, 
tomates, figues, etc., asseguraven nodriment a 

moltes llars de classe mitajana. També abunda- 
ven els licors de fruites, d'arrels, els almiban, les 
gelees treballades amb sucre abundant i espe&€. 

També hem trobat entre un altie plec de notes 
i de documentació, un resum d'altres preparaci- 
ons casolanes de carn, peix, i uns folis cosiu que 
contenen, dia a dia, el regim alimentari que han 
de seguir nens i nenes de principis de segle XX, 
a ben segur preparat per un metge o dietista de 
I'epoca que volia posar l'accent sobre la impor- 
tancia d'una alimentació adequada a la seva crei- 
xenga. Donem a coneixer el menú d'un dia de la 
setmana, que mostra la riquesa de I'alimentació 
en una casa benestant. 

Per tal que el lector pugui fer-se una idea dei conti- 
gut d'aquests papers, transcric algunes d'aquerter 
receptes respectant la grafia dels originals. La pri- 
mera ensenya com escabetxar peix, quan aquest 
era molt abundant, i no tot es podia consumir 
fresc en un moment determinat. L'escabetx és 
una forma antíqubima de servar els aliments. 

RATAFIA DE CODONYAT 

Amb el nom de ratafies coneixem molts licors 
dolgos que no forgosament són fets amb nous 
verdes. Aquest ratafiat de codonyat tenia també 
un valor terapeutic perque servia per dolon 
d'estómac, i per gent que anava desventrallada. 

S'escaileixen ben bons i madurs. Es pelen i es tollen 
o trossos, netepnt-lar omb oigua fresco. Després 
es premsen ben fort fins a recollir sis litres de suc 
de codonyat, i se li barrejan de seguida dos litres 
y miti d'aicafoli de 90 grous, posot tot en un reci- 
pient o proposit. Se li afegeixen eis seguents gene- 
rar: ometilar amargor 3 grams; cbñeilo en branco 8 

grams; clavell d'especies 4 grams, tot una miqueto 
trinchat. Tingui's en oquest estat durant un mes. 
Passat oquest temps re li ofogeix el seguent: cuixa- 
ro... disoit en fred, compost d'un quilo y mltg de 
sucre per un litre d'oiguo. Per últim es filtre bé i 
s'emboteila, quedant un licor deliciós. 

CONSERVA DE TOMATE 

Se peion y quitan las gmnos Se pone o escurnr en 
un tropo la pasto que quedo Se pero par irbro, se ie 
pnton tres onzas de sol Se pone o cocer 

PEP VILA. Lhcencmt en Aloiogro Cotolona 
Autor, entre oitres molts treballs, de "Ler htúrgm 
dei menior o les terres grronmes" 



Retrat de Lluir Companys amb 
altres autorhts a I'Hortal de 
la Gavina de S'Awr6 I'my 
1933, por d r p d r  de la  mort 
de Fmn- Mad6 (Vlcrnr 
Candol. AMSFC, Fons de Pere 
Rlgau I R-h). 

AI costat, relebndó del 
primer Corpus Chdrtl un rap  
arabada la guerra MI I'any 
1939 (Pere Rlgau. AMSFC, Fons 
de Pere Rlgau I R e ) .  

A bah, p l a p  del Monertir 
durant b d k d a  dels 70 
(Josep Cranés. AMSFC, Fons de 
lorep Cranis). 

catalogació i digitalització 
de I'arxiu d'imatges 

. - >-- . ~. ;. -~~ 
F 

L'Arxiu Municipal custodia un important volum de fotografies sobre la ciutat 
de Sant Feliu de Guíxols, per tal de facilitar I'accés dels usuaris, h a  iniciat el 
tractament de les mateixes, consistent en seva catalogació i digitalització. 

L 
'Arxiu Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols compta en I'aaualitat amb 
prop de 18.000 imatges aplegades 
principalment grhcies a les nombro- 

ses col.laboracions de particulars que.s'han anat 
resrenyant ai butlletí des de I'any 1989. Desta- 
quen pel seu volum els fons dels fotbgrafs pro- 
fessionals losep Granés i Pere Rigau, el fons del 
fotbgraf afeccionat Francesc Llorens i la col.lecci6 
de la Galeria Espufia. Per altra part, hi ha tambP 
el fons fotografic municipal amb imatges rela- 
tives a protocol, urbanisme i publicacions. A 
partir de totes aquestes fotografies es poden 
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la digitalització de les imatges 81s usuaris podren : 
d:sporar m& facilmcnt de les rcproddcciom que 
siguin del seu interk. El mes de juliol es va ini- 
ciar la catalogació de les imatges i, actualment 
s'csti procedint a la informatització &.s regis- 
ves corresponents a un primer grup de cap a 
3.000 fotografies. Per a la tasca de documenta- 
ció i dexnpuó de ics fotografies I'Arx:u va comp. 
tar durant e,s mesos de 1 ~ 1 ' 0 1  : agost amb la 
col.laburaci6 de Marce. Comar, Xavier Conchilo, 
Núria Cucharcro i Ester ConzAlez, a qui volem 
agrair molt especialment no només la seva de& 
caei6 sinB tamhé la seva cord~aiitm. EE p t m  
que, amb la inauguració dei nou W ~ Q ,  L'Arxiu 
porha posar a dispesioó ddsmuaris ekatálegvie 
&cWcarneN la totaiit%t.de bwmatges. -'C ' .. 



.. 
:&&@i&5 del 
-: .de Pmcesc. 

1 passat mes de juiin1,l'Aj~- 
@ment de Sant Feliu de 
Gufxdis vaadquirir ai s t  Lluís 

.. ,, 

%enai Compañ6, constituit per 1.900 
.@upmifives estereoscdplques en supon 
devidre fetes per L'autor cimant eis &ys 
20 i 3b, El conjunt és d'un gran iot& 
perla qudtat  de les imatges, tant des 
del punt d e a t a  tscnic com pel contin- 
gut, ifam1)é pel seu exceLlent estat de 
mnserG%a6. Les dmposltives, un mag- 
nBc exemple de lapioduccid d'un 
fnt6graf afeccionat, mostren els centres 
d'interh del seu autor. Per una part des- 
taquen les fotogmñes sobre el mar i la 
pesca, tirades tant a Barcelona, on resi- 
dia, com a Sant Feüu de Guíxols, lloc 
d'btiueig. A Nnda de les anteriors, la 
major part de les imatges componen 
Sant Feliu, conaeta%Ient a les activitats 
prbp~es de les vacances: excursions per 
la zona, uspr.oalrnent a la costa, estades 
als banys de Sant Elm, bailades de rar- 
danes, anades a mercat, etc. Un tercer 
grup d'imatges conespon a sortides a 
muntanya I, ñnalment, Iu ha algunes 
vistes de Barcelona, principalment de 
Monijufc durant els preparatius per a 
l'Exposiu6 Universal de l'any 1929. 
L'Andu iniciar&properament el tracta- 
ment deiPms, que quedari a disposicib 
dels usnans un cop estlgru digutzat, 
per tal de garantir la seva conservaá6. 

05.06.2000 
I- M d  i S+ 
Negatiu de la publintat del fabdcant 
lano. 
4 i m p y x  del. Jan6 (1931). 
4 hdicacionespara el 
descorche ... 
Corcho. 
rndurtriias 'gnn(icas, 
Ley del tin re 
2 clirec metril.lim de zenc, d'lm- 
prernta Minena Ianó. 

06.06.2000 
Fam& LlanmZdr/de BIgll 
Col.le"ó de postals de Girona. 
Concunos ara 1953 Federa 
~rpaiiola 4 Pesca. ' 
Concurso Oficial depercn Ma 
Pla a de Aro, 1959.  eie est iva^ ~stival de   usi ca, 
rete. Apntamiento de SFG, 1 
C0"ert'per I'OIfeÓ catald. Pr 

04.08.2000 
Bnrlr Caldar Miquel 
In m m o h n ,  26 setembre 1926. 
A Juli Garreta, amb fi- 

01,12.06. li 25.09.2000 
Llurs RoigLlor- 
Rwista S'&arÓ,1966. 
M. Po Elemenms de an'tmétic?,.., ' 

~ r n e g n a ,  1819. 
Tm recordatoris del boteigdeloan 
Roig. 1903. 
A l b m .  Fotografias de S. Feliu de Gui- 
mls. A. Mauri. SFG (1898). 
Dser monedes an es 1675 i 1706. 
2Opaper/moneda%temps de la 
Guerra Civil. 
25 fotogafes de SFG. 
10 segells "Homenatge a la 
'JRSS.1937". 
10 segells d'UniÓ Catalanista. 
2 cprtolines del "Plato Unico y Dia 

e racionament BCN, ~, * 
... , 

cedula de 1'11.05.1940. . , 





L A  R E C E R C A -  

St. Feliu: centre hospitalari 
de campanya (1 793-95) 

Durant el conflicte bel.lic, conegut com a Guerra Gran, sorgit entre el govern de 
Carles IV d'Espanya i el de la República Francesa creat per la Revolució, la vila 
de Sant Feliu esdevingué un gran centre hospitalari i un aran cementiri. 

Q 
uan el 7 de marc de I'any 1793 
la Convenció francesa va decla- 
rar la guerra a I'Estat Espanyol, 
ningú s'imaginava I'alt cost en 

vides hurnane perdues ecanbmiquer que aix6 
comportaria a ambdós pa.isos. Especialment durs 
i sagnants es varen mostrar els primers combats 
davant les poblacions del Rosselló (Ceret, Thuir, 
Elna, Partvendrex, etc), I'estiu de 1793 quan el 
general Ricardas avangava victoriosament sobre 
els exerciti de Deflers, Lemoine i Dagobert. 

Coincidint, perh, amb el contraatac realitzat per 
les forces del general Turreau, comenpren a apa- 
reixer a Sant Feliu els primers soldats ferits i 
malalts provinents del front. De fet, gracies a un 
llibre de defuncions que es guarda a I'arxiu par- 
roquial titulat Obits dels soldats que moriren en 10s 
hospitals de esto Villa de1 de 8bre de 1793 o 1794 
podem fer un seguiment gairebé exhaustiu del 
que va succeir i, alhora, representa per el Wnat 
guixdenc. D'aquesta manera, contrariament al 
que es pot suposar, I'hospital municipal de la vila 
no va aixoplugar en el seu interior a cap soldat 
procedent del camp de batalla. Tan sols tres 
infants de les Reials Guardies Espanyoles n'ha- 
vien fet llit durant el mes d'abril de 1793, quan 
es dirigien amb els seur regiments a la frontera; 
un dels qual<va morir després de 18 dies d'ha- 
ver ingressat. Així ho demostra I'estudi d'altes i 
baixes de I'hospital guixolenc.l Sens dubte, la 
manca de capacitat de I'hospital va fer que els 
saldats fossin allotjats a diferents indrets de la 
població. S'habilitaren rapidament dependsncies 
al monestir (harpitol de Son Benito), a I'església 
de Sant Joan (hospital de San luon), alhora que 
s'utllitzaren també dues cases particulars propi- 
etat del municipi que tenien llogades a Monica 
Riembau i Francesc Patxat i Font.? No cal descar- 
tar t'ampoc Ikixecament d'algun tipus de centre 
d'acollida mbbil per part dels militars, que acaba- 
rien de formalitzar els hospitals anomenats, Sonto 
Teresa, San Rafael (cases Riembou i PaDtof?), San 
Pedro i General de Montsermte. 

DISTRIBUCIO I IDENTIFICACIO DELS LMb-deldbbdefssolda*q= 

SOLDATS MALALTS I FERITS. CAUSES ~ , ~ P ~ , " ~ . $ ' 7 7 9 3 ~ 1 7 9 4  

DE DEFUNCIO 

Per diverses notes manuscrites dels camanda- 
ments militars, entaforades en les cobertes interi- 
ors del llibre parroquial, podem saber que cada 
hospital de la vila comptava amb una identifi- 
cació concreta (hospital de Son luan, hospital de 
San Rafael, etc). Dins les seves dependsncies, els 
malalts quedaven inicialment identificats per una 
numeració personal adscrits a una sala medica. 
Es prenien, doncs, tot tipus de dades personals, 
militars, familiars, així com darreres voluntats, 
sempre que s'hi fos a temps. Només en cas de 
defunció, els oficials passaven aquestes afiliacions 
al rector, per tal d'inscriure-les al llibre d'irbits: 
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El nombre de soldats morts a 
Sant Feliu va elevar-se a un 

total de 329 militars. 

"Hospitdde San Pedm, Psaia, numem 6. Antonro 
Hurtado Santa Mwa, de 17 oñor, C o h  29 de to S-" 
C I ~ ,  dedel 49 Botalldn de Reaies Guordfas EpiOIas, 
muri6 a lar 8 de la nohe del dm 22 de nwiembie 
de 1793 y recibió los 5antos Sacmmeotos.H~o de 
losé y Teresa, natural deJere2z de fa Fmntern, Fron- 
cisco Mos, pdmo, entregará ;o que dice la carta 
de Antonro Hurtado que son la reoh que un0 ve+ 
que 10s dem para su alma, orsi mimo dero dos 
pqrt!das dde diner0 que /e han de venir de su madre 
y de su tta". 

Tanmate~x, la  major pari d'aquestes mortr-m- 
pre segons les notes afi~ials mifitars- foren degu- 
des a "caienturas, owpanán y sofococi6n del 
pecho", qwequivaldria afebmdesaltes i pneum6- 
nies. En cap dd'@questes anotacions es fa esment 
de tendes de bala o d'explosions. 

El nombre de soldau quevarenmorir a Sant Feliu 
de Guíxols, entre els mesos d'obubre de 1793 
i febrer de 1795, varen elewr-se .a un total de 
329 m~l~tars: 2 captans; 1 sergent de F classe; 6 
caoorals de 1': 8 caoorals de 2% I tambor i 31 1 
g&rdtes (273 d'infanteria lleugera; 37 rapdars 
I 19 granaders). De tots aque*, a excepció dels 
dos capitans, tan sols un dels soldab m m  pro- 
venia de família noble. Es tractava del jove Juan 

Becwril Herrera, de 22 anys, infant de la primera 
companyia del slse batalló, natural de Rlnconada, 
blsbat de Sevilla, "hfp deDn.luan y deDnaj5sefoi 
tlene en puda de swfam38 redes y 10s papdes de 
/o CopimCs y NQWezo de su Pudce, y sí muere re fe 
envfará~ a su Modre, Borrelona-SevdI~". 

OCTUBRE-DESEMBRE DE 1793 

Entre el 15 d'miubre i el 31 de desembre de 
1793 er varen pr~duir en aquests ho&hlls ?39. 
defuncions. Per graduació: 1 caporal de I*; 2 
capomls de 2*; 1 tambor, i 75 soldab.Aquests 
soldats provenien de $lents zones de la penín- 
sula: Toledo, Madnd, VaDncia, Saragossa, Ueó, 
Ovtedo, Lugo, Sevilla, etc. Das d'ells catalans: 
PereTorrent, natural de Reus, de 22 anys, tambor 
de la 9 cmpanym, que morí el 7 de desembre, 
i Nat& Jerra, nata Uagustera, de 21 anp, soldat 
de la 6% companyia dei S, batalló, que ho féu 
el 12 de desembre. La mitjana d4edat d'aquests 
militarr era de 28,78 anys (entre 17 i 52 anys), 
per bé que el gruix de defuncions sesitua maia- 
nt'ariament entre els soldats de 22, 24, 26, SD 
i 40 anys. Així mateix, el dia que hi va haver 
mC ba~tes als horpltals de S m t  Feliu (octubre- 
desembre 1793), va ser el 28 de desembre amb 
vuit morts. 

GENER-DESEMBRE DE 1794. GENER- 
FEBRER DE 1795 

Entre 1'1 de gener I el 31 de desembre de 1794 
h hagut4 241 deiuncionsen ek hospitals de Sant 
Feiiu. Ei gener, pera, va ser el q4e més baixes va 
causar (1 30, precisament quan els dos exSrub 
r'havien retirat ak quarters d'h~vern, després que 
Ricardos ocupés Cotiiotlliure. El me5 de febrer hi va 
haver 39 morts; el ma5, 34, r a I'abr~l, 13. Flns 
al me$ d'agast no hi torn& ha haver cap expira- 
ab. Aquell macs cmnptsbllitzaren un total de 8 
bbits; el setembre 9; I'octubre 3; el novembre 4# 
i el desembre 2. D'aquests, tres d'ells eren cata- 
lans: Cipd Rebollat, natural de Reus, de 30 anys, 
soldat de la 4a. Companya del Zh, bataIl6, q w  
maríei 19 de gener; Pere Feliphe, de Barcelona, 
de 25 any% de la 44 companyia del lr, batail6, 
que ho féu el 23 de1 matelx mes, i Claudi Bya 
Severa, naxuta Vmebre, de 24 anys, soldat de la 
l\:ompanyiadel 6Pbatall6, mori el 6 de mars. 

La mlijana d'edat d ' a q w  m~btars@ener.desem- 
bre 1794) se sltuh en els 24,44 anys (entre 17 I 
Manyr), malgrat que el gruix de defumans dels 
soldats va recaure entre els de 22, Z3, 24 i 25 
anys Eis dies que h~ varon haver m C  baixes als 
hosp~tals desant FelIu foren el 17 I 18 de gener, 
amb onze I vult morts respaivament. Per gradu- 



acio 2 capitans; 1 sergent de 2*; 5 caporals de 
. 1"; 5 caporals de 2% i 233 soldats. 

L'any 1795 se'n comptabilitzarien només 4 morts: 
una el mes de gener i tres el febrer, amb una mit- 
jana d'edat de 29 anys. Per graduaci6: 1 caporal 
de Z3. i 3 soldats. 

MISSES I LLOCS D'ENTERRAMENT 

Pel recompte fet en el llibre d'bbits parroquial, 
podem dir que 309 soldats varen rebre els sacra- 
ments abans del reu decés (94,22%). La resta 
-d'un total de 19 rnllitars- 13 d'ells (3.96%) varen 

morir sense ooder-se'ls subministrar. i 6 soldats 
(1,8296) només se'ls pogué administrar un dels 
sacraments (penithcia, eucaristia o extremau- 
ció): "Dn. Hipdlito Saloberni, de 46 oños, cbpitán 
de 10 55 Compafiio delZP Botollón de Reoler Cuar- 
dias Españolas, rnurió el 27 de setiembre de 7794. 
No recibM sacrarnento alguno por haberse hallado 
muertox. 

Depenent de la graduació, doncs, I'acte litúrgic 
-celebrat I'endemi de la defunció- comptava amb 
dues modalitats. Els soldats rebien generalment 
una missa simple pel "podre de olrnos", de vega- 
des, fins i tot, un cop enterrats. En canvi, per als 
dos oficials i un caporal de 24 natural de Ceuta, 
es varen fer misses cantades amb cos present i 
amb I'assistbncia de la comunitat de monjos i 
beneficiats. 

Dels 328 militars enterrats a Sant Feliu -un d'ells 
va ser traslladat a Palamós- 290 reberen sepul- 
tura a l  cementiri parroquial situat 

DESPESES DELS HOSPITALS DE CAM- 
PANYA 

Tot i revisar diversa documentació municipal per 
tal devalorar la despesa econbmica que va supo- 
sar a la vila el manteniment d'aquests hospitals 
-registres de sanitat, manuals d'acords, papers 
militars, etc.. només el llibre "Castos Extraordina- 
rir"de I'hospital municipal (setembre de 1796). 
ens dóna una petita mostra d'aquell cort. 

L a mabria de morts foren 
degu d es a "calentures, ocupa- 
cion y sofocación del pecho" 

Coneixem, doncs, I'import que I'administració de 
I'hospital va haver de pagar a diversos indurtri- 
als per netejar i reparar els locals on havien estat 
atesos aquells soldats. El total d'aquestes obres, 
on hagueren d'intervenir paletes, fusters i pintors 
"oer són treboll fet en las cosas del Hosoital. des- . . 
prés de haver eixit la trapo" puja a 61 3 lliures bar- 
celoneses i 12 sous. 

Finalment, també es varen pagar els honoraris 
del notari Rafael Pérer (3 lliures barceloneses) on 
es justificaven notarialment els danys ocasionats 
als edificis habilitats per a hospitals. 

GERARD BUSSOT. 
Investigador i col.labarodor del "L'Arjau . 



E L  P A T R I M O N I  

Pere Mates (vers 1490/95- 
1558). Pintor guixolenc del 
cinc-cents. 

Dins aquell model importat i farcit, en 10 maior part per forasters, que va ser 
el Renaixement catola, caldria destacar es eradiques i comptades aportacions 

Retaule de Seguerá 
d'artistes outoctons, que van saber assimi or una sL.rie de convis del nou model 

(ls3s/So?) Mvreu d'Artde 

P 
picthric euro eu Pere Mates no només en fou un dels pocs exemples sinó ue va 

chna (roro m-iu Mar). sobresortir Benire la majoria dels seus col~legues en abundor i qualitat B'obra, 
de la de I. denotant jo fos o trovés de simplificacions o d'interpretacions, poc agossarades 

mccii.vei- et monogroun. sovint -pero segures i correctes-, aquesta assimilacró de novetats per la pintura 
en irwolt. catalano. 

és documentada només en pari -I potser, la 
docurnentac16 relativa a peces conservades sena 
rnenars~nó re 11 atrlbu~ss~n una serle de taules que 
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apareixen frrmades amb el monograma "MTAS", 
d'altra banda podent ésser llegit com a TVMAS", 
o "T. Mas" o "Thomaf- la coneixem amb una 
relatlva amphtud I solldesa, perqul. en la plntura 
de Mates, s'hl entreveuen unes característ~ques 
molt constants que permeten d~bu~xar un estil 
dotat d'una certa continutat i regularitat. Estil 
que va encurloxr I animar a I'empordank Joan 
Sutri Viiias a establir-ne la comp~lació del caaieg 
fonamental de la pintura de Mates Aquestps'in- 
clina, sens cap prova documental encara, a intw- 
pretar per "Matar" el característic monograma 
que esmentkem amb que apareixen slgnades 
algunes taules. El treba!l de Sutri, dut a terme 
sense documentac~ó escnta, per6 amb I'experi- 
Pncia que 11 ofer~a la profers16 de restaurador, va 
ser ben pasjtlu i servi perqd els especial~stes, 
d'e@ d'aterhores, s'hagin mteressat pel nostre 
pintor i li hagin dedicat alguns estudis. 

D'aquesta manera s'atribueixsn a Pere Mates el 
retaule de Sant Iscle i Santa Viddria de la capella 
d@l castell del senyor MarquL de Millars (Museu 
d'Art de Girona, i col.lecci6 particular Millars), 
el retaule de Santa Magdalena de la Catedral de 
Girona, -posteriorinent altar de Nostra Senyora 
de la Mer& (Museu de la Catedral, Girona); el 

retaule de Sonto Moria de Seguerá i de Sant Pere 
de Montagut (Museu #Art de Girona), el retaule 
major de I'esglbia de Sant Pere de Liigordb (des- 
tru'it el 1936), un retaule de "Iu Mare de Déu" 
procedent dei monestir de Sant Uorens dei Mont 
(destru'it ei 1936), un altre de I'esgl6sia de Sant 
Andreu de Uomna (destru.it el 1936) el retaule 
major de la parroquial de Santa Cedia BeMol16 
(destru'it el 1936), el retaule major de Sant Pere 
de Rodes, i d'altres obres, -conservades algunes, 
perdudes les altres i de ler quals en resta tan sols 
un testimoni fotogrhfic- que juntament amb les 
de procedencia incerta que hi ha guardades en 
coi4eccions particulars donen compte de la dila- 
tada producció retaulísticade Pere Mates i del 
seu pes en el marc de la pintura del segle XVI. 

Com a curlosttat tenlm el fet que algunes de les 
obres de Pere Mates lestrobem en monestirs o en 
possessions de monestirs de I'orde de Sant Benet, 
com ara el monesBr de Sant Pere de Rodes o el 
de Sant Uoren~ del Mont, o I'església de Santa 
Cecília de Molló que pertanyla a Santa Maria de 
Ripoll. En aquest sentit potser no és mera casu- 
alltat que Pere Mates fos orlginari de la nostra 
pobiactó, on trobem el monestir, regentat llavors 

tivament en les comandesque I'oncle de la seva 
muller fos beneficiat de la catedral de Girona, 
pem en tot cas sabem que Mates va realitzar 
diverses obres per a la seu gironina. 

Pel que fa a la seguretat dels vincles amb la nostra 
ciutat sabem per testimonis documentals que 

- - - - -  ~- ~ - -  --- 

L ' ~ d e l R e n o i x e m e n t , s . ~ ~ ~ ( ~ &  
tddodel'..Cotold, iV),Edir~162~ 
~ o ~ e l ~ , , ~ ,  7986. 

~ ~ ; ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ,  
t ista Pere blate$, a Rwirto de 
Cimno, 101.1982, p 318. 
3. Loc,cit I.Clara, 1982b. p. 319. 

? N , & c ~ s L L S ~ & ~ ~ ~  4:;: 
$Jy' ; $ ~ ~ i ~ m ~ & ~ ~  
].CLARA 1 W b  318319 
S. I.sU?~. VI&, 19561957: 
"Contribuuon al ertudiodeiáobra 

Se1 considera el més prolífic dels pintors 
gironins del segle XVI i un dels millors 

de un pintorrenacenbaa", a Anok~ 

z,J;3gsgdmG-dn- 
locclt N CUTE&?= 

~ ; 8 1 í & p ~ ~ ; i f i ; ~ ~ m  

pintors catalans del període. 7987, 7982b,p378 p 278.279, {OC oL I UMA, 



I E L  P A T R I M O N I  

EI taller de pintura de Pere Mates des- 
plega una gran activitat per les comar- .'- 

i. 

ques del bisbat de Girona. . 
3 

el 1536 ahan d'un casameht entra una Narcisa 
A la Pig'"*ant*rhw. -o* Mates amb un paralre de T m ,  amb reridhcia 

a Sant Feliu, kttomeu Capderer, els noms de 
(1535/507). D W l d e  la twla  

de, Pere Mates i Jaume Mates dpareixien com a ger- - .  
mans de la comaent.7 Aai mateix, en a q w t a  

A bah prMica de Sant loul data, trobem que IaSeva mare Maraarida awarei- - 
0 8 P t l ~ ~  (ln6). coiae&6 Par- xia com a vídua de Jsyme Marer, bmserde Sant 

UN1a(fotowu Mai)' 
Feliu i que a la parella, en motiu del matdmong 

el mur dlntrtprrt,dóds 
rmmrlr I'ahdc se U vaferhaci&d'una dti* de ptopiecats de la 

de profundka .rp.~a~ en I. familia, situads tots$(illes dins el terme& Sant 
taula. Feliu.8 

Així doncs, si tant la mgre com els germans de 
Pere res~d~ena Sant Feliu, serja una pressuposi06 
ihgíca, m m  apunta J.Clara9, pensar que el nostre 
pintor era tambd guxolenc. 

Els altres prntors del mateix llmatge Ma ts  
-Nicolau, Gabnel, DamQ Joan- estabfem a 

Gtrorm o a üarcelona provenien d'alb.es branques 
I . 
L 

famllars, tamb6 d'ongen ganxó per6 no directa- 
ment entroncadesamb el taller de Pere Mates.10 

Les notíc~es exhumades dels fons aTxivistIq pels 
estud~osos han perml-, no tan rols precisar i aug 
mentar la biugrafidaltíítlca de Pere Mater, encara 
incompl@taperb definitivament consolidada, smó 
sobretot confmntar-la amb la pramtccii, d'qltm 
phtorsdel mateix Ilinaigefamd~ar, abundantmal- 
grat avur gran part reda perduda. A més aquesta 
tasca, de retop, hapermkde relacionar mésade- 
quadament I'obra de Pere Mates amb el context 
de la pintura gironina i catalana del cinc-cents. 

XAVIER CONCHIUO. H~storiador de I'M, 

7. Lwclt I CLARA. 1982b, p 
31 8 



Obres de restauració 
de I'esglesia de Sta. Maria 

de Fenals d'Amunt 
consolidació de I'es lésia ronianica de Sto. ~ o r i b  de Fenals d'Amunt, situada al 
cim d'una carena a$extrem oriental de les Gavarres, dins del terme municipal de 
Costell-PTotja d'Aro. Aquesta intervenció esta essent sufragado per I'ajuntoment 
del municipi que també disposa d'una subvenció de la Diputació de Girona. 

'església consta d'una sola nau, f o rp  arquitectura mminica de I'Empordi Joan Badia i 

I allargada, amb una coberta de volta Homs, han remarcat la necesrltat urgent d'mter- 
decanó1 unabr~salaca~calera cobert v m r  davant el ~ e r ~ l l  lmmlnent de rulna. . . 

L a m b  una volta de quart d'esfera. És 
una construcció característica del romin~c dei 
segle XI, amb elements de decorac~ó llombards 
al parament exterior de I'absls. 

El temple va patlr mporiant danys estructurals 
al segle XV quan, poss~blement per efectes d'un 
terratrhol, la part frontal dela nau es va enfon- 
sar Postertorment, aquesta pari fou refeta amb 
una doble fagna I una coberta formada per un 
slmple embigat defusta. Aquestes obres no van 
solucionar deflnidvament el danys 
estructurals que havia patit I'edifiu, 

Les obres que s'estan efectuant actualment han 
de suposar la conrolidació definitiva de I'edifici 
'així com I'arranjament del seu entorn. Paral- 
lelament s'ha previst la realització d'una interven- 
ció arqueolbgica que permeti recuperar passibles 
estructures anteriors o associades a la mateixa 
església. 

Imatge de irxterlw de t'abdr 
amb les bastides que %'han 
muntat per prnnetm la -a 

GABRIEL DE PRADO. Arqu&leg. m e r ? & .  

és per aquest motiu q-e al segle 
XVIII, davant Vamenaca de runa 

que ja presentaval'esglesia, li fou 
ret rat el culte en una v:sita partoral 
del blsbe. A pamr d'aquest moment 
I'edific~ va parrar a ser utilitzat com 
a pallissa del veiMas del Monjo. Des 
o'aleshom, I fons a I'actualitat, el 
procés de degradació ha estat cons- 
tant, al qual s'ha d'afegir I'espo I 
o'alguns elements ornamentals del 
temple, com per exemple els car- 

reus de pedra que conformaven la 
portalada d'entrada a I'erglésia. 

El  lamentable estat de conservació 
en qu& es trobava I'església fou 
denunciat als anys'60 pel desapare- 
gut historiadorguixolenc Uu$ W a  
I Guaitar, a través de dos articles 
publicats a la revtsta ~ncom. Posteri- 
orment, diverses entitats i nombm- 
sos pamcu~ars, =com I'especialista en I 
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L'horta del mas Casa Nova 
La Casa Nova és un dels pocs masos de I'Ardenya que han resistit -almenys 
fins ara- al  rapid procés de despoblament d'aquest massís, sobretot durant 
els darrers 50 anys. ConstruYda lluny de la  concentrackí urbana, enmig de 
turons i de suredes, la  Casa Nova ha conviscut, des del se le XIX, amb pagesos, 

tancat el ramat a la  recerca de millors terres de pastura. 
B llenyataires, jornalers del suro, carboners i, fins i tot, agun  pastor que hi ha  

C 
o m  la majoria dels masos que inte- 
graven el massís de I'Ardenya, els 
principals Ingressos provenien de 
I'explotació del bosc. Segurament 

I'origen de Casa Nova I'hem de vincular a I'ex- 
pansió vinícola i de la indústria surera. 

1. De fet, la Lourdrer va anar a 
viure-hi més tard. 

2, Alben Originiriament es tractava d'una construcció sen- 
~ a l a h í v a i n c l o u r e e n e l l & r e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  zilla, com moltes de les masies que es van bastir 
de Sonr f d u ,  I'any 1989. il-iuma 
la poca aptliud agrícoia d'aquertr a la muntanya durant aquella epoca.Tenia Única- 
sblr. Tenen un qualificatiu de IV 
dins una que va de i', ai V, ment planta baixa, amb dues teulades de poca 

rnC5ferti1 tipur I inclinació i es trobava-com ara- envoltada per un 
3.1 verranad'2187 ha=Z.l87'4m2. mur de pedra. La cleda defineix un pati d'un gran 

atractiu, escas en aquestes contrades, on antiga- 
ment es recollia el bertiar de la casa i el de par, i 
r'hi emmagatzemava principalment suro i llenya. 
Més tard, perb, la casa incorpori una edificació 
annexa, formada per dos pisos, que ha perdurat 
fins als nostres dies. Segons expliquen en Melcior 
Piiuan I la Lourdes Bruguera, masovers d'aquesta 
casa des de 19301, les parets de la pleta servien, 
a banda de tancar-hi bestiar, com a protecció. 

Els reus terrenys, caracteritzats per un gran pen- 
dent, na són els millors per a la practica de l'agri- 
c ~ l t u r a . ~  No obstant aixa, a principi de segle la 



casa ja gaudia, com a mínim, de dues zones de 
cultiu adjacents. La primera, encarada al puig 
de les Cois, consistia en un conjunt de feixes 
que, seguint pendent avall, ConstituTen una horta 
dedicada exciusivament al consum personal deis 
habitants del mas. La segona, més gran i mirant 
ai mar (situada on actualment s'ubica la piscina 
de la urbanització i els s e u  voltaní$, em de seca 
i produ'ia principalment userda (Medicogo sotivo) 
I civada (Aveno sot~o)  pels animals. 

A la fotografia que s'adjunta a i'escrit, dei setem- 
bre de 1967, s'lnd~quen les dues zones descrites. 
També s'lnciouen dues tauler aue il.lustren alauns - 
elements que van conformar-I encara conformen- 
ei patnmonc agrícola del mar de Casa Nova. 

Per6 existien tres zones més dins la propietat 
que, a mitjans de segle, també es treballaven: la 
vinya Puga, amb una superfície aproximada de 2 

vesranes3, on es produ.ien principalment dgrons 
(Cicerorietinurn) i civada; el pla de Fuset, d'l ves- 
sana, amb una plantació majoriahria-de fesolets 
(Vigno unguicuiota), i I'hort d'en Camisola, amb 
una extensió de mitja vessana. Aquesta darrera 
era especialment valorada pels propietaris i els 
masovers per ser de morfologia planera i per la 

d~sponibll~tat d'aigua, fet que els permetia I'ob- 
tenció de verdures amb més facilitat. 

A baix, vista dels camps & 

A mesura que les parcel.les de la urbanlhaaó dwda l userda, a prlnclpb 

Casanova-urbanització dissenyada a mitjans anys delsamyswt.nta. Actualmenf 
en questr camps s'hl uhlca 

seixanta- es van anar ocupant, i'adlvttat agrícola plrana de hanltrar,6, 

dei mas es concentra ún~cament en I'horta de ~ m f f o ~ d o p r ~ ~ , , , ,  

ponent (~ndicada amb un "1" a la fotografia). pIjmn. 

Podriem vincular I'oripy de 
Casa Nova a I'expansro vinícola 
i de la industria surera. 



I E L  P A T R I M O N I  

Fotografia ahris de I'any 1967 
on r'hi Inclou el mas de Casa- 

nova. (1) nom; (2) conreus de 
rec*; (3) Mar de Casa Nova; 

(4) Riem de les Corner. 

A baix, detall de I'hortm amb 
el pou, vistos des d'un llac 

proper a li, rasa. 
Forn: Pern Salo. 

EI paisatge ue envolta actualment ? el mas es ruit de la combinació 
d'un paisatge tradicional i d'un procés 

urbanitzador que, lentament, I 'esta 
encerclant.. . 

4. La fan a és una eina de ferro 
que pren%rma de forquilla té el 
mlnec fet de furta i rervdx per 
girar i airejar la tem. Tradicional- 
ment ha estat una eina molt uti- 
litzada per la ent del camp. El5 
camps de cal ?marro, per exem- 
pie, al marge de !a riera de les 
Comes. encan avu8 nodem obrer 

I var ca& es fanga. 

Actualment, a banda de les verdures de tempo- 
rada, mesclades entre les diferents feixes també 
s'hi planten diverses especies aromatiques i medi- 
cinals, com el julivert (Petmseiinum crispum), el 
marduix (Origanum maiorono), la menta (Mentho 
piperito), la farigola (Thymmus vulgoris) o la rnarl- 
alllisa (Lippio sp.). I també hi creixen de manera 
espontania alguns arbustos com I'arbo~ (Arbutus 
unedo) o el ginebró (/un$erus cornmunir) i altres 
herbes medicinals com I'orenga (Origanurn offici- 
nolis) i el romaní (Rosmorinus officinaiis). 

Al mig de I'hart hi ha un pau que probablement 
es va construir paral.lelament a la construcció del 



mas. Aquea pou, del qual n'aconsellem la v!s%ta, 
va servtr antigament per regar els camps i abeu- 
rar els an~mals de la casa. Postenorment, s'hr va 
annexar un safareig. Actualment, encara abastem 
d'a~gua la cara, pera des de 1969 ho fa ~mpulsat 
per un motor elemc. 

En Melcior treballa la terra com havia ap& dels 
seus pares. Des de fa uns anys ha abandonat la 
fang&, per6 encara continua ennqulnt el sd  a 
base de fems i terra de bosc. A I'hora de regar, 
r'obre el pas de I'aigua procedent d'una bassa 
propera perque vag~ onundant cada fetxa. 

L'entom de Casa Nova no 4 en cap cas, el 
matelx que va trobar en Melclor quan s'lnstal.li 
a la maaa. El paisatge que envolta actualment el 
mas és fruit de la combinació d'un paisatge tradi- 
cjonal. estretament melat a I'actmtat secular del 
mas, i d'un procés urbanitzador que, lentament, 
rest6 encerclant ... 

Els autors agraeixen sinceroment les estoner vis- 
cudes amb en Melcior i lm Lourder, la seva mm- 
panyin i les swes valuoses explicacions. 

CEC~LIA )ORI I PERE SALA. 
Membres de l ' o ~ ~ ~ l ' o c ~ í  "Ardenp. PPotnwnii Notum". 



E L  T E M A  

Sobre el gotic del 
temple del Monestir - 

Unes paraules de I'historiador Antoni Pladevall ens inviten a 
reflexionar sobre un aspecte del temple del monestir, el gotic. 
L'any 1338 el bisbe exhortava els ciutadans a contribuir en la seva 

L 
legeino a la revista Serro d'0r 
del passat mes de setembre una 

suggerent entrevista a Antoni 
Pladevall, tebleg, historiador i his- 
toriador de I'art. Com sempre, 
diu coses realment interessants. 

Entre altres, parla del gran patrimoni artístic que 
ha heretat I'Erglésia, i de la seva manca de mit- 
jans econbmics per a tenir-ne cura de la conser- 

vació. De manera que I'Estat haurl  d'esrnergar-hi 

esforps. I ho raona, afirmant que I'Església -tot i 
ser-ne la institució hereva- no n'és ben bé la pro- 
pietlria, rind que és la dipositlria d'un patrimoni 
que ha anat fent el poble al llarg dels segler i que, 
doncs, ha d'estar al servei de tota la comunitat. 

Penso, to t  seguit, en el temple del monestir de 
Sant Feliu. A poc a poc, s'hi han anat fent obres. 
€5 va refer el teulat, les sales annexes a la rebo- 
ria, la sala de damunt del presbiteri (s. XVII), i 





I E L  T E M A  

Al fons, el cor I la volta molt aviat es faran obres a la Porta Ferrada. Es 
rome&= que entronca amb la preveu, basicament, de cobrir-la novament per a 

gbtlra, mes alta. evitar una erosió més greu dels seus carreus. I tot 
aixb amb diners públics. I esta bé que aixísigui, 
perque s'esta parlant del manteniment de I'edi- 
fici o monument més important de la ciutat. 

També, a I'interiar de l'església i amb recursos 
propis, la parroquia ha anat fent petits treballs 
de recuperacio la capella del baptisteri, la capella 
de I'orgue i la sagristia. Entre altres cores d'lnte- 
res, em crida l'atencló que mossen Antoni Piade- 
vall digui que al gotic catali no se li dóna tota la 

Cal destacar la rellevcincia 
i esveltesa de la nau gotica del 

nostre temple. 

lmportincla que te. I p o w r  sí que, en el nostre 
cas, destaquem sempreel valor del mm$nlc de la 
Porta Ferrada (s. X), i ens parsa per alt la relkvan- 
aa I esveltesa de la nau gbttca, que es pot apre. 
ciar bé des del seu interior. 

En un altre treball, I'eminent h~rtonador de que 
parlem resumela perfectament els trets de I'art 
ghtic. 

L'ART &TIC 

"La plentud medieval, ecieslast~ca i doctrinal. té 
un exponent matenal, que és I'art gbtr. Un art 
raclonaf, de Ilansament I d'equ~libti, d'estudr i de 
Iluminos~tat, b un art nascut al centre de Franca, 
que seNlri3 perque les clutats puguln bartir cate- 
drals d'altures I proporcions extraotdmines que 
slmbolltzaven la riquesa I d poder dels reis, ,eclesl- 
astics I burgesos. b I'anque varen adoptar tambe 
els ordes mendicants I que els permetia disposar 
de grans espais coberts sense obstacles interiors I 
aptes per a reunlr molta gent. 

A casa nostra entri un xic en retard, i iniclai- 
ment el trobem com a art de trans~cló a d'acaba- 
ment d'obres comencades dintre I'estll romanlc, 
com les catedrals de Tarragona o de Ueida oels 
monestirs de Sant Cugat I de rantes Creus. 

L'orde dels dominicans és el primer que bastíedi- 
ficis plenament gbt~cs en la desapareguda esglé- 
sia del convent de santa Caterina de Barcelona 
o en I'encara subsistent i meravellosa de Sant 
Domenec de Girona. 

Aviat aquesta modalitat s'impasara, sobretot en 
les ciutats, i així es faran els grans edificis gotics 
de la catedral de Barcelona, iniciada I'any 1298, 
la de Girona, comencada en 1312, església reial 
de Santa Agata del Palau Reial de Barcelona, la 
gran esglésies de Santa Maria del Mar, comen- 
~ada en 1329, i moltes altres arreu del país, que 
sovint quedaren inacabades per entrar Catalunya, 
igual que altres sectors d'Europa, en una forta 
crisi d'economia i creativitat en la segona part del 
segle XIV.1 

En aquest context historic general s'ha de situar 
la construcció de I'església "nova" o el gbtic del 
temple del nostre monestir. 

CESGLESIA "NOVA" O EL G ~ T I c  DE 
SANT FELIU 

l a  fa deu anys, donhem la notícia que un docu- 
ment de I'Arxiu Municipal parlava ja de "les 
parets de I'església nova" I'any 131 72; és a dir, 



Un document de /'any 13 1 7 
/a parlava de J'esglhria 
"niova " Q g6tka. 



E L  M U S E U  

Suggerencies 
de Benet Julia i Figueres 

La lectura que el Dr. Benet lulio fa  dels nostres anteriors L'Arjau li suscita una 
serie d'interroqonts o tenir en compte. En la propera revisto, des del Museu i en 
forma de resposta, es continuara pensant sobre aquests interrogants. 

SOBRE ELS GRAFITS APAREGUTS AL 
NOSTRE MONESTIR L'ANY 1998 

E 
n el butlletí de Virea de cultura del 
passat mes de febrer (ARIAU núm. 36) 
Néstor Sanchir i Guerrero present5 
un molt interessant escrit sobre uns 

grafits apareguts en dependencier del convent 
benedictí local, que esbossen siluetes de basti- 
ments propis dels segles XVil i XVIII, inspirades en 
ei model del rl5ssic xabec mediterra. 

És comprensible la sorpresa del descobridor 
d'aquerts dibuixar i autor del citat article, i per 

trobat al monestir per NCS~O. aquests matiur acaba indicant ia seva impossi- 
Sanc?lr. bilitat, ara per ara, de saber i comentar qui en 

Els grafits podrien ser gravats en 
els dormitoris o aules dels futurs 

alumnes a pilotins o pilots. 

foren els autors i la causa que els va moure a 
fer-ho, per6 sí que pot assegurar que degueren 
ser persones enteses en coneixements niutics, 
pels detalls dibuixats. 

Llegint aquest article, m'ha vingut a la membria 
un altre escrit, aquest és #E. Zaragoza (Ancora 
n ú m  1798 - any 1982) i amb el títol de "La 
escuela de marineria del monarterio de Sant Feiiu 
de Guíxols", d'on tat seguit n'ermento uns frag- 
ment i  forga indicatius sobre la qüestió que ens 
plantegem: "Y la tarea de la prepaiación teórica 
de las guixolenses aspirantes a la Marina Erpañola 
la asumieron lor monjes benedictinos. (...) quie- 
mi, además de mantener gratuitarnente a diez 
nifios, a quienes se les enseñaba a leer y escribir, 
ruidaban de la formación de otror nueve muchac- 
hos már, aquiener preparaban con ampiioscono- 
cimientos de geografia y de normas del arte de 
navegar, con el fin de que pudieran enrolarse 
luega en ia Armada Española. Así lo manifiestan 
en una relación de 1785 enviada al Conde de Flo- 
ridablanca, que deseaba saber las actividades de 
tipo social del rnonarterio." 

Per tant tot  aixb fa preguntar-se si els indicats 
grafits pogueren ésser gravats en els dormitoris a 

aules dels futurs alumnes a pilotins o pilots. 

Suggereixo que potser és un ramí interessant a 

seguir en una futura recerca. 

SOBRE EL POU TROBAT A LA PLACA 
DEL MERCAT ENTRE ELS DIES 25 
D'ABRIL 1 10 DE MAIG 

És conegut com antigament en poblacions de 
certa importancia hi havia els anomenats pous 
de glag, conrtrults en forma cilíndrica i revestits 
de pedra o maons, a mes de la possibilitat de 
tenir sortida per la part inferior de I'aigua que 
destil.laven. El seu Ús era, generalment a I'estiu, 
de mantenir fresques les begudes, perb també 



En la nostra població, hi ha documen- 
tada la presencia d 'un pou de glag. 

tenia una utilitat medica, de remelar els malalts 
afectats d'una forta deshidratació. 

En la nostra població, hi ha documentada la pre- 
sencia d'un pou de gla$ en el recinte monacal 
segons S'lnsmua en un contracte per obrer on 
diu: "la fabnca d'un quarto de tres naus xeller, 
graner i cel.la- en el territori on cau el pou de 
glag". Alxímateix ho trobem mdicaten un plinal 
del convent del segle XVIII. 

Ei Comú també haurra detenrr-ne, car hc ha cons- 
t5ncia d'arbitris cobrats per l'apartat de ''la neu I 
el VI fred" mdrcant que pel seu arrendament es 
cobrava des de 90 lliures a 140 per any, valor 
semblant, llavors, al del mollatge o dels hostals 
Uur contracte era més o menys alxi: "el postor 
comen$arA ei dia 1 de malg I acabar5 el 30 d'oc- 
tubre venent la neu o glag, tant de d~ez com de 
nit, a raó de 4 diners la ILura, podent-s'ho vendre 
a ll~ures, mltgeslliures o a tres unces Per a1x6 se 
li entregari uns pesos i unes balancer que haur3 
de rest~tuir. Referent al VI fred es vendra a ta-, 
autoritzant Igualment de vendre bescults i avelia- 
nes torrades." 

Un alire document relacionat amb aixir és el 
seguent extret del Manual d'acords de 1707: 
"Els germans josep i Ventura Marges pagesos 

de Sant Celoni, proveiran de tota la neu neces- 
siria a la vila, cada tres d~es quan sia necessiria, 
des de Pasqua de Resurrecció fms Tots-sants -que 
seran 150 cirreaues-auedant només disculoats - ,  
per motrus de guerra, nuades I morts de caval- 
cadures. Se'ls hi pagar5 10 sous per arrova de 
neu". Per6 algun any. com el de 1764, no es pre- 
sent5 ningú a la subhasta per a ocupar-se'n de la 
venda, i I'Aluntament es va veure obligat a con- 
tractar per 40 lliures -a fer efectiu en tres cobra- 
ments- el traglner Andreu Palet. 

Exposat tot alx6, la pregunta que sorgeix és la 
seguent On era el pou de gla$ de la vila? Puix 
no recordo de cap lloc de I'mtenor de la pobla- 
ció que n'hagués quedat un testimoni, ja fos per 
trad~oó oral, de la seva ubtcac~ó; com trobem 
en altres poblacions amb noms tan ngnficatlus, 
com per exemple, el carrer del pou de gla$, o bé, 
el carrer de la neu, etc 

Per alxa en assabentar-me per la premsa de I'apa- 
rlaó de restes d'un pou en les excavaclons actuals 
de la Plaga del Mercat, suggereixo la pombditat, 
per la seva sltuació i forma descrita, de trobar-nos 
davant d'aquest d~pirsit oblidat. Un pau de gla$. 

BENET IULIA. Metge I investigado,: 
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Exposició "Ninotaires 
// Guixolencs I xerrada 

Francesc Vila "Cesc" 
El primer dia de la Festa Major s'inaugurava I'exposició "Ninotaires guixolencs" 
que ho po ut mostrar I'evolució de les obres de Narcis Mosferrer, Narmas, 
aixi com e ? s treballs de /osep Murla, Ramon Motjé, Narcis Franquesa, Carles 
Piqueras, Toni Ferrer, Carles Massollé, /ordi Fabre at, losé Asensio i Experimental 
Ninots. L'exposició, inicialment prevista fins el ch 3, d'agost, es va prorrogar 
fins el dia 17 de setembre degut al seu exit. 

Narrí5 Masferrer, al centre, 

l altres artistes el dla de 
t inaugurar16 de I'exporirló. 

Foto: X.C.R. 

E 
I passat 31 d'agort, en el marcde I'ex- 
posició, tingué lloc una xerrada que 
sota el nom de "La meva experienica 
també com a ninotaire" el dibuixant 

Francesc Vila Rufes, Cerc, ens dona la seva visió 
sobre aquest art moltes vegades menystingut i 
de les seves propier experiencies com a transmis- 
sor de la realitat dels darrers a n y  a través dels 
seus acudits diaris. Tot seguit us en fem un breu 
resum: 

"M'ha sorprPs de veure els ninotaires que hi ha a 
Sant Feliu, gran part dedicats a dibuixos d'humor, 
en nivell divers. És interessant que de cadascun 
hi hagi dqUeltd pelila biografia, sobretot amb les 
coses publicades, perque es veu la comunicació 
directa de I'artista amb el lector a través del seu 
dibuix publicat. I com els treballs es transformen 
en una cosa viva, que la gent comenta i en parla. 
També m'ha agradat i m'ha sorpres molt el treball 
de Narmas, al qual ja el coneixia, i fa gracia veure 
els primers dibuixos que va publicar i I'evolució 
que va fent, així com també va bé de comparar 
els dibuixos de Narmar amb els dibuixants que 
s'han afegit en aquest camp posteriorment. 

Catalunya ha estat paí! 
molts bons ninotain 
recordem les revistes 
d'abans de la guerra 
com L'Exquello de h 
Torrotxo o Popitu, , 
amb els dibuixants 
que signaven amb 
nomrfigurats. jocon- 
sidero el treball d'un 
ninotaire com una 
obra d'art: a través 

d'una rialla hi trobem un fons dedenúncia, 
poeti=, ... En els diaris, els dibuixos d'humor ertan 
considerats com articles de primeres pagines o 
editorials. Malauradament, a fora ertan molt més 
ben considerats que a rasa nostra. 

Vull expressar ara el que ha estat la lluita pels 
meus ninots a la premsa perque de segur que hi 
haur2 entroncament i similitud amb els que actu- 
alment surten a la premsa. Cada dibuix inclou 
que es vol expressar, el rom, que r'hagi entes, 
algunes vegades són dibuixos que molesten. Crec 
que abans de la guerra, les revistes humorístiques 
eren molt dures amb els prohoms de I'&pora. 
Despres de la guerra, vam passar quaranta anys 
sense poder dir res; bé, quaranta no, perque 
vaig comengar el 1952 a fer el dibuix al Dion' 
de Barcelono, d'on en vaig haver de sortir per 
un acudit. En aquella epoca tot havia de passar 
per censura i era curiós perque molts dels dibui- 
xos censurats després es permetia d'editar-los en 
forma de llibre, perb esta clar que ja no era el 
mateix que en el diari, un mitja dc molta més 



dlfusló i més VIU. Era una epoca molt dura per 
aconseguir publicar, es feien tres o quatre dibu- 
xos perque en pogués sortir algun. Després quan 
varen treure la censura, era llavors ei director del 
diari que vetllava perque no 11 tanquestn el dlan 
per una denúnc~a sobre un dibuix publicat. 10 no 
he volgut atacar mal les persones, sinó el funclo- 
nament de la rooetat. Després vaig anar al Tele- 
Express, al Correu Catal6 i a I'Avur. Durant 37 anys, 
vaig estar fent un diburx cada dia. A1x6 per a mi 
era molt angoixant A més h~ havia altres d~bu~xos 
setmanals I emnsuals (Gacetollustradn, Sermd'Or, 
Covoll-Fort, Por Favor,...). El meu dibuix no era 
directament polític, s~nó que era la consequ6ncla 
de la política, de com funcionaven moltes coses 
que considerem normals, d'un món en el qual 
aparentment no passa res. Durant l lpoca fran- 
quista se suggenen moltes coses a traves dsb 
dibuixos, que el públtc havla d'acaba d'endevi- 
nar; d'alguna manera participava en el d~bulx, 
arribava a completar aquella obra.. A ml m'lnte 
ressava el dibuix sense text. 

La pamula ninotarre a vegades es pren amb una 
mlca de menyspreu, per6 tal com s'ha p a t  en 
aquesta exposició, és la paraula ninotaire que en 
catala designa I'humorista gdfic. Moltes perio- 
nes veuen la taxa del d~bulxant com un diier- 
timento. Per6 jo pateixo quan dlbuixo, sempre 
he patlt mol t  és una necessi i  que tinc per6 de 
tos els d~bulxos que un ha fet, potser només en 
cansidem un 10% molt bons. Encara que tots els 
dibuixos farmen part d'un procés i el context de 
I'evoluo6 de I'amsta. També he tingut la preo- 
cupació de no sempre fer el matelx, anar desdl- 
buixant per buscar una major expreaivitat. 

El nlnOt8lW FtallraK Vila 
"h" durant I. <onfeli.nda 
&I dla 31 d ' g o h  

JO considero el treball d'un nino- 
taire com una obra d'art: a 
través d'una rialla hi trobem un 
fons de denuncia, poetic, . . . 
Narmas fa un tipus de dibuix contruh amb unes 
caricatures extraordinbrier: és un d~buixant molt 
complet en tots els sentits. Hi ha composrsic~ó 
(moltes vegades ell segurament nl se'n dóna 
compte, 11 surt per la seva manera de fer) Hi ha 
tot un procés, segur que ell patelx fent-ho. Per6 
amb el resultat, després ve la satirafcció. Pateix 
vosth, Narmas? 

-No, em surten I díhtava.  Sempre sortlen. 
Jo, després de trenta-set anys, em dedico ara a la 
pintura.Tamb6 patelxo quan pinto. I esbc segur 
que Narmas ha patit fent algun d~buix. 
Estic malt content que esfacr aquest tlpus d'ex- 
pos1u6. Moltes g r k ~ s . "  

En definitiva, Francesc Vila, més conegut com 
a "Cerc", va delectar als prop d'una cmquan- 
tema d'assistents amb un recorregut per les seves 
vivhncies i la seva expenencia com a professional, 
així com de la seva v~stó de I'art i la creac~ó del 
ninotaire. 

S~LVIA ALEMANY. Directora deIMuseu 



NOTICIES R ~ ~ c c i ó  d'un 
cubell de fusta 

DEL  M U S t U  

E S tracta d+na reconshucdó i 
no tant d'unarestauració, ]a 
que ens restaven dues fustes 

laterals I l'agafador del que va ser una 
galleda de fusta del conlunt d'accessor~s 
que ingressa al musen l'any 1994 pron- 
nents del mig desmantellat e ~ u  del 
Saivament 1 que Joan Alb6 va protegí' 
en darrera inst&cra ll~urant-10 al Museu 
de la Cmtat. 

De la galleda a la 
qual fem referen- 
cia namés en que- 
daven dos laterals 

I I'agafador (nansa) 
de corda, estant les 
dues fustes m d e s  Der 

la nansa feta d'un tros 
de corda gruuuda I 

La allcda, quefanna 
p m &  n?vuntdel sal- rematada en els seus 
YmentManflm, un cop 

recomrmrd~ caps per uns singulars 
nusos marmers (nus de 

pinya). L'aspecte d'aquests nusos ens 
ha esperon.%t per refer la galleda de la 
seguent manera. 

Refer amb fusta de roure 8 laterals (4 
per banda), refer el fons amb fusta de 
castanya I refer el cercle malor. Donats 
els d~imetres dels cercles, aquests ens 
donen tambCla concavitat de la galleda 
i el resultat ens ha proporcionat una 
galleda ben equilibrada esthcament I 
aeiem que farp ajustada al que fou en 
origen. La fusta nova ha estat nom& 
tenylda. El cubellronsta al registre amb 
el número 2602 i forma part del con- 
]unt del Salvament Maríbm. 

La font de 1'Ajun- 
tament és de 1852 

L a font de marbre que fins 
a la darrera remodelació de 
i'e&tia de I'Afuntament tots 

recordem psesldint el pati interior 
d'aquest emfia es trsba actualment ubi- 
cada al pati a hort del Monestir. 

S'ha especulat molt sobre l'origen i 
I'emplagament origmals d'aquat ele- 
gant element del patrimoni guixolenc 
I hem cregut a d m t  donar les dades 

que documenten aquest oblecte. Dins 
les Memonas hstóncas de la Villa de 
San Fehu de Guíxols desde su funda- 
a611 hasta el siglo XIX de Franua~o 
I Maria José Saia (abasten fins l'any 
18601, publicades ais Estudis del Bau 
EmpordBnúm 4 amb prdleg de Lluís 
Esteva el 1985, trobem aquesta font 
documentada dms $any 1852 (parigraf 
281), en els termes seguents 
"En meho del paseo de Crishna en la 
caüe deMar y irente a la de 10s &boles, 
después de demolida la alberca ovalada y 
el monolitc de vlento que por me&o de 
bomba la llenaba de agua para el nego 
del arbolado, se ha e&cado otra aiberca 
(. .) El 13 de jnlio se colocd en ei centro 
de la nueva aibaca y sobre sóllda base 
un esbelto, airoso y elegante sumdor de 
m h o 1  labrado en Barcelona y costeadn 
casi todo en 130 duros por esta luventud 
amiga del omato públic0 que conabló y 
reahzó bajo 10s auspiarn del Sr Alcalde, 
Dn. Rafael Patxot, el proyecto de meho 
surhdor. Tienenueve palmos de eleva- 
aán. Se compone de zdcalo o pedestal 
de dos cuerpos. El 1" so*ene una bmita 
y capa pechma. El segundo, adomado 
lateralmente con dos delfines, remata en 
un plato o base llana sobre la que figuran 
amontonadas con mettía, hermosas y 
ncas imtas De entre ellas se levanto 
un vanado pego de aguas que cayendo 
en la pecbma y d d o s e  con las que 
m q a n  10s del fines, fonnan un nstoso 
y agradable conjunta. Alrededor de la 
alberca se han edificado cuatro poyos 

Lafunt, que es baba arnralmeat alpod dei MomN. 



IV Concurs de Pin- 
tura -pi& 

1 diumenge 30 de Juliol va 
tenir lloc la IV edició del Con- E curs de Pintura ap ida  Ciutat 

de Sant Feliu de Guíxols. En aquesta 
edidó van participar 54 artistes d'arreu 
de Catalunya amb un bon nivell de qua- 
litat. El Jurat va constituir-se a les sis de 
la tarda i el composaven les següents per- 
sones vinculades al món de l'aR: Tornas 
Pla, Clara Isabel Casado, Carles Piqueras, 
Juame Robles, Jaume Provensal, Uuís 

Eosch i Carme Martinell. 
Finalment el Jurat d'aquesta edició va 
atorgar els següents premis, atorgats 
pels patrocinadors que relacionem, als 
següents artistes: 
- El premi especial d'aquardla, dotat 
amb 75.000.- ptes i patrocinat per 
I'Ajuntament de Sant Feliu a l'obra núm. 
5, ~ealitzada per Néstor Sanchiz i Guer- 
rero. 
-El segon accSssit, dotat amb 50.000.- 
ptes. i patrocinat per R&ols Futura a 
I'obra nÚm.23, realiuada pel Sr. Benet 
Costa Portas. 
- El primer acc&ssit, dotat amb 50.000.- 
ptes i patrocinat pel Restaurant Bahia- 
Hotel Plaga a l'obra núm. 39 realitzada 
pel Sr. Ernest Descals Pujol. 
-EI tercer premi, dotat amb 75.000.- 
pta. i patrocinat per Col.lecci6 Jaume R. 
Figueras a l'obra núm. 20, realitzada pel 
Sr. RKnon Pujols Font. . 
-El segon premi, dotat amb 150.000.- 
ptes. i patrocinat per Jaurena Art, a Yobra 
núm. 12, realitzada pel Sr. Narcís Sala 
Gascons. 
-El primer premi, dotat amb 200.MX).- 
ptes. j patrodnat pel Museu d'Histitria 
de la Joguina (Col.lecdó Tomb Pla), 
a I'obra nÚm.1, realitzada pel Sr. Lluís 
Puigpos Puigdellívol. 

Totes les obres partiapants van ser expo- 
sades a la sala de l'edüici de I'Ajunta- 
ment fins el dia 14 d'agost i van rebre un 
elevat nombre de visitants. 

Inauguració de 
l'exposició de 
Joan Jordii 

la Sala d'exposiuons dcl 
Museu d'Histbria de Sant A, eliu de Guíxols es pot visitar 

des del 26 de novembre una mostra 
de I'artista JoanJordd composada de TO 

obres (tela I d~buir). 

Jorda, nascut a Salt Feliu de Gu'v~ols 
el 3 de setembre de 1929, era fill d'An- 
tbnia Godó i de Vktor Jorda, ella, cosi- 
dora, i eli dedicat ais treballs del suro. 
La infantesa va passar-la a la seva ciutat 
nadiua, úns que el 1939, a únais de 
gener, la famüla tmvessi la hontera h- 
cesa. Aquest fet condiciona tota la seva 
vida i la seva obra. Internats en els 
camps de concentraci6 francesos, no ser& 
üns el 1945, acabada la Segona Guerra 
Mundial quan la familia Jordd es rea- 
@upa i s'instal4a a Tolosa del Llengua- 
doc, on s'acull una important comunitat 
espanyola. El jove Joan rep uns primers 
coneixements d s t i c s  d'Hernández, 
pintor també exiliat. Entre 1955 i 1957 
assisteix als cursos de I'Escola de Belles 
Arts de 'Iolosa, on rep instrucció envers 
la tscnica de la pintura i del gravat. 
Tot i que el 1948 i el 1963 pamcipa 
en dues mostres col.lectives, no ser2 
úns l'any 1975 quan realitza la seva 
primera mostra individual, iniciant així 
la seva trajectoria professional. L'ahd 
passat, la Generalitat de Catalunya va 
organitzar-li una Amplia mostra! acom- 
panyada d'un extens cataeg, a la bar- 
celonina Pia Almoina. Jaan Jordi, per 
primera vegada, va tomar a Catalunya, 
passant tres dies a Barcelona. 
El 1979 fou un dels membres fundadors 
de la Coordination des Artistes Plastici- 
ens de Toulouse, integrada per deu artis- 
tes, que dinamitwn la vida rulh~ral a la 
regi6 tolosenca. 

L'obra de Jaan Jordd, neix i creix del 
fet viscut a la infantesa: la guerra civil 
i I'exili. h', els bombardeigs, I'home 
aillat, l'bome destniit, la tensió vital s6n 
els temes recurrents de tota la seva obra. 

Aquesta mostra, que simific3 el retorrs 
deJoan Jordi a la seva ciutat nadiua, 
ha estat organitzada per I'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols i va ser presentada 
el dia 29 de setembre del 20W donant 
per inaugurada la mostra. La pmsentaci6 
va anar a c h e c  de l'historiador de l'kt 
Francesc Miralles i en l'acte hi van inter- 
venir també l'alcalde de Sant Feliu, Joan 
Alfons Albó, el senyor Vicens Uorca, 
Director General de Promoció Cultural, 
el Sr. Joan Claret, president del Casal 
Catal& de Tolosa de Uenguadoc, i el 
propi Joan Jordi. 

:I i-, 
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S E R V E I  D r E D U C A C l 0  

D'ECB a E S 0  
M'han invitat a escriure quelcom. Qui ha cursat la invitació es en Francesc 
Aicart. En Francesc és ara un llicenciat en Historia i ocupa el carrec de tecnic del 
Servei Municipal d'Educacio al nostre Ajuntament; tanmateix fou alumne meu 
mentr? cursava I'EGB. E l l  era d'aquella mena d'alumnes de ui te'n vas adonant 
que son a classe després dd'unes setmanes que el curs esco%r ja ha comensat. 
Suara em ve a la memorb, i no voldria que aquesta em traís, que mai vaig 
haver d'escolfar-li les orelles. Ell era treballador, silenciós, diligent i endregat, i en 
cansequencia afegiria prou s a g q  per aconseguir el que es pro usava, altrament 
dit un murri. Si ens hem conegut dins un context educacionofvull entendre que 
la invitació era per fer una reflexió sobre a uest tema, per ue cap altra judici 
puc mantenir amb un cert aire de magisteri. 1 fegiré, perqui $entrada quedi ben 
travat el meu discurs, que tot el que escric ho estat pastat amb les vivencies, 
observacions i amb el contacte directe amb adolescents de I'EGB i I'ESO de Sant 
Feliu de Guíxols. 

Manifer t~ lá  i atur per dema- 

C 
onvindrhs amb mi, Francesc, que si aquest no accepta prgviament el diileg, És 

nar el parvulari del C.P.  CES^ I'educació ésessencialment dihleg. per aixi, que el veritable mestre és el vocacional, 
cM (16 d'abril de 1985). El dialeg I'enceta la mateixa curi- el que hi dedica la vida i no el temps, aquest 

ositat del vailet i aquesta la mani- fa magisteri; qualsevol altre ser& un treballador, 
festa preguntant. El món que se li apareix és un professional de Vensenyament. L'afirmació 
fascinant, alhora misteriós. Quan la inquietud de que I'educació és fa a través del 
la curiositat no és dóna, I'únic interlocutor v i i id dii leg no és meva. 
és el mestre que amatent als silencis proposa les Els millors i 
preguntes. La pregunta denota una necessitat els més 
i la necessitat accepta els valors. No hi ha cap 
tecnica capa5 d'introduir un valor moral 
en els hibits d'un adolescent 

1 

. . 
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S E R V E I  D ' E D U C A C I Ó I  

Entendre quins eren els objectius de EE,Z:&Fde 
I'ECB vol dir recordar el context historic 

on es va pastar: el baix franquisme. 

grans mestres, tu ho saps, de la GrMa Clissica 
als de fa ben poc han observat aquesta conducta 
dialogant amb elsseusdeixebler. Si fa més de dos 
mil cinc-cents anys ja hi havia interks per a I'edu- 
cació, hom assegurari que el camí de I'ensenya- 
ment hauria d'estar fressat i que amb els avengos 
tecnolbgics d'avui hauria de ser cosa de bufar 
i fer ampoller. Qui així pensa C canari. Causes 
d'aparici6 recent han sembrat el desconcert en 
aquesta antiga saviesa. El Tempsl Sí, el temps ha 
esdevingut .una fúria que ha rebentat el diileg, 
doncs I'educacid. Ens hem de pre&ir contra el 
temps, Francesc amic. Mentre aquest fou aliat 
solament de poetes, filbsofr rpicur?ictes i asce- 

tes era tradliit per carpe diem, una circumstincia 
inherent a la condició humana, no era una fi, 
Vaja! que ei temps eia un tbpic, quelcom ino- 

- fensiu. Perb, heus ací, que una criatura bicifala, 
meitat físic meitat filbsof, un cosmbleg, elevi el 
temps a necessitat, al que domina I'home, afir- 

: mant que el Temps era un número. El Temps és - 

un número que es mou des d'un abans fins a un 
després. afirmi el cosmoleg. Se n'aprofitaren de 
la definició els pedagogs positivistes amb I'espe- 
ranga de canviar la moral imperant. D'aquests és 
el dogma el temps b or. ]a veus el favor que 
ens han fet a tots: posaren la cobdlcia com a 
moral a I'edutació. Des de llavors ha comengat 
un procés involucionista que ha acabat amb el 
diiieg. Als mestres se'ns exigiria resultats imme- 
diats, se'ns violentaria i aquesta violencia hi és 
present a I'acte educacional actual. L'escola ha 
de ser rendible. & el magisteri del número i el 
que avui s'exigeix són resultats. Ei mestre d'EGB 
i d'ESO viu i palpa aquest neguit, aquesta via- 
lincia, i lluny de poder-la dominar, ens domina i 
aclapara. 

Entendre quins eren els objectius de I'EGB vol dir 
recordar el context histbric on es va pastar: el 
baix franquisme. En tot cas fou un pas endavant 
cap a I'escolarització fins als 14 anys. 



I S E R V E I  D ' E D U C A C I Ó  

Era temps d'aquells volums de fitxes i de la mate- 
mitica de conjunts, d'aules farcides amb 45 i 50 
alumnes. Al mateix espai físic hi convivia I'alumne 
d'intel.lig6ncia desperta i el tauj i  empedMt, el 
díscol díscol i el més mansoi. Ei  pressupost per a 

I'ensenyament era minse. El mestre posat sobre el 
tallant de I'imporsible esdevenia bruixat i cuiner, 
perque I'olla s'havia de remenar i fer bullir per 
a tothom. En acabar el dia, si feies examen de 
cansciencia, tan aviat et valoraves amb les vir- 
tuts d'un heroi tan aviat et senties un fracassat. 
Aquestes contradiccions ara les considero, perque 
em removien la sana i em donaven alenades de 
vida de magisteri. Els alumnes, no puc assegurar 
com, portaven I'esperit de I'abell, s'acceptaven i 
acceptaven el professor malgrat tot. Bé és sabut 
aue I'alumne d'EGB era sofert i semblava estar 
entrenat per aguantar, era comprensiu i tolerant. 
Era fill d'immigrants o nadius de classe mitja 
baixa que havien aprer de la miseria econbmica 
una disciplina espartana. En fi, un alumnat forca 
ben predisposat al dialeg. ]o guardo d'aqueilr 

alumnes, que es redueix a I'hora de reforc o d'un 
credit variable, un credit no és altra cosa que 35 
hores exclusives d'un materia en un cuis, i un 

expedient disciplinari és el resultat de la suma de 
faltes d'un alumne. Res no es dóna a I'ESO aue 
no hagués estat previament programat. Quant a 

miquina, I'ESO ratlla la perfecció. 

Recordaras que t'havia parlat de les fúries de I'en- 
renyament. És el cas que I'AdminirtraciÓ con- 
templa la possibilitat que un alumne amb un 
expedientdisciplinari ben farcit potquedar inhabi- 
litat deforma definitiva a cursar estudisen el centre 
on ha sumat les faiter(Decret 26611977,37). Un 
alumne d'aquertes caracterirtiques no t indr i  un 
comportament semblant al nou centre on vagi 
destinat? A mesura que es vagi implantant I'ESO 
no ens quedari una població d'alumnes errant, 
sense residencia fixa? No reben els nostres adoles- 
cents un tracte d'un delinqüent adult? No hauri  
trencat la normativa de I'ESO els pocs ponts de 
dii leg que quedaven dempeus? 

Després de vint-i-cinc anys I'ECB acaba 
per esgotament. Per pal.liar les seves 

mancances i amb la patent que garanti- 
ria I'exit escolau, es va imposar I'ESO. 

alumnes bells records, records que són llegen- 
des vives. Ells, els pares, són els exemples per air 

que pugen. En aquella educació llibertaria per 
f o r ~ a  el diáleg hi era present. L'EGB acaba per 
esgotament. Després de vint-i-cinc anys i per les 
pressions dels mateixos números als mitjans de 
comunicació. se I'enterri amb i 'e~itafi de morta 
per fracis escolar. 

L'ESO es va imposar per pd l iar  les mancances de 
I'EGB i amb la patent que garantiria I'exit escolar 
Una reforma adaptada i estudiada pera I'alumnat 
modern, I'habituat a tenir de tot i a obtenir-ha 
amb immediatesa a fAcilment; per6 mancat de 
la moral de sacrifici que tenien llurs parer. Com 
a sistema disposa de tkniques molt precises: 
els alumnes arriben classificats i són distribu'itr 
segons possibilitats academiques, h i  ha grups de 
refors, es disposa de professionals especialistes 
per a cada materia, molts més recursor econa- 
mics que I'EGB, en una paraula: ho tenen tot. El 
número i el temps controlen I'expedient acade- 
mic: una nota d'avaluacM és la ruma dels tresas 
de tres altres notes, la nota final, que possibilita 
I'obtenció del títol és el tant per cent de notes 
aprovades, la ratio d'aula ha passat a ser de 25 

Podem fer-nos moltes preguntes sabre I'ensenya- 
ment actual, per6 després d'esrriure unes reflexi- 
ons sobre el que ha estat una etapa important de 
la meva vida com a mestre, he de confessar-te 
que ara em sento un estrany dins un hibitat on 
jo em creia el rei. I són els meus temors a no 

saber-me explicar prou bé i el meu cinisme recal- 
citrant que m'han impedit plantejar la pregunta 
fonaamentai: quin és el destí Últim de I'escola? 

BARTOMEU  VI^. 
Professor del Coi.legi Sontlosep. 



oEi N SERVEI OT~CI  n'tDurbrlb 

"Festa de benvin- 
guda" a 1'Escola 
Bressol Municipal 

T ot passejant m'he trobat amb 
la meva amiga Maria i la 
seva filla Mariona que anaven 

molt de pressa i "agalerades": 

- O n  aneu! -he preguntat-. 
- A  i%scoL? Bressol, que fan una Festa de 
Benvinguda. 

Tota estranyada els he demanat com és 
que feien aix6 i m'han dit: 

- Perque? no vens, pot anar-hi tothom. 
-Doncs mira, us acompanyar6 -he con- 
testat jo-, a veure que passa. 

Realment no m'esperava el que he 
trobat: 
A rentrada, els pares eren atesos per 
una educadora que els anava informant 
de I'aula on havien d'anar. De mica 
en mica han anat arribant totes les 
f a d e s ,  les "noves" i les "veteranes": 
I'educadora del gmp eis rebia i anava 
presentant uns als altres; aixi s'han 
conegut els pares i els nensínenes nous 
i aquests també han pogut coneixer els 
pares i nensínenes que ja venien a l'es- 
cola bressol el NIS passat. Els infants 
han comengat a jugar i, mentre anaven 
explorant tots els racons de la classe, 
descobrien un munt de joguines. No 
us podeu imaginar l'ambient que en 
pocs moments s'ha ma t :  els nens amb 
pilotes, constmcdons, cotxes, anaven 
tou d'un lloc a l'altre; els pares i 
mares saludant-se i explicant-se les 
seves coses i I'educadora procurant 
estar per tothom. He vist a l'educadora 
una mica enfeinada, intentant estar pcr 
tothom i que ningú no li passés per 
alt; en tot moment estava disposada 
a ajudar i en tot moment tenia una 
paraula amable per a cadascú. 

S E R V E I  D ' E D U C A C I Ó I  

He observat que la porta que comuni- 
cava amb el pati estava oberta i un cop 
passat el primer moment, els nens i les 
nenes han anat sortint awts  per la gra1 
quantitat de jocs que té el pati de 1'Es- 
cola Bressol. AU2 s'han trobat totes les 
famílies de les diferents classes: germans 
grans, avis, tietes, cosins ... i s'ha format 
un ambient molt agrabable. 

Els germans grans que havien anat a 
I'Escola Bressol, avui s'han sentit com 
a casa seva; els pares veterans expli- 
caven ankdotes als nous, mentre els 
petits anaven descobrint tots els racons 
d'aquest meravellós pati. 

Realment he quedat molt sorpresa del 
que, en pocs moments, s'ha prodult a 
Ilscola Bressol, lm ambient tan agra- 
dable i distes que donava gust. 
Per acabar, les educadores han ofert un 
pica-pica per a tothom, i així, amb una 
música de fons molt alegre, tothom s'ha 
anat acomiadant fins el proper dia 15 
de setembre, data de comencament del 
nau cun. 

Centre 0-3 anys: 
experihcies en 
diferents Ambits 
educatius 

S ant Fehu de Guíxols compta 
amb un model d'educació 
infantil que desperta cada cop 

mPs interes; es tracta d'un model d'es- 
cola bressol nexible que, combinat amb 
I'aferta de nous esoais oer a infants i . - 
progenitors, permet acompanyar i oferir 
suport a la família des d'abans dels nai- 
xement fms als 3 anys. 

Aquests darrers dies l'experihcia de 
Sant Feliu de Guíxols ha estat presen- 
tada pel seu equip educatiu en el marc 
de les Ses Jornades d'lnnovació Educativa 
a latapa daducacid Infantil, celebrades 
a Barcelona' els dies 5 i 6 de setembre, 
organitzades per 1'Institut de Ciencies 
de I'EducadÓ de la Universitat Auto- 
noma de Barcelona, aixi com a les 
2 s  Jornades d'lntmanvis d'Experihcies 
Educatives del Baix Empordd celebrades 
aquest mes d'octubre. En aquesta. 
ocasió, els diversos membres de I'equip 
educatiu del Coltre 0-3 anys han pre- 



sentat &ferents comurnaclons sobre el 
model d'escola bressol, el treball amb 
les familles I els "tallers" d'achwtats que 
es porten a terme amb els alumnes a les 
tardes. 

A banda de les constants visites que 
el Centre 0-3 anys contmua rebent per 
part de temlcs municipals, educadon 
d'escola bressol I regdors d'educacib - 
la són més de 40 els ajuntaments que 
ens han vmtat - aquest model també ha 
comencat a despertar mteres en el món 
mvmitari. Durant el curs vassat va ser 
la Facultat de Clenues de I'Educac~ó de 
la Universitat de Glrona - amb qm la 
fa uns quants anys que hi ha una rela- 
u 6  de col laborauó com a centre receo- 
tor d'alumnes en prictiques -que es 
va in'teressar per I'exper~hc~a ganxona, 
alxi, I'equlp educatiu del Centre 0-3 
anysva acolhr La vista de 65 estu&ants 
acompanyades pels seus professos, I 
aquest curs 2000-2001 el centre comp 
tari amb &verses d'aquestes estudiants 
com alumnes en pr.kbques. 

Darrerament han estat les Facultats de 
Ciencies de I'EducadÓ de les Univeni- 
tats de Vic i de les Illes Balears, així 
com I'Escola de Mestres Blanquerna, de 
la Universitat Ramon Llull, que han 
mostrat un gran interes per coneixer 
amb més detali el model ganxó i esta- 
blir relacions de col.lahoraci6 per tal 
d'enviar-hi alumnes en practiques. Amb 
aquesta ñnalitat el director del centre, 
Vicens de Febrer, ha estat convidat 
per aquestes universitats per tal d'expo- 
sar, davant d'estudiants i professorsi el 
model integral i.multifunciona1 de Sant 
Feliu de Guíxols. 

Inici de les assig- 
natures de lliure 
elecció 

a s'han Iniciat tres de les quatre 
asslgnames de lliure elecció pre- T 
v l \ t i \  per al pnmer Semestre 

t u n  3rrlmatures aue orer 
L " 

mtzen I'A~untament de Sant Feliu de 
Guíxols 1 la Umversltat de Glrona, 
amb el suport de la Cala de Ahorros 
del Me&tenáneo (CAM): Tbzrques de 
redacció a carrec de la professora Rosa 
Bertran, Histirna de I'Egpte dels faraons 
a c k e c  del professor Xavler Martinez I 

Disseny de la informació turística a ciriec 
de la professora Maaa Ministral. El 
proper 11 de desembre s'inidara el curs 
d'lnidaci6 a I'astmnomia, amb un &t 
d'inscripció assegurat. En aquest primer 
semestre més de cent trenta alumnes 
assisteixen als cursos. 

Per al proper semestre hi ha previstes 
tres assignatures més: Imatges de bes ciu- 
tats medi&ls: Paris, Roma i Barcelona, 
a c h e c  del p~ofessor Joan Molina, La 
por. I'dnsia i la incotcsa: els miralls 
de la literatura fant&tica, a carrec del 
professor Ponc Fuigdevall i Turisme i 
noves tecnologies, a cirrec del professor 
Joaquim Majó. Les inscripcions per 
aquests cursos es faran al Servei Muni- 
cipal d'Educació(c/ Penitbcia 10, Casa 
Albertí) del 15 de gener al 2 de febrer 
de 7.0431. 

Bus a I'IESI Sant 
Elm 

A 1 comensament del prop- 
passat curs escolar 99-00 la 
faem saber, mltpnCant el 

full mionnatlu del mes de maq de 
I'APA A L' APA les gestions que el CEC 
i 1'APA anaven fent per poder tenir el 
servei d'un BUS escolar De1 al nostre 
Centre. Frnalment, a mitjans de curs va 
comenps, va al ~II sense massa exlt 
aleshores, ja que en aquell moment els 
alumnes la havien fet els seus plans per 
pujar I bamr de l'IESI(cotxes pamcu- 
lars, motos, bicis, a peu, .). 

Tot I que som consclcnts quc nó va 
ser el rmllor moment per inaugurar el 
BUS, n'estem satisfets ja que aquest 
aprenentatge ens ha pern& comenpr 
amb el BUS el curs 2000-2001 I, pro- 
mononar-10, tal i com ho varem fer 
el moment de la matricula sobretot de 
cara als alumnes més pehts. 

Amb el BUS descongesbonem de Wns~t  
rodat els accessos del SANT ELM, mlllo- 
rant auri la quahtat del trajecte dels que 
tenen el seu costum d'anar amb "el 
coche de San Femando un poca a ple y 
otro andand0". 

Pmperament esti previst que el BUS 
ambi ñns al mateix Centre, ja que s'estd 
adequant un @raton, just a la part 
de dalt de I'IESI, tal I com hem anat 
sol.lldtant en diverses reumons amb els 
responsables de ltAjuntament. 

No cal du que els horans del BUS han 
estat adaptats a les entrades i sortides 
dels alumnes, amí w m  s'ha procurat 
que les parades siguin el més properes 
possible al domiuh dels alumna. 

El preu del natge és de 105 PTA. I hi ha 
abonaments de 30 natges a 2430 PTA. 
aIx6 representa 81 ITA per matge 

Esperem que aquest servei, per a nosal- 
tres molt necessari, gaudelxl d'accepta- 
u 6  per part dels alumnes I professorat 
del Centre I entre tots fem campanya 
per aconsegrur d'ambar al Centre a PEU 
a amb TRANSPORT PÚBLIC. 

Unint forces per a 
construir un bon 
futur als nostres 
í i l l s  

a ha comencat el nou curs I la 
mamada, els n o s i ~ s  fills que s6n 
els futurs uutadans adults, han 

Enrere daxem I'estlu, que per molts de 
pares ha estat una temporada de rholta 
fema, mentre, el món de I'ensenyament 
semblava que dormla .. 

En el cas de I'IES Sant Fehu no ha estat 
del tot així Ja abans de Pestiu comen- 
Cava la lluta tant per part de la direc& 
de l'msbtut, com per part del Consell 
Escolar del Centre, de 1'Assouació de 
Mares I Pares d'Alnmnes, I de 1'Ajun- 
tament per a aconseguir solunons en 
temes com la matnculació d'alumnes, 
deficAmes de l'edific~ etc 

Vam tenlr problemes, vam lluitar junts, 



 em unit &em! 

Depaadel'AMPA vatern.donarlcs 
gwes a tots &s que e van inoosuuar 
d : t l l ~ ~ ~ x # a a i t R I e n ~ g f o r ~  
en fsvordd &tur d& a&e% Uis. 
Scmdiste~ 3 s h v ~  qvs esem RI ha 

, . . 
, . ,. , 2 ~. Un ,Atrh 

d'obres a I'IESI 
Sant Elm 

D ins de les obres RAM WDO 
(Obres de Reforma, Ade. 
quacin i Miiiora de centres), 

aquest estiu el n&e institut ha estat 
objecte d'actuanb. Continuant les 
obres ja realitzades l'estiu del 1999, 
aquesta nwa a m d 6  ha contemplat la 
pintura exterior de l'ediñcl pmcipai i la 
1nsW.bi6 d'algunes finestres noves. 

AquerPer obres han estat valorades en 
10 milions de pessetes. 

Des del mae s'ha sol.liciiat a la Dele- 
gació d'Ensenyament de Guona que 
s'inclagui en la previs16 d'obres del 
RAM 201 una nova fase de d o t a .  la 
mata1,lacd de la resta de finestres i part 
de la pintura Interior que ha quedat 
pendent de 1eaiit2ad6 

Darreres pubiíca- 
cions rebudes 



L A  B I B L I O T E C A  

La repressió 
la biblioteca del casino dels 
Nois (febrer-maig 1939) 

Virta del rasino del Nois. 

El que a ui exposem és el resultat d'una investigació portada o terme en el marc 
de la bi%lioteca del Casino La Constancia o dels Nois, per tal d'analitrar els 
efectes que la repressió franquista exerci sobre el seu fons bibliografic el 1939. 
Ens basem en un registre de llibres on figuro I'expressió "retirado" al costat de 
I'entrada d'algunes obres. 

E 
I dia 3 de febrer de 1939 la ciutat de 
Sant Feliu de Guíxols va ser ocupada 
per les forces franquistes. Aquest fet 
va comportar importants repercussi- 

ons polítiques, econhmiques i socials al muni- 
cipi, que sempre havia comptat amb una amplia 
majoria republicana i federal entre la població. 

El nou estat totalitari es basava en I'existencia 
d'una ideologia oficial, d'un partit únic, i d'un 
cap que concentra tots els poders de I'estat. Per 

tal de mantenir aquest ordre sovint va engegar 
una oolítica de forta reoressió contra tota forma 
d'oposició o protesta: eliminació de persones des- 
afectes i prohibicions sobre 1'01 públic de la llen- 
gua catalana i eis trets culturals propis. Amb la 
repressió també es van depurar moltes biblio- 
teques públiques o remi-públiques, com la del 
Casino dels Nois, que és la que hem estudiat. 
Aquesta depuració no s'ha de considerar un fet 
anecdotic, ja que la biblioteca era malt freqüen- 
tada i tenia un nombre imoortant de volums i 
una gran diversitat temitica. Era la més impor- 
tant de Sant Feliu. 

La biblioteca era una oferta ludicocultural més de 
I'entitat fundada el 1851 sota el nom de Casino La 
Constancia -posteriorment Nou Casino La Cons- 
tincia-. La fundació d'aquest últim responia a 
una voluntat recreativa, per6 amb el temps passa 
a tenir un raricter més cultural, fins i tot reivindi- 
catiu. Si bé al principi les activitats més habituals 
eren eis balls, no s'han d'oblidar les tertúlies i la 
lectura dins la biblioteca. L'Cpaca d'or del Casino 
és abans de la guerra civil, i del 1936 al 1939 s'hi 
detecta molt poca activitat. El gruix dels socis de 
I'entitat provenia de sectors progressistes i d'es- 
querres. Econirmicament, molts dels seus mem- 
bres procedien de la indústria del suro, des de 

petits industrials a obrers, aplegant així diferents 
classes socials. Sembla ser que els trebailadorr del 
suro disposaven d'hores lliures i les invertien en 
un oci formatiu i crític, que era el que els propor- 
cionava el Casino dels Nois. El 1928 I'entitat tenia 
950 socis. 

A Sant Feliu, ja des de mitjans del segle XIX, hi 
havia altres casinos, aixícom també altres centres 
de tipus ludicocultural, que intentaren completar 
I'ensenyament privat i públic: Centro Recreativo, 
Centro lnstructivo Obrero o Centro Fraternal. 
També podem esmentar aquí les tavernes rom a 

llocs de reunió i de cultura oral. Per6 mentre als 
casinos s'hi celebraven reunions més serioses, a 

les tavernes s'hifeia gresca. Els casinos eren el lloc 
de reunió ideal per als assalariats fabrils ja que, en 

no tenir una cultura hist6rica heretada de I'ofici ni 
un ambit natural de trobada en les tavernes -com 
tenien pagesas i mariners-, havien d'omplir el 
buit cultural mitjangant coneixements i informa- 
ció en general que trobaven en la lectura. Alhora, 
aquest moviment cultural ganxóes pot connectar 
amb tot el moviment catala d'ateneus populars, 
que foren els veritables protagonistes de I'aixe- 
cament civil i cultural de Catalunya des de finals 
del segle XIX. Reflectien un esperit d'associacio- 
nisme cultural que també trobem arreu d'Europa, 
on el moviment intentava suplir les deficiencies 
d'oferta de serveis dels seus governs. Les particu- 
laritats de la vida cultural a Sant Feliu i. en esoe- 

cial, del Casino dels Nois, ajudaren a configurar la 
biblioteca analitzada, de la qual en tenim notícies 
des de 1879. Sabem que durant els anys de fun- 
cionament regular rebia les últimes publicacions 
en ciencia i cultura del seu moment, aplegava 
molts volums i una bona hemeroteca, i tenia un 
horari d'obertura malt dilatat. A partir de 1927, 
pero, entri en crisi, tal com ho va romengar a fer 



diants de I'lnst~tut que h~ hav~a a prop, a la Casa 
Patxot, I'actual Cambra de Corners. 

En resum, la biblioteca, pel fet de pemnyer a 

una entitat interclassista per6 amb afinitats ideo- 
Ibgiques, aplegava diferents branques cognitives, 
per6 en una mateixa direcció cultural: la del gust 
pel coneixement. Una analisi del fons permet 
una classificació en deu tipus de publicacibns: I 
autors catalans; novel.la espanyola; novel.ia euro- 
pea: llibres d'art: ciencies naturals: llibres erbtics . . 
i de medecina veneria; tecnologia i oficis; filb- 
sofs, pensadors i polítics; hemeroteca; premsa. Als 
anys 30, la biblioteca tenia més de 2.500 valumr, 
sense comptar amb revistes i premsa ped6-"-- 
Si  bé la quantitat és forca respectable, la 

Feliu va comportar la fi de la biblioteca tal com 
havia estat fins llavors: se'n van retirar els llibres 
que contradeien els principis sobre els quals s'as- a) Autors relacionats amb una tendencia naci- -)ur. do h n d e d  a sant F&U 
sentava el nou estat totalitari. Els termes que cal onalista ¡/o catalanista. Qualsevol nacionalisme de Cuixolr. Forc: R RIwY. 

utilitzar per parlar d'aquesta eliminació dels lli- que no fos I'estatal e n  vist com un atac a la unitat 
bres que impedien la homogenatat politicoidw- dfEspanya. Es van retirar llibrer d'autorr activis- ~ u ~ ~ ~ $ ~ , ~ ~ ~ ~ m ~ F  
Ibgica del regim són "depuració" o "purga". tes d'una tendencia republicana-federal catala- 

nista tals com Marcel.lí Domingo i Antoni Rovira 
La depuració de la biblioteca va tenir lloc entre i Wrgili, llibres d'autors catalanistes canremdon, 
el febrer i I'abril de 1939, i possiblement va ser com Francesc Cambó, Joan Enelrich i Enric Prat 
portada a terme per un catalanista de dretes que de la Riba, i llibres d'altres autors nacionalistes en 
hauria resultat adequat per aquesta tasca degut a general, com Domenec Martí i Julii, Hernández 
la seva enormecultura. Lbgicamentel depurador del Mas, Fermn Soldevila i Antoni de Bofarull. 
actuava obeint les ordres d'altes instincies, per6 b) Autors sospitosos pel fet d'observar la qüestió 
evidentment I'Alcaldia Gestora municipal i la FET- social des d'un punt deista diferent del del nou 
IONS local havien d'estar al corrent de tot plegat. regim, fet que, generalment, respondria a una 
La depuració va ser laxa i superficial, donat que filiació dembcrata o d'esquerra. En aquestgrup hi 
namér e5 van retirar aproximadament un 2% del trobem llibres d'autors relacionats amb la racie- 
total de volums que contenia la biblioteca. La tat irancmagbnica com Georgerlacques Danton i 
repressió cultural fou alhora ideolbgica perque Lorenzo Fran, llibres d'autors comprome- 
hom va seleccionar els llibres que exposaven un sos amb els principis republicans 
pensament contrari al que es volia imposar. com Volney, Eusebio Blasco 
Els autors dels llibres retirats de la biblioteca del i Manuel Arafia, i 
Casino es poden agrupar en tres tipus basics que llibres de ieb- 
respondrien al que el regim veia com els grans rics amb 
perills per al nou estat: 



dició catalanista, es van moure en el camp pura- 
ment sociocultural. Amb una oposició totalment 
desarticulada, en els primers anys delsfranquisme 
només trobem rcrpostcs ailladcs, fora dcls qrups . . 
polítics i sindicals. La repressió i la propaganda 
van generar una por general i una apatia política 
que va permetfe a Fmnco mantenir-se al poder 
llargament. Per tot aixb, I'inici de I'oposició seri- 
osa al franquisme comen@ a partir de 1956, 
quan va tenir lloc un cert canvi en la direcció del 
r&alm. La re~ressió aeneralitzada I institucionalit- 

idees fmntalment antagbniquer a les dei nau 

regim, com Marx, Durkheim, Gor'kij, Rousseau, 
Valtaire, Zola i Bakunin. 
c) Autors amb un punt de vista respecte a la reli- 
gió i la moral que no coincideix amb el de VES- 
glésia jerarquica i dogmatica. En aquest grup hi 
ha llibres d'autors catbiics que es desvien de I'or- 
tadbxia religiosa d'aquesta doctrina, com és ei 
car de CarlosJamark, Miquel Mir i Noguera, Segi- 
mon Pey-Ordeix, Constanci Miralta i Víctor Oliva; 
llibres d'autors laics que critiquen el concepte 
de religió, entre eis quals hi ha els filbsofs John 
Wliliam Draper, Ernest Renan i, bbviament, també 
Bakunin, Marx, Volney, Zola I Voltaire; i llibres 
amb trets erbticr, pornbgr&flcs o simplement con- 
traris a la moral dei franquisme, d'autors com 
Paul de Kock, Fernando de Rojas i C. Guma. 

Finalment, per constatar la superficialitat de la 
purga, cal dir que el depurador no va retirar 
alguns llibres que entraven en conflicte frontal 
amb i'ideari nacional sindicalista, alguns dels 
quals figuraven als llistats de llibrer prohibits pel 
regim. Els autors d'aquests llibres eren Proudhan, 
un dels pares de I'anarquirme, Andrew Carnegie, 
de qui no es retira El triunfo de la democracia, 
Prudenci Bertrana, director dels setmanaris satí- 
rics de caire republid i anticlerical "L'bquelia de 
la Torratxa" i "La Campana de Gracia", i Voltaire, 
Zola, Rousseau i Rovira i Virgili. 

Paral.lelament als fets ocorreguts a la biblioteca, 
la societat Nou Casino La Constancia va quedar 
dissolta legalment i eiva refer, més tard, regint-se 
per la nova legalitat coercitiva. A partir d'alesho- 
res la biblioteca va ser molt menys consultada. 

u 

zada existísobretot a ¡'Espanya dels primers anys 
del franquisme. Sovint les intencions de la repres- 
s16 eren molt severes, pero en alguns casos, com 
el que hem estudiat, es va portar a la prict~ca 
d'una manera més laxa. Creiem que la repressió 
s'ha de jutjar en aquests dos sentits: en el de les 
intencions i en el dels fets concrets. 

Si la depuració s'haguér portat a terme tal com 
s'havia plantejat inicialment, s'hauria despullat la 
biblioteca de la seva essencia de raió de lectura 
formatiu I crític; en canvi, la realització material 
de la purga va abocar uns resultats repressors 
superficials. Aquest és un car que no es repeteix 
gaireen la histbria de I'anul.lació de la cultura per 
part del franquisme: les biblioteques públiques 
de Barcelona van ser depurades a fons. Segura- 
ment hi tenen a veure dos factors clau: d'una 
banda, el fet que el ral6 de lectura del Casino 
no era públic i, d'altra banda, que el depurador 
no estava directament vinculat a la ideologia del 
regim. La repressió franquista utilitzava el pretext 
d'evitar la revolució marxista per tal d'excusar 
els seus metodes totalitaris. Si ho comparem, per 
exemple, amb Franca -que no ha viscut la revo- 
lució com a fet traumatic després deis anys 30; 
ens adonem que alla totes les veus crítiques s'han 
volaut assimilar a I'erdevenir de I'Estat. el oual . . 
ha incorporat les demandes socials en la mesura 
del que creia possible, en un estira i arronsa que 
ja forma part de la negociació democritica del 
nostre temps. Així doncs, creiem que si  bé la fi 
mai no pot justificar els mitians, encara ho pot 
fer menys si, com a Franp, aquertafi ja s'assoleix 
sense la necessitat d'utilitzar mitjans intoierables. 
Un efecte Dai~able de la dlfur~ó de la ~deoloaia . , 2 

franquista, tan cantrBria a les actituds crítiques, és 
que, en general, ha condu.it teles generacions nas- 

El fet que es retiressin volums de la biblioteca del cudes durant la postguerra a una situació de pre- 
Casino no troba cap oposició siqnificativa entre carietat cultural i conformisme. Aauesta situació . . 
els socis. L'explicació I'hem de buscar tant en ei va fer desaparsixer el període d'eufbria cultural i 
terror creat pels guanyadors com en la mateixa associativa i d'arsoliment de llibertats del primer 
preocupació per la supervivencia en una situació terc de regle. Creiem que cal que la democrkia 
de penúria econhmica. La humiliació i la desmo- reculli urgentment I'experiencia d'aquells anys 
bilització per la derrota van fer la resta. fonamentals, pel bé de la majoria. 

Les úniques accions al marge de les directrius cul- 
turals dei regim les trobarem en un petit grup JORDI GAITX, ANDREU LEON, 
de professors i mestres que, procedents de la tra- ALBERT MAURICI I JOSEP SO& 



NOT~CIE La construcció de 
la nova biblioteca- 
arxiu 

com va aparher a diversos 
mitjans de comunicació, ja T-" s'han iniciat les obres de la 

nova Biblioteca i Arxiu Municipals de 
Sant Feliu de Guíxols. Aquest nou enqui- 
pament es troba sltuat a La carretera 
de Girona. i fa cantonada amb el c/ 
Francesc Jofre i també amb el c/ Suris. 
Comprh tres edfids, dels quals es con- 
servaran les facanes del que es troba 
situat a la carretera de Girona cantonada 
d Francesc Jofre, l'ediúci de l'antic ca@ 
d'en Lorenzo, ja que es troba inventariat 
dins el Catileg d'Edi6cis i Construccions 
d'lntera Arquitectdnic-Artístic-HistDric 
per part de la Junta T$cnica del Museu 
d'Histdria de la Ciutat. 

La redacció del projecte ha corregut a 
&rec de l'empresa Nordos. Els seus 
arquitectes Uordi i Xavier Martí) van 
estar col.laborant amb els tknics d'ur- 
banisme, de biblioteca i d'anriu tant 
de 1'Ajuntament de Sant Feliu com de 
la Generalitat de Catalunya, per tal de 
poder enllestir un projecte que complís 
totes les normatives tecniaues 1 s'ade- 
qués a la funció que hauran de tenir la 
Biblioteca i 1'Arxiu Municipals. L'adjudi- 
cació de la constructora ha estat per a 
I'empresa Euritmia. 

Cestat actual de les obres en troba 
en la col.locació dels fonaments de 
I'edifici, després d'baver enderrocat els 
edifccis i excavat el s61 (donat que a 
la planta semi-soterrani de I'edifici hi 
baud les dependsnaes de 1'Arxiu Muni- 
cioal), mentre oue les facanes a con- 

& ., 
servar s'han protegit. Es preveu que la 
col.locadÓ de la primera pedra es dura 
a terme el proper mes de desembre 
d 'aques t  any2000,Ladatade 
finalitza- ci6 del projecte esta 
prevista 

* 

per a finals del 2001. En conjunt, sera 
un equipament de 1525 m2 de superfície 
útil repartits entre els serveis de Biblio- 
teca i Arxiu. 

Després ja només caldra ubicar-hi tot 
I'equipament i mobiliari i el trasllat a 
la nova Biblioteca i Arxiu dels actuals 
fons. I'adquisició de més materials i La 
seva adequació. La nova Biblioteca estara 
informatitzada, és a dir, que es podran 
consultar tots els titols, autors, temati- 
ques ... de qu& disposa la Biblioteca mit- 
jansant els seus ordinadors. I no només 
de la propia Biblioteca, sino també de la 
resta de Biblioteques de Catalunya (aixo 
darrer, pera, ja es pot consultar en l'ac' 
alitat). 

En I'actualitat, I'Arxiu es troba ubicat 
a l'edfici del Centre Cultural Monestil 
a la primera planta, juntament amb el 
Museu Municipal i la Universitat de 
Turisme; la Biblioteca esta encara a la 
seva antiga seu de "la Caixa", en un 
pdmer pis de 200 ni2 al d Sant L l o w  
13; mM& equipaments tenen un espai 
del tot insuficient per oferir serveis a una 
població de 18.000 habitants com la de 
Sant Feliu. Tothom que hi estigui interes- 
sat, pot consultar els plAnols d'aquest 
nou equipament a la Biblioteca ~ u n i c  
pal, en el seu horari habitual (matins, 
de dimarts a dissabte, de 11 a 13,30 h. 
tardes, de diliuns a divendres, de 17 a 
20,30 h.). 

L'oberhxa de la nova Biblioteca - Arxi 
prevista en principi per a I'any 2.002, 
imolicara una am~liació d'horaris. de 
personal, d'espai, de fons, i el que haur;? 
de ser cabdal, de serveis. Tot plegat, és un 
pas més per a que la ciutat de Sant Feliu 
de Guíxols pugui disposar d'uns serveis 
de Biblioteca i d'Arxiu de uualitat, en 
un espai prou ampli i adequat per a que 
qualsevol autada pugui satisfer les seves 
necessitats d'informació, formació, oci i 



I L A  B I B L I O T E C A  

L'Hora del Conte: 
2"cam anyaEZ 
Racó d els Contes 

D espres de l ' k t  de la primera 
edició de la campanya de 
narració de contes titulada 

"El Racó dels Contes", aquest mes d'oc- 
tubre s'iniua la segona ehaó.. Promo- 
guda pef la Diputació de Girona, aquesta 
activitat s'oferev; a bona part de les Bibli- 
oteques de les comarques gironines; a 
Sant Felru de Guíxols es duu a terme 
en col Iaboració amb 1'Amntament I el 
sme1 de B~blioteca M-dpal. Els conta- 
contes provenen de L'Escola de Teatre El 
Gaiher, de G~rona, i eis &es i hores de 
les sessions, amb els seus conta-contes 
corresponents, sán els seguents 

La campanya de "EL Racó dels contes" 
consta de 10 sesslons d'una m q a  hora 
de durada cadascuna, aproximadament; 
es va miciar el divendres 6 d'ocrubre, 
1 desde llavors cada &vendres, hi ha 
sessió de contes -lievat del &vendre5 13 
d'octubre, degut al Pont del hlar, 1 el 
8 de desembre, pel Pont dela Immacu- 
lada - , i ~' durant 10 setmanes. La 
darrera sessió tindri Uoc el hvendres 22 
de desembre Igual que succela en la 
pnmera edinó, s'intentaran estabin una 
sene d'hiblts entte els nens i nenes assis- 
tents per tal que, a mesura de repeix-10s 
mitjanpnt la mateixa fkmula d'una 
sessi6 a una altra, puguin relaaonar els 
contes que se'ls eaphquen amb iübm 
que ja hl ha a la B~bhoteca, estrmular 
el préstec entre els infants, recordar-10s 
la importhaa del silenci - establint un 
sistema d'aplaudir "diferent"-,.. 

Totes les sess~ons Mdtan lioc a la Bibb 
oteca Municipal: durant el mes d'oc- 
tubre, a les 6 de la tarda, pe16 el 
novembre i desembre ei "Raeb dels 
contes" seda les 6.30h. 

Novella DD.AA. TEMl 
Iean ECHENOZ. Me voy (Roni Conouri / Estradis sobre lm c m m  
1999). 3 nines (1939-1955). &%i 
IavinFERNANDEZ DE CASTRO. Cdnica / Cercle, 16. Gimna, 2000. 
deia mucha m w i e .  
Mama GRAD. La Princesa que m i a  en I JIMÉNEz, A., "&'Ametilo; una finca con'". 2" "2"- .".:..-9 -.s- 9rehnguda er al comú, 
l a r   sab bel la &tdlicn"de 
cima reveiación. "Edrrcaclón y Descanso" 
IavinREVERTE. T"ogia 
de Cenhourrrdriin. 
Jormina TESAFViC. El La @ca de i'AmetUc, 0 ?indret dei 
Diario de Jarmina. 

Navel.la fantcistica 
Stephm KNG. La Chica p e  1900. Qian es pensava cmert,'r 
omaba o Tom Gordon. la muntorzya or en bosc iparc 

moritim, amb senders, etc. La 
Novel.la histhrica 
Matilde ASENSI. laabus. 
Rosnlind MILES. Ginebra, reina 
del pais dei vmno. 
Fmuccio PARAZZOLI. Ei Prin- , oietat dels fermam I&. es varen wrrre 

s CatÓiica"(l94ü-1962). 
! En el decenni deis semanta. aaue 

. .. .. .- 
Eusebi CORO- 
MINA. El T~ebali de 
recerca. 
Yormina REZA. A*. 

DDA.4, UNQUANTA ANYS. 
ComeEx-sionista Montclar 

/ (1950-2000). 

I Ei CentreErnrrsionirta Montclar ha fet 
I cinqmnta anys i, amb a rest ilibre, er 

N O W m T S  D m  SERVEi pretén rehe homenatge a l l ~ o r h e  i n tots als 
DE PUBLICACIONS I alre ?han fet oosible. Cal no obiidmazre 

X;d$es o iotdoqcrestn gent, en gran piri 
anmima, ei Centre ha acollit tm ventall 
d'ach'vitaI.7 que van de l 'er~rionisme ni 
teatre o del can1 al ciclisme. demmera 
que ha servit de crrtalriraddrdurant molts 
anys de les mdltipier inquietuds esporfives 
i cultur& de  lagent jove-i no tnn jove- 
de SantFeliu. 
En definitiva, es tracta d'un llibre ph  
de vivSncier i nnkrlotes. relatades ol la 
majoria deis casor pek propis pmtago- 
nistes. aue. de ben s e m  avivaran el 
recod de ,hom " ' 

ganronr ,ganxo- 
nes de totes les 
edats. No ur 
trobeu, p e  tant, 
davant d'una 
histdrin de 
C.E.M., sinó 
d'un N i h  que 
w l  ser testimoni 
de YexirtSnciu 
d'ma entita& 
que, mtennn, b 
un dels valors 
civics de 10 
chrtat. 



SERVEI D'EDUCACIO 
c/ ruinkNcmA, II 17220 ST. FELIU OESU[XOLS 
TEL: 9 7 2  8 2  0 8  1 0  FAX.: 9 7 2  8 2  11 9 4  
E-MAIL: sdcocioQguixols.net 
HORARI: DE D l l l U N 5  A DIVENOBS. DE 9 A 1 3  h. 

SERVEI D'ARXIU 
C/ AüAilk, S/N (Monestid 1 7 2 2 0  ST. FEUU DE GUíXOLS 
EL: 9 7 2  8 2  1 5  7 5  FM.: 9 7 2  8 2  1 5  7 4  
E$MIL: oaiuQguirolr.na 
NOUS HOKARlS4E OILlUBADlVENDRE5, DE 9 A 1 4  h., 
D I M R i S  I DlJOU5, DE 1 7  A 1 9  h. 
(Oirrober, o convenir omb el rerponrohle de Mrxiu) 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
' 1  t i ,  ' 112;O $1 ft.. Ot GL 19'1 
11. 9 7 2 3 1 4 0  11 Ib* 9 7 2 8 2  11 9 1  
E-MAIL biblioteroBguixolr.nef 
HORARI: MATIN5 DE DlMARTI A DISSABTE, D'II A 13.30 
TARDE5, DE D l l l U N S  A DIVENDRES, DE 1 7  A 20.30 h. 

. . . .. . . . o.. . .. . . 
nORX.D'n . tKh. fElNt lS.  O II A I 4 n . I D E I I A l O n .  
DIUMENGES I FESTIJI, D ' l l  A I 4  h 




