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Els forns vistos
des de l’altell.
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LA NOVA CARA DEL TERRACOTTA MUSEU.
UN ANY D’OBRES
DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA I TERMINIS
D’EXECUCIÓ
Fases 1 i 2 (2008-2009)
Les actuacions que es venen realitzant des de mitjans de
2008 i fins avui han inclòs, entre molts altres aspectes,
l’enderroc i reconstrucció de la nau destinada a nou
magatzem del fons del museu, la consolidació estructural i
de cobertes d’aquelles naus actualment fora del circuit
d’exposició, la reordenació de la nau d’entrada i la rehabilitació de les dues xemeneies. Alhora, es defineixen els
diferents usos dels nous espais: el sector que dóna al
carrer Indústria es destina a serveis privatius del Museu,
entre els quals un taller de restauració, una biblioteca-centre de documentació de la ceràmica, i els propis despatxos del personal. Altres naus rehabilitades corresponen a
l’àmbit de recepció de visitants, la sala d’exposicions temporals, un nou espai de projeccions, i un taller de ceràmica. A l’exterior, la reforma de l’espai claustral haurà de
permetre reobrir novament una part del museu a l’aire lliure, un espai que es podrà destinar a actes paral·lels com
concerts de petit format, presentacions, etc. La superfície
total intervinguda ha estat de 2.272,40 m2.
Aquesta primera i segona fase d’ampliació i rehabilitació
de l’edifici Terracotta han suposat una inversió total de
886.208 €, dels quals la Diputació n’hauria aportat
240.000 € (conveni de col·laboració), el FEDER 316.000 €,
i els 330.208 € restants de fons propis de l’Ajuntament.
Fase 3 (2010)
En la fase prevista enguany (fase 3 i última) es preveu completar la reforma interior del Museu i actuar en els seus
accessos. D’una banda, s’ampliarà i dignificarà l’entrada
principal des del carrer Sis d’octubre; de l’altra, també
està prevista la reforma de l’accés al Museu amb la construcció d’un nou pavelló d’entrada on la ceràmica tindrà
un clar protagonisme.
Completar les obres d’aquesta tercera fase, així com executar el projecte museogràfic del nou Museu, s’estima en un
pressupost de 2.200.000 €.

El nou magatzem de reserva.

EL NOU MAGATZEM I LA DOCUMENTACIÓ
DELS OBJECTES
Entre les diverses actuacions arquitectòniques realitzades l’any
2009 destaca la construcció de la nova àrea destinada a
magatzem de reserva que ha permès substituir els diferents
magatzems fins avui en us i centralitzar la col·lecció en un
únic espai. Una rehabilitació important que ha suposat també
el poder subsanar de manera definitiva un seguit de deficiències tècniques, com ara que el Museu disposi de sistemes de
detecció/alarma i intervenció immediata en cas d’incendi, i
garantir les condicions climàtiques i de conservació de les
col·leccions.
Aprofitant el trasllat dels fons del Museu a la nova ubicació
s’han dut a terme un seguit de treballs interns especialment
dirigits a actualitzar la documentació d’objectes; s’ha intensificat l’inventari de la col·lecció pendent de registre i s’ha continuat amb la catalogació de les darreres adquisicions, tasques que han servit per conèixer de manera exhaustiva el
fons de cares a la nova presentació museogràfica que es prepara. L’any 2009 també Terracotta Museu ha rebut la conversió de les dades documentals de la seva col·lecció al nou pro-

assegurar la preservació d’aquelles xemeneies que encara
resten dempeus.

BREU DESCRIPCIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE
LES XEMENEIES
Les xemeneies del Terracotta Museu presenten les patologies
comunes a moltes d'elles, i calen ser tingudes en compte a
l'hora de plantejar la restauració.
L’estat actual de les mateixes està motivat per les següents
causes:

LA REHABILITACIÓ DE LES XEMENEIES

- Disgregació de l'obra vista.

Durant el proppassat mes d’octubre es varen iniciar els treballs
de rehabilitació de les dues xemeneies del Museu, de manera paral·lela i complementària a les obres de millora que
s’estan executant hores d’ara a la seu principal, uns treballs
que encara continuen.

- Esquerdes verticals en tota la xemeneia, prou greus com per
no poder assegurar l'estabilitat de l'estructura. Quan es van
aixecar les primeres xemeneies, els escalons de ferro es
posaven en sentit vertical i en tota la longitud de l'edificació,
i llavors, amb les altes temperatures, el ferro s'oxidava, alho-

La restauració i consolidació d’ambdues xemeneies tindrà un
cost total de 141.613,34 € (IVA inclòs), la majoria del quals
assumits per l’Ajuntament, i compta amb suports econòmics
de la Diputació de Girona (13.400 €) i de l’entitat bancària
Caixa Laietana amb 40.000 € dins el marc del conveni
Generalitat – Caixes d’Estalvi Catalanes. El projecte ha esta
redactat per l’arquitecte Pau Roig i Avilés.
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Segons consta en la documentació conservada de
Terracotta, el primer forn de flama invertida construït a
l’immoble data de l’any 1926 el qual, lògicament, hauria
disposat de xemeneia exterior (les xemeneies eren, de fet,
l’extrem del llarg conducte subterrani per on surtien els fums
del forn). Aquesta xemeneia, originalment de tronc quadrangular, s’enderrocaria amb posterioritat, aprofitant però el
conducte del tiratge i l’assentament cúbic primigeni per edificar una nova xemeneia de fust troncocònic al damunt
reforçat amb anelles metàl·liques. La reforma d’aquesta antiga xemeneia i la construcció d’una segona (situada a la
part més interna de la fàbrica, a la zona est) es produiria
entre els anys 1928 i 1934, moment en què es bastirien
dos nous forns. Aquesta nova xemeneia presenta la base
rodona, fust troncocònic reforçat per catorze anelles de dos
cossos units per uns tensors, i manté encara la corona al
capdamunt.
Encara una tercera xemeneia fou aixecada l’any 1964 en
relació amb la construcció d’un nou forn de planta circular
(actualment desmuntat a nivell de paviment). Situada al costat
de la xemeneia més antiga, era de menys alçada que les
seves germanes i estava exteriorment arrebossada amb morter. Fou enderrocada l’any 1982.
No hi ha dubte que la ciutat de la Bisbal i el seu paisatge
urbà no serien el mateix sense la visió plàstica de les xemeneies industrials. La xemeneia dóna caràcter i mostra clarament la importància de l’activitat ceràmica a la població i,
per tant, assumeix un valor simbòlic important, com a part de
la memòria col·lectiva de la nostra comunitat. És tasca de tots
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gramari MuseumPlus, un sistema molt complert de gestió
museogràfica, i els tècnics han rebut formació especialitzada.
Acompanyant també l’execució del projecte arquitectònic, la
revisió del projecte museogràfic representarà una oportunitat
per renovar la presentació i el discurs del Museu. Aquest fet
ha comportat que s’hagi endegat una política d’adequació i
restauració de totes aquelles peces susceptibles d’incorporarse a la nova exposició permanent; en aquest sentit, durant
l’any 2009 hem iniciat la restauració d’alguns dels paviments
fins, un capítol prou important i destacat dins el que serà nou
discurs expositiu del Museu.

Una de les xemeneies de Terracotta durant la seva restauració.

ra que s'anava contraient i dilatant de manera diferent que l'obra ceràmica, la
qual cosa provocava un debilitament de l'obra i una posterior esquerda. Aquesta
teoria sembla reafirmada en comprovar que les xemeneies on els escalons es van
disposar seguint la curvatura no s'han esquerdat.
Exposició Rajolers. Rajoleria del Mas Frigola.

RESUM DE L’ANY
Activitats

RESUM DE L’ANY

Organització de la Fira Antic Empordà.
VII Fira d’Antiguitats i Restauració (del 9 al
13 d’abril). A més d’assumir l’organització d’aquest esdeveniment, el Museu va
ocupar-se també de coordinar (amb les
Àrees de Cultura i de Promoció de la
Ciutat i Turisme) les diferents activitats
paral·leles a la Fira.
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Exposició Terrissa de cuina. 11 d’octubre
al Pavelló Firal. El Museu va col·laborar
amb la mostra de gastronomia i ceràmica “Tastaolletes” exposant tot un seguit
de peces relacionades amb el món de la
cocció dels aliments (olles, ansats, cassoles, fogons...).
Exposició Rajolers. Del 8 al 29 de novembre a la rajoleria del Mas Frigola.
Coincidint amb la IV Cuita de Forns de
Rajoler de les Gavarres el Museu va exposar a la mateixa rajoleria de Can Frigola
una col·lecció d’estris i peces de l’ofici.

- Curvatura en el tram final: Degut al fort vent que bufa a la zona, la tramuntana,
que ha tombat lleugerament els caps. Segons això, totes les xemeneies haurien
d'estar inclinades cap a sud, i es pot comprovar que no és així.
- Degut als canvis de temperatura. La xemeneia experimenta modificacions extremes de temperatura quan està en funcionament i quan es refreda, les quals fan
que l'obra ceràmica es debiliti molt, fins que arriba a un punt en què no pot
aguantar les dilatacions i contraccions a què es veu sotmesa. Aquesta teoria contradiu la primera, ja que la inclinació seria més acusada en el costat contrari: la
cara nord és la que experimenta els canvis de temperatura més extrems, i per tant
la susceptible d'adoptar una posició d'encongiment.
Per tal de donar solució als problemes anteriorment descrits s’està procedint a efectuar la consolidació de la construcció actual reparant totes les patologies existents
i alhora millorar la seva capacitat resistent, tant front a esforços com a processos
de degradació.
Des de un punt de vista resistent i com a conseqüència del estudi realitzat es dur
a terme un encamisat de formigó interior que anirà de cota +9 a cota +19,61 a
la xemeneia quadrada i a cota 22,09 a la xemeneia rodona. Aquest encamisat
serà de 6cm de gruix i anirà armat amb un rodo del 8 cada 20 cm verticalment;
i un rodo del 6 cada 20cm horitzontalment. Abans caldrà netejar la part interior
de sutge.
Exteriorment, en quant als fustes, es procedirà al sanejat i segellat de les esquerdes en tota la seva alçada.
Pau Roig
Arquitecte director de la rehabilitació

Recerca
Col·laboracions en diferents mitjans
escrits, ja sigui amb articles originals de
recerca, articles de revisió o comunicacions curtes sobre la ceràmica de la
Bisbal, o sobre temes bisbalencs:

1- Xemeneia de Terracotta abans
de la seva restauració. S’observa
la curvatura del seu tram final.
2- Diagrama de les deformacions
produïdes pel vent. Taula: Pau
Roig.

Article: “Joan Coromina Pujol i la nova
ceràmica decorativa de la Bisbal”, Daba,
4, p. 4-5.
Article: “De nou el Terracotta Museu de
la Bisbal”, Terrart, 34, p. 107.
Opuscle: Ramon de Cabrera i de
Ciurana (1794-1874). El patriarca de la
llibertat, Antic Empordà. VII Fira
d’Antiguitats i Restauració. Ajuntament de
la Bisbal.
Article: “Amor i desamor a Isabel II i les
trepes bisbalenques d’exaltació a la
reina”, Daba, 5, p. 2-9.
Article: “Recuperació de dos enrajolats
fins”, Informatiu municipal, 06, p. 15.
Article: “Un càntir modernista al Museu
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EL MUSEU EN XARXA
XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA BRAVA

Fruït d’aquesta voluntat, el mateix any 2008 va sol·licitar-se un ajut en el marc
de les subvencions que convocava el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. La subvenció atorgada va permetre fer efectiva la creació d’aquesta Xarxa de treball i encarregar una eina que
es considerava indispensable: l’elaboració d’un Pla Estratègic.
Complint les accions previstes en aquell Pla Estratègic, l’any 2009 la Xarxa ha
realitzat (o està en procés de desplegament) tot un seguit d’actuacions que han
de permetre convertir poc a poc aquells objectius inicials en realitats:
12345678-

Desenvolupament d’un portal web
Edició d’un fulletó conjunt i de diferents displays
Impulsar el passaport col·lectiu en els diferents museus
Proposar accions de màrqueting conjunt per a la xarxa: inserció d’anuncis,
distribució dels materials, comercialització de productes
Creació d’una Associació per tal de vertebrar i gestionar la Xarxa
Elaboració i anàlisi d’enquestes conjuntes per detectar els públics assistents
als museus
Cerca de major finançament per al desenvolupament d’accions
Disseny i elaboració d’un segell identificatiu de la Xarxa

XARXA DE MUSEUS DE CERÀMICA DE CATALUNYA
A principis d’abril de 2009 va tenir lloc a la biblioteca del Museu de Ceràmica
de Barcelona una reunió dels representants de cinc Museus de Ceràmica catalans (Museu de Ceràmica de Barcelona, Museu del Càntir d’Argentona, Museu
de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, Museu de Ceràmica de
l’Atmella de Mar i el Terracotta Museu) per tal d’estudiar la possibilitat de crear
una Xarxa de Museus de Ceràmica de Catalunya. Una nova reunió a finals de
novembre va servir per concretar els objectius i la voluntat de la creació d’aquesta
Xarxa, que té com a precedent, altres xarxes similars de museus temàtics com la
Xarxa de Museus i Col·leccions de Farmàcia; la Xarxa del Patrimoni Literari
Català: Espais Escrits, o la Xarxa de museus marítims de la costa catalana.
Els principals objectius que es persegueixen són gaudir de l’intercanvi
d’informació entre els cinc Museus de Ceràmica propietaris de col·leccions totalment diferents i per tant complementaries, propiciar la difusió conjunta d’aquests

Article publicat a Revista de Girona.

del Suro de Palafrugell”, Revista de
Girona, 253, p. 80-83.
Article: “Terracotta Museu, un equipament cultural de primera línia referent del
món de la ceràmica a Catalunya”,
Informatiu del Sistema Territorial del
Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, 18, p. 11.
Article: “Lluís Cornellà i Font: botxaire”,
El Punt, 25/09/09.
Article: “Manufactura ceràmica i clima:
unes relacions històricament difícils”,
Estudis del Baix Empordà, 29 (en premsa).
Informe sobre la terrisseria Cornellà per
tal de documentar l’interès patrimonial de
l’immoble i la seva possible catalogació
com a BCIL.

Adquisicions
L’any 2009 el Museu ha continuat de
manera activa la política d’intentar millorar la seva col·lecció d'objectes. És de
justícia, a més, reconèixer i agrair la
donació o dipòsit d’aquests materials:
Donacions
Enric Pacreu: fons documental de l’empresa Coromina, un plafó amb mostres
de rajoles, diverses eines, una rajola
d’arrimador produïda per La Gabarra,
dues rajoles recollides del Canòdrom
Meridiana de Barcelona.
Jordi Frigola: un portaescuradents
modernista.
Joaquim Figueras: un plafó de ceràmica
amb la representació del procés tradicional de treball dels terrissers.

EL MUSEU EN MARXA

L’any 2008 sis museus de les comarques
gironines, el Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí, El Museu del
Suro de Palafrugell, el Museu de la Pesca
de Palamós, el Museu d’Història de Sant
Feliu de Guíxols, el Museu del Mar de
Lloret de Mar, i Terracotta Museu vàrem
unir els nostres esforços per constituir una
Xarxa de Museus que es va batejar amb el nom de Xarxa de Museus de la
Costa Brava pel fet que aquesta àrea geogràfica era l’element comú. L’objectiu
era iniciar un camí plegats per fer dels nostres museus un element de coneixement, de difusió i de desenvolupament del territori implementant una sèrie
d’estratègies amb la voluntat de donar continuïtat a aquesta unió.
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EL MUSEU EN MARXA

Vilà Clara Ceramistes: una salsera, una
plata, diverses rajoles decorades amb
jaspi de cargol, una taula de colatge, un
forn, 5 plafons amb mostrari de vernís i
diversos motlles de guix.
Ceràmiques Est: dos coronaments en vidrat verd (original i còpia) i dues reproduccions de la rajola de les Aigües de la Vida.
Lluís i Marta Palés: fons documental de
l’empresa Societat Borràs i Marquès.
Xavier Sirvent: fons documental de
l’empresa Can Sirvent.
Josep Roca: diversos fòtils.
Jaume Marcó: 4 reproduccions d’uns
peus de test en ceràmica negra.
Joan Escribà i M. Dolors Nadal: 5
toves de paviment d’època medieval.
Robert Vilà: un arrimador de Can
Coromina.
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Recol·lecció Museu
Diversos fragments de ceràmica dels
s.XVIII-XIX apareguts durant l’excavació
del subsòl en una casa de la Plaça Major
de la Bisbal, un tub de canonada, 16
maons de xemeneia de diverses mides
recuperats de la restauració de les xemeneies de Terracotta Museu, dues rajoles
vidrades vermelles recollides del carrer
Agustí Font núm. 5, dues rajoles Rosari i
3 peces de fris.
Compres
Un niu d’ocell en terrissa negra, i dues
plates de Marian Burgués.
Préstecs
A Sergio Sabini, una menjadora d’aviram per a la seva restauració.
A l’Associació d’Empresaris i Artesans
Ceramistes de la Bisbal i Comarca per
a l’espai d’exposició del vestíbul de Torre
Maria, un barral.
Al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, per a l’exposició
“Catalunya Visionària”: 11 peces, de les
quals 9 de Rafael Masó i 2 de Lluís Rico.
A Eduard Punset, per a il·lustrar un article
per a la Revista Gavarres, una fotografia
de la Cambra del Bisbe del Mas Vidal.

Xarxa de Museus de la Costa Brava. Detall del desplegable.

fons i de les activitats de cadascun dels museus, i aspirar a obtenir diferents ajuts
en el marc d’aquelles subvencions que fomenten la creació de xarxes de treball
convocades per diversos organismes i institucions diverses.
En aquest moment, el conveni de col·laboració es troba als serveis jurídics respectius de cada ciutat per a la seva revisió.

mNACTEC
Terracotta Museu també està a punt de signar conveni amb el mNACTEC
(Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya) per tal d’incorporar-nos al
seu Sistema territorial, una vella aspiració del Museu denegada fins avui per no
complir les condicions de gestió previstes. Aquest Sistema agrupa diferents
museus cada un dels quals és singular respecte als altres, en tant que expliquen
una temàtica o la industrialització en un espai concret del territori català, tenint
en compte tant els aspectes tècnics com els socials i els culturals. Els museus del
Sistema expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves
col·leccions i/o musealitzant les diferents activitats productives que han existit i
de les quals encara han quedat restes comprensibles que constitueixen el nostre
patrimoni industrial.
Legalment, els museus es classifiquen en tres categories: les seus, que són
museus propietat o que es gestionen des del mNACTEC; les seccions, que són
els museus declarats com a tals pel Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya en funció del que estableix la llei de museus; i els museus
col·laboradors, amb els quals s'estableixen convenis i es coordinen actuacions
museístiques.

Plata de Marian Burgués.

12/04/1914 - 14/08/2009
Lluís Cornellà, l’últim de la nissaga terrissaire Bonadona-Cornellà de la Bisbal,
fou un consumat terrisser, reconegut pel seu extraordinari domini de l’ofici, especialment destre en l’elaboració de peces de botxa i consagrat als secrets de la
ceràmica negra. Tal com a ell mateix li agradava explicar, es considerava el
darrer dels antics terrissers de la Bisbal. Un manera de proclamar-se amb què,
de manera inconscient, reclamava el seu paper de nexe, d’enllaç històric entre
dues èpoques ben distintes de la història de la ceràmica de la Bisbal: l’època
artesanal i l’actual moment industrial i tecnològic, la crisi del treballador manual
envers l’auge de la màquina.
Perquè certament, el nostre personatge fou espectador i protagonista privilegiat
de la transformació que patirà la terrissa bisbalenca durant la segona meitat del
segle XX. Un procés marcat, a grans trets, pel canvi produït en la societat cap
a un model més urbà i industrial en detriment de les formes de vida tradicionals,
i per la generalització dels nous materials substitutius de la ceràmica (l’alumini
primer i més tard el plàstic).
I si en un primer moment, just acabat el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil, la
terrissa viu conjunturalment un període de certa prosperitat –esperonada per la
necessitat de disposar de productes de primera necessitat econòmics i de fàcil
manufactura–, aquesta situació no dura. De forma gradual, s’entra en una profunda crisi, especialment evident entre la gent de roda, els torners, fortament condicionats per l’aplicació dels avenços tècnics perquè amb les màquines els fabri-

Subvencions per a activitats i
equipaments
Durant l’any 2009 s’han sol·licitat ajuts a
diverses administracions i per diferents conceptes:
Obres i equipaments:
De la “Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales” del “Ministerio de
Cultura” una subvenció destinada a
finançar la Recuperació de la Galeria
Terracotta (antiga fàbrica de ceràmica) com
a Museu: 500.000 € (concedida).
Del Dept. de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya,
assignació de cofinançament pel FEDER,
per al període 2007-2013, per al projecte
“Rehabilitació i ampliació del Terracotta Museu 3a fase i última, i execució del projecte
museogràfic”: 550.037,50 € (concedida).
De la Direcció General del Patrimoni
Cultural de l’aplicació 1% Cultural Català
per a les obres de rehabilitació de
Terracotta Museu per al proper trienni
2009-2011: 60.000 € (concedida).
De la Diputació de Girona d’una subvenció
per a obres i equipaments en el marc de
la Xarxa de Museus Locals de la demarcació: 24.000 € (concedida).
Del Departament de Cultura Servei de Museus d’una subvenció per a treballs d’adequació de la nova àrea destinada a magatzem de reserva: 5.500 € (concedida).
Del Conveni de col·laboració econòmica
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de la Bisbal per al projecte d’ampliació del
Terracotta Museu, i que establia una aportació de 240.000 € fraccionada a raó de
60.000 € en els exercicis de 2006,
2007, 2008 i 2009, s’ha rebut –a més
de l’aportació d’enguany–, una altra pendent de la primera anualitat.
La suma dels diferents ajuts concedits per
les obres de rehabilitació del Museu
puja enguany a la quantitat total de
1.199.537,50 €.

Lluís Cornellà treballant a la roda. Foto: Pere Noguera.

Funcionament i activitats:
Del Departament de Cultura Servei de Museus d’una subvenció destinada a progra-

LLUÍS CORNELLÀ I FONT: BOTXAIRE - 12/04/1914 - 14/08/2009

LLUÍS CORNELLÀ I FONT:
BOTXAIRE

A Jaume Marcó, per a les obres de restauració de la façana del cementiri de
Girona, el Frontal del Sarcòfag de les
Aigües de la Vida.
A Ceràmiques Est, per a les obres de
restauració de la façana del cementiri de
Girona, el motlle de la rajola de les
Aigües de la Vida.
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mes de col·laboració entre diversos museus
i/o col·leccions: 1.833,33 € (concedida).
De l’Obra Social de Caixa Catalunya d’un
ajut per a la restauració dels paviments fins
conservats al Terracotta Museu: 8.000 €
(concedida).
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Usuaris del Museu i visites
guiades
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Des de Terracotta Museu s’ofereix el programa didàctic anomenat "Terres Cuites",
el qual consta de diferents activitats
pedagògiques i s’adreça a un ventall de
públic bastant ampli. Hores d’ara, amb el
Museu en obres i tancat al públic, es
manté la visita guiada a un obrador tradicional que es complementa amb una altra
al Castell-Palau. Les dues activitats configuren un programa de dues hores i mitja de
durada que es porta a terme conjuntament
amb l’Àrea de Turisme. L’any 2009 hem tingut un total de 355 estudiants repartits en
8 sessions diferents.
Coincidint amb la VII Fira Antic Empordà, el
Museu també va organitzar unes visites patrimonials a la Casa Cabrera realitzades
amb el guiatge d’excepció del Sr. Jordi
Frigola. En aquest itinerari pel patrimoni
local hi van participar un total de 240 persones repartides en 10 sessions.

Consultes i demandes d’informació
Sobre els torns de mà, per al Grup de
Reconstrucció Històrica de Ibercalafell.
Sobre unes motllures del fons Marcó
(Jaume Marcó).
Sobre la rajola de les Aigües de la Vida
(disseny de Rafael Masó i produïda per
La Gabarra), en motiu de les obres de
restauració de la façana del Cementiri
de Girona (Pep Fortià, arquitecte).

cants ja no consideraran imprescindible l’especialització en la feina que exigia
la fabricació manual. A principis dels anys cinquanta del segle passat, la
demanda de terrissa ordinària es troba en el seu moment més baix; la situació,
gairebé terminal, obligarà a moltes de les empreses existents a modificar la producció per incorporar altres tipologies amb majors possibilitats de mercat. Tot i
això, i malgrat aquests canvis prou generalitzats, Lluís Cornellà sempre es mantindrà fidel a la manufactura de terrissa i continua amb l’elaboració (amb els mitjans més primigenis) del mateix repertori tipològic de peces dels seus ancestres.
Lluís Cornellà, el darrer dels antics terrissers de la Bisbal. Un botxaire fet en les èpoques difícils de la història d’aquesta indústria, en els temps en què la migradesa
de mitjans feia augmentar el valor del treball i la sensibilitat de les persones. Un
obrer de la ceràmica que, com tants d’altres, va saber materialitzar amb el seu treball, i sempre d’una manera callada i modesta, bona part de les actuacions que
han permès mantenir la principal indústria bisbalenca fins als nostres dies.
Un treballador del torn que incansable al llarg de més de cinquanta anys, mostrava, a més, una enorme qualitat humana presidida per un caràcter afable, sempre a punt per ajudar i animar les noves generacions que s’han anat incorporant
a la indústria de la ceràmica de la Bisbal. Una personalitat extrovertida que no
solament ha impregnat les relacions humanes, sinó que s’ha mantingut amb una
actitud de servei al pròxim. Per a molts membres de la professió no fou solament
un mestre, conseller o col·lega: Lluís Cornellà fou un amic entranyable en el qual
hi veiem el reflexa d’un amor per la professió que es troba en l’arrel més profunda de la seva dedicació.
En reconeixement a aquests mèrits, l’any 1995 l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà, dins del marc de la II Fira de Ceràmica, va distingir públicament la
seva trajectòria laboral i personal. L’homenatge que se li féu responia, des d’un
punt de vista formal, a la voluntat de l’administració local de reconèixer la tasca
d’un treballador que va donar molt de la seva vida per mantenir l’alt nivell de
qualitat que sempre ha procurat tenir la ceràmica feta a la ciutat del Daró; des
d’un punt de vista simbòlic, el guardó també volia testimoniar el reconeixement
al capital més valuós que té una població: les persones amb empenta, esperit
de servei i voluntat de dedicació; volia exalçar a la gent, a tots aquells conciutadans que han deixat la seva petjada a la població i que amb les seves
accions, grans o petites, públiques o privades, han escrit el dia a dia de les
seves famílies i de la història de la Bisbal.
Xavier Rocas
Conservador de Terracotta Museu

Sobre una plata decorada amb trepa de
Can Salomó (Centro de Interpretación
de la Ceràmica de El Puente de El
Arzobispo).
Sobre l’arrimador de l’Escut Emporità
(David Pujol).
Sobre el plafó ceràmic que decora la
font del mas Matas (Consorci de les
Gavarres).
Sobre un gerro de Díaz Costa (M.
Carmen García).
De dalt a baix, i d’esquerra a dreta: gerra, conca, barral, barralina, abeuradora i càntir.

USOS I CULTURA POPULAR DE LES
PLANTES A LES GAVARRES
Aquest novembre ha sortit publicat el volum 7 de la
col·lecció Lluís Esteva, editada pel Consorci de les
Gavarres, i que porta per títol “Usos i cultura popular de les
plantes a les Gavarres”. La Biblioteca Lluís Esteva és una
línia editorial creada pel Consorci de les Gavarres l'any
2003, i que es nodreix dels treballs guanyadors del Premi
Joan Xirgo de recerca com el meu, que va ser premiat l’any
2007.
Així doncs, l’origen del treball va ser l’any 2007 quan em
van atorgar aquest premi per tal que pogués fer un treball
de recerca d’informació (durant l’any 2008) sobre quines
plantes han estat utilitzades al llarg dels anys per les persones que viuen o que han viscut a les Gavarres.
El massís de les Gavarres destaca pel seu interès científic,
ecològic, cultural, paisatgístic i recreatiu. Franch (1987)
apuntava: “El nostre passat ens mostra que la cultura s’ha
produït sempre en relació amb la forma com cada comunitat produïa la seva pròpia vida material… i en el passat hi
havia una pluralitat de cultures en el territori que ens ocupa,
una cultura dels pescadors, una de la plana, una dels boscos...”. En països industrialitzats com el nostre, la transformació de la vida econòmica i social ha fet que en els
darrers anys hi hagi hagut una pèrdua progressiva
d’aquestes cultures arrelades al medi natural i una “aculturació”. Cal aclarir que aquest terme no es refereix a la manca
de cultura en general, sinó, com ho fan els antropòlegs, en
el sentit de l’adopció (almenys parcial) de la cultura anomenada “moderna” en detriment de la “tradicional”, que sovint
els mateixos afectats consideren inferior i de la qual de
vegades s’avergonyeixen (Ember & Ember, 1997).
Actualment són poques les comunitats que produeixen la
seva pròpia vida material i per tant, la cultura lligada al
medi natural es fa innecessària per a la supervivència provoca la pèrdua de la cultura lligada als boscos, així com
també un progressiu envelliment de la població “autòctona”
de les zones més rurals. Part d’aquesta cultura encara perdura perquè està lligada a algun ofici encara vigent com
per exemple la lleva del suro, en el cas de les Gavarres, o
bé perquè està emmagatzemada en algunes persones
encara vives i que han fet servir aquesta cultura al llarg de
la seva vida.
En vista a aquesta situació, està clara la importància de
recollir tota aquesta saviesa popular abans no es perdi,
seguint la dita “cada cop que un vell africà mor es perd tota

una biblioteca”. I tenim la certesa que aquesta dita és ben
certa també a casa nostra i una mostra en són els diversos
llibres on es recull aquest tipus d’informació (Muntané,
2002; Parada et al., 2002; Rigat et al. 2006), així com
també aquest nou llibre de la biblioteca Lluís Esteva on es
mostra la gran quantitat de saviesa popular que emmagatzemen les persones de les Gavarres.
Durant els darrers anys s’han fet estudis d’etnobotànica
(ciència que estudia la relació entre les persones i les plantes) a diverses regions dels Països Catalans, per exemple,
a la plana de l’Alt Empordà, a les Guilleries, a la
Cerdanya, al Vallès, al Ripollès, a Mallorca i al País
Valencià (molts d’ells duts a terme per l’equip
d’etnobotànica de la Universitat de Barcelona), però fins
ara cap havia aprofundit en la zona del massís de les
Gavarres, si bé sí que es disposava d’algun tipus
d’informació en alguns municipis concrets com Platja d’Aro
(Verdum 2007) o la Bisbal d’Empordà (Grup de dones de
la Bisbal 1996). Aquest massís està envoltat de diversos
nuclis habitats (des de masos a pobles i viles) i es caracteritza per una estreta relació entre les persones i el massís ja
que històricament les persones han depès del bosc i d’altres
hàbitats del massís per poder obtenir-ne béns com la fusta,
els remeis i fruits comestibles, entre d’altres.
Durant l’estudi es van entrevistar 19 persones (aproximadament la mateixa quantitat d’homes i dones) que viuen o han

Poma del ciri. Autora: Sandra Saura Mas.
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Conxita Pijuan Casadevall
(informant de Llagostera)
preparant vi de saüquer.
Autora: Sandra Saura Mas.
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Dolors Freixas Bona (informant de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura)
elaborant una escombra de bruc.
Autora de la fotografia: Sandra Saura Mas.

viscut al massís de les Gavarres, i se’ls va preguntar quins
usos de les plantes coneixien. Jo he compilat, destriat i
seleccionat la informació, però cal tenir present que aquest
treball no hauria estat possible sense la col·laboració desinteressada d’informants i de les persones que m’han ajudat
a contactar-los. A més, vull recordar que el propòsit
d’aquest recull no és pontificar sobre les virtuts de les plantes emprades a les Gavarres. Si els usos que aquí es recullen són o no mèdicament validables, ho han de dir les
investigacions farmacèutiques fetes o les que es puguin dur
a terme en un futur.
Al llibre es mostra un resum de la informació de les utilitats
per a 130 espècies de plantes de les 195 descrites durant
el treball (es tracta d’una selecció de les plantes més interessants ja sigui per la seva singularitat d’ella mateixa o per
alguna de les seves utilitats). També hi podeu trobar un
receptari de licors i altres begudes, així com de remeis i
barreges per guarir diferents classes d’afectacions, un catàleg d’usos i creences d’origen divers i un catàleg de plantes amb aprofitaments forestals.
Pel que fa als resultats obtinguts, s’ha trobat una mitjana de
29,4 espècies amb algun ús (medicinal, culinari, per al bestiar o per a la vida quotidiana) per informant, cosa que
comparant-ho amb altres estudis indica un alt coneixement
de les plantes en aquesta zona.
Un resultat destacable és la referència a varietats de cultiu
hortícola, farratger o d’arbres fruiters utilitzades a les
Gavarres, i no gaire freqüents actualment a la resta de
Catalunya com per exemple: la poma del ciri, o el nap de
banya de bou (aquest últim, nom de la varietat registrat per
primera vegada a Catalunya).
L’ungüent o oli més conegut ha resultat ser l’ungüent o oli de
carabassina. Pel que fa a les confitures més conegudes per
la majoria de les persones informants han estat la confitura
de cireres d’arboç i la confitura de codony.
El licor casolà més citat i que sembla més comú a la zona
és el codonyat, encara que la ratafia també ha estat bas-

tant esmentada. Cal destacar també l’aparició de licors probablement propis de la zona (encara que poc citats) com
la ratafia de ginebró i la ratafia per la regla o el xarop de
cireres.
Pel que fa a l’aprofitament forestal sembla que l’alzina i el
suro són les espècies d’arbres que es feien servir més per
fer carbó i/o llenya ja que han estat les més descrites pels
informants. Pel que fa als arbustos, el bruc i l’arboç són els
que han estat més citats per la seva utilitat per fer-ne carbó
o llenya. L’activitat de la lleva del suro també va ser present
en la majoria de converses així com l’aprofitament per fer
fusta i mobles de moltes de les espècies d’arbres de la
zona, cosa que indica doncs, que antigament hi havia una
forta activitat d’aprofitament forestal així com també una
profunda cultura del bosc.
No han estat gaires les creences citades pels informants,
mentre que sí que s’ha parlat de la utilització de productes
derivats de plantes, el més citat ha estat l’oli d’oliva com a
desinfectant i aplicacions semblants, així com també l’ús del
vinagre per fer baixar la febre o l’ús de les cendres per
netejar la roba.
Per tant, l’objectiu principal d’aquest llibre és reflectir aspectes de l’etnobotànica a les Gavarres amb l’esperança de
deixar escrita una bona part de la saviesa popular d’aquest
indret i que al llarg de molts anys s’ha pogut preservar i enriquir de generació en generació, i així recopilar una valuosa informació que amb el pas del temps corria el perill de
desaparèixer. Per últim, a través de tota la informació i resultats aconseguits, aquest estudi també podrà ser de gran
importància per a la divulgació dels valors socials i naturals
de les Gavarres. El fet que de les plantes n’obtinguem utilitats beneficioses per a les persones és un molt bon exemple
de la importància de mantenir els nostres ecosistemes en
bon estat, com és el cas del massís de les Gavarres.
Sandra Saura i Mas
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1
1- Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons: Josep i Genís Canet.
Autor: Albert Morcillo. Fragment de l’inici de La Passió. Acte 1, número 1.
2- Transcripció del fragment anterior feta per Albert Morcillo.

El present escrit té el seu origen en la visita que part dels i
les cantaires de la coral Noves Veus de la Bisbal van fer el
passat mes de juliol a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà.
Aquesta visita, dirigida per M. Teresa Solé –directora de
l’ACBE– i Albert Morcillo –director de la coral Noves
Veus–, tenia com a objectiu poder observar algunes de les
partitures dipositades i conèixer el procés d’investigació
musical. A continuació, tal com es va fer durant la visita,
s’intentarà mostrar els diferents elements que intervenen en
una investigació musical.
Referent a documentació musical, l’ACBE disposa de dos
fons (fons Canet i fons Saló), una col·lecció de goigs (uns
dos-cents amb música escrita i sense) i algunes partitures
soltes. Aquests documents són importants per dos motius:
primer, perquè malgrat la gran tradició musical de la Bisbal,
són les úniques partitures que es poden consultar públicament a la vila i, en segon lloc, perquè el seu estudi ens permet apropar-nos a la història musical de la població.
Per a la musicologia actual, una partitura no és tan sols un
document amb signes musicals (notes, compassos,
alteracions, etc.). La partitura i la seva música, com a obra
d’art, ens permet conèixer la societat que origina l’obra
musical, o dit d’una altra manera: la societat i la cultura són
els principis que engendren les obres musicals. Així ho manifesta Kandinsky tot just començar el seu llibre De lo espiritual en el arte: “Toda obra de arte es hija de su tiempo,
muchas veces es madre de nuestros sentimientos. [Continua
en el paràgraf següent] De la misma forma, cada período
de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse”.

2

En una partitura trobem dues categories d’informacions que
ens permeten conèixer la societat a la qual fa referència:
per un costat, elements estrictament musicals (notes, harmonies, gènere, estil de l’obra...) que ens permeten saber
quines obres es componien i s’interpretaven en una societat
determinada. A partir d’aquí podem saber si se seguien les
tendències generals de l’època, com aquestes van entrar
dins la societat, les repercussions que van tenir en el repertori propi i moltes altres consideracions que es plantegen els
estudiosos. Un segon nivell d’informació són aquelles anotacions que sovint trobem a les partitures: nom de l’autor,
lloc i data de composició, autor de la lletra si n’hi ha, a qui
va dedicada la peça, qui la va interpretar, el nom del propietari de la partitura, instruments o veus que hi participaven..., i altres anotacions, de les quals sovint en un
primer moment no comprenem el significat però un cop
avança la investigació les podem relacionar amb altres
dades. L’anàlisi de totes dades incloses a la partitura, per
insignificants que siguin, ens permetran conèixer l’ambient
cultural d’una època.
Aquestes dades cal ampliar-les amb l’estudi d’altres documents, no estrictament musicals, però que també fan referència a una societat –diaris de l’època, actes de
l’ajuntament, correspondència, fotos...– i d’aquesta manera podrem contextualitzar de forma més acurada l’obra
musical.
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Ara bé, per percebre la música, en tota la seva amplitud, és necessari, no només
l’estudi, sinó la interpretació de l’obra. És en aquest moment, quan comença el
segon pas de la investigació.
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Arxiu Comercal del Baix Empordà. Fons de
l’Arxiu. Autor: Ignasi Corney. Acte del 25è aniversari de l’Arxiu al Mundial, 2009.
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ARXIU COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ.
RESUM DE L’ANY 2009
Activitats
Celebració del vint-i-cinquè aniversari de
l’Arxiu. Col·laboració amb Videoplay
Serveis per preparar l’acte conjunt de
commemoració de l’aniversari. Elaboració d’un fullet amb els escrits dels
anteriors directors, d’autoritats i d’investigadors i usuaris.
Presentació del llibre El camp d’en
Grassot. Família i territori d’Antoni
González Moreno-Navarro, amb la participació de l’autor i de l’historiador Jordi
Frigola, i la col·laboració de l’Arxiu
Municipal de Palafrugell.
Organització de l’acte L’Arxiu creix que
es comenta en aquest número a l’article
del mateix nom.

Per interpretar una obra, és necessari transcriure la partitura manuscrita a partitura impresa per tal de facilitar-ne l’execució. Actualment, amb programes informàtics és summament senzill aquest pas. Ara bé, com qualsevol document manuscrit, aquest pot ser que no estigui en bon estat, que la grafia no s’entengui
perfectament, etc.; és en aquest moment que el musicòleg ha de decidir posar
una nota o una altra, quins i quants instruments i/o veus són necessaris per a la
seva interpretació, etc.
Un cop finalitzada la transcripció, els investigadors topen amb una dificultat
quasi insalvable. Si el primer problema era l’accés a la partitura –com s’ha dit
anteriorment, només hi ha dos fons musicals que es poden consultar públicament
a la Bisbal– ara és la seva interpretació. L’execució d’una obra musical requereix
un pressupost econòmic per afrontar les despeses que ocasiona qualsevol concert i, per fer front a aquestes despeses, és necessari el suport de les institucions
públiques i privades. Així doncs, per tal de poder aprofundir en l’estudi de la
gran tradició musical de la Bisbal és necessari: primer, augmentar el fons musical de l’ACBE –amb donacions o cessions de partitures dels particulars– i segon,
una major implicació de les institucions públiques i privades per tal de fomentarne la interpretació.
Albert Morcillo
Director de la coral Noves Veus de la Bisbal

L’ARXIU CREIX

Organització a la Bisbal de la mostra itinerant “Sumaríssim: 70 anys de consells
de guerra a les comarques gironines” i
de l’acte inaugural amb la conferència de
l’advocat i historiador Josep Cruanyes i Tor.
Organització a la Bisbal de la mostra itinerant “Apocalíptica: els rastres de la
mort a través de la història, segles XVIXVIII”. A l’acte inaugural es féu una visita
comentada per alguns dels membres de
l’equip que prepararen la mostra.
Programació i realització del Curs de
genealogia al Baix Empordà.
Preparació informàtica d’inventaris i catàlegs de l’Arxiu per a la seva visualització
al cercador de fons i documents.

Ingressos de nous fons i
col·leccions
Fons can Cuní de la Bisbal d’Empordà
que consta de 2,5 metres lineals més
plànols, cartells, impresos i publicacions
(segles XIX-XX).

Arxiu Comarcal del Baix
Empordà. Fons de
l’Arxiu. Autora: Irene
Borrego. Documents del
fons Josep i Genís Canet.

Tot i que aquest títol es pot aplicar al ritme de les obres de construcció de la nova
seu de l’Arxiu, de fet correspon a un acte celebrat el passat mes de juny per formalitzar donacions de fons particulars a l’Ajuntament de la Bisbal. Especialment
adreçat als donants i als seus familiars, amics i coneguts, també es va programar amb la intenció d’informar els nostres usuaris de l’existència d’aquests documents i explicar-ne la seva importància per a la recerca.
Érem conscients, però, que la presentació de deu fons en un sol acte s’havia de
fer d’una manera dinàmica. Amb aquesta finalitat, s’elaborà un guió que, amb

Tot i ser un acte molt senzill, per a nosaltres tingué un significat molt especial,
perquè els anys no han passat en va i el nostre centre “s’ha fet gran” amb els
ingressos de documentació històrica i semiactiva de les administracions, però
també amb els documents donats o cedits per particulars que conscients de la
importància dels materials que guardaven a casa ens els dipositaren perquè fossin conservats i posats a disposició dels investigadors i estudiosos d’aquesta part
del país.
Els fons o col·leccions privades tenen la virtut d’haver estat aplegats per famílies
o persones individuals que ens precediren. Les seves vivències, inquietuds quotidianes i lluites per sobreviure reflecteixen els interessos i problemes d’una part
de la societat en un determinat moment històric i tot sovint aporten informacions
que no podrem trobar en altres tipus de documents. Cada petita informació que
s’extreu de l’experiència vital dels nostres avantpassats aporta una nova peça a
aquest trencaclosques que sovint és la història local. Per tant, la seva vàlua és
immensa i cal ser conscient que se n’ha de garantir la conservació per a les generacions futures, perquè, en definitiva, és una part del patrimoni col·lectiu i, com
a tal, s’ha de tractar amb molta cura per preservar-lo i evitar-ne la pèrdua o dispersió.
Cal dir que la creació de nombrosos arxius a la nostra comarca, a partir dels
anys vuitanta del segle passat, ha permès recuperar informacions cabdals per
comprendre l’experiència vital dels nostres avantpassats. La gran quantitat
d’obres publicades sobre història local i comarcal des d’aquestes dates en són
una bona mostra. La valoració de la incidència dels arxius en aquest procés de
conèixer i interpretar la nostra història, de buscar en les nostres arrels, pot omplir

Fons de complement (reproduccions) del
districte notarial de la Bisbal d’Empordà,
notaria de la Bisbal, segle XIX.

Incorporació a fons i col·leccions existents
Els documents de les administracions
han augmentat amb trameses de les
oficines liquidadores. Per donacions de
particulars, als quals agraïm les seves
aportacions, s’han incrementat les nostres col·leccions i la biblioteca i
hemeroteca auxiliars.

Ingrés de reproduccions digitals de fons i col·leccions
dipositades
El mes de març ingressaren les reproduccions digitals dels negatius del fons Joan
Foxà, dels positius del fons Emili Casas i
d’una selecció de documents del fons
municipal bisbalenc relacionats amb la
Guerra del Francès.

Restauració de documents i
de publicacions
S’han restaurat quatre documents: el llibre del cadastre de 1785 (Fons de
l’Ajuntament de Corçà) i un dels exemplars del llibre del cadastre de 1716 i
dos padrons d’habitants del primer terç
del segle XX (Fons de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà). També s’han portat a
restaurar els volums enquadernats de les
publicacions bisbalenques El Faro
Bisbalense i L’Avenç del Empordà dels
quals està pensat fer la reproducció digital l’any 2010.

Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons de
l’Arxiu. Autor: Eduard Punset. Exposició
“Sumaríssim” al Castell de la Bisbal, 2009.
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el suport visual d’un
Power point, seguí el
mateix esquema per a
cada fons: una primera
informació molt general
amb les dades bàsiques i
els treballs que s’hi
havien fet al centre per
posar-lo a disposició dels
nostres usuaris; tot seguit,
es donava la paraula a
un investigador o esArxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons de l’Arxiu.
Autora: Irene Borrego. Dipòsit conservació d’imatges, 2009.
tudiós que en feia una
explicació més detallada
i, finalment, es formalitzava el conveni. D’aquesta manera s’aconseguí la participació de molts col·laboradors i amics que amb les seves intervencions
aportaren els seus coneixements i transmeteren al públic el seu entusiasme per la
investigació de diversos aspectes de la història bisbalenca i comarcal. Cal
agrair, doncs, la presència i les paraules d’Albert Morcillo Zamora, que parlà
del fons Josep i Genís Canet i de la recerca sobre la música bisbalenca; de Santi
Soler i Simon, que com a anterior director de l’Arxiu aplegà una part important
d’imatges de la col·lecció de Jordi Frigola i Arpa; del mateix Jordi Frigola, que
presentà els documents gràfics del seu amic, el fotògraf bisbalenc Joan Foxà;
d’Irene Borrego Villodres, que ens presentà la col·lecció d’Antoni Reca i, per
últim, de Xevi Rocas, director del Terracotta Museu, que presentà els fons
d’empreses de ceràmica. Tots ells, amics i professionals que han fet de la seva
tasca diària un compromís per a la defensa del patrimoni. Cal destacar, com a
curiositat, que cada nou fons se separà de l’anterior amb les imatges publicitàries
que es projectaven en els cinemes bisbalencs i que formen part del fons Joaquim
Lloberas i Puig, del qual també se signà el corresponent document de donació.
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moltes pàgines i pot ser motiu d’un ampli debat. Aquí, però,
només volem acabar recordant que l’Arxiu Comarcal del
Baix Empordà ofereix uns serveis al ciutadà i, en concret,
posa a disposició dels propietaris de fons o col·leccions privades els serveis següents:

L’ARXIU CREIX

- Assessorament en l’organització, descripció i conservació dels documents.
- Ingrés temporal del fons o col·lecció per fer els treballs
esmentats i la reproducció digital, prèvia signatura de
document. La temporalitat vindrà determinada per la durada de les tasques arxivístiques i s’establirà en el
moment de signatura de l’acord.
- Acord de reprografia, pel qual el propietari permet la
reproducció dels documents integrants del fons o
col·lecció objecte de l’acord.
- Conveni de cessió del fons a la Generalitat de
Catalunya, pel qual el dipositant no perd mai la titularitat i propietat de la documentació que li serà retornada d’acord amb les condicions fixades en el conveni.
Les actuacions esmentades, excepte la primera, representen
un ingrés a l’ACBE de durada diversa, en funció de la voluntat del propietari i de l’acord que vulgui establir, però en
cap cas hi ha pèrdua de la condició de titular del fons per

Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons de l’Arxiu. Autora: Irene Borrego.
Programes dels cinemes bisbalencs al fons Joaquim Lloveras i Puig.

part de qui el diposita. En contrapartida, l’administració
–en aquest cas, l’ACBE– garanteix l’adequat tractament
dels documents que es posen a disposició dels usuaris i ciutadans –originals o reproduccions, segons el cas– amb les
limitacions expressades pel titular.
M. Teresa Solé
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ELS DOCUMENTS DE L’ARXIU
ELS MERCATS D’ABANS DE LA GUERRA CIVIL
D’ençà de l’edat mitjana la Bisbal sempre havia tingut una
economia diversificada. L’artesanat i el comerç hi eren ben
representats en diferents activitats; però la base més sòlida
va ser, d’una faisó ancestral, el sector primari.

L’agricultura i la ramaderia de la comarca, de bona part
del Baix Empordà, canalitzaven la producció i els seus
excedents a través dels importants mercats dels divendres.
El moviment comercial agropecuari i artesanal s’havia anat
intensificant als segles XVIII i XIX fins a arribar a ser la Bisbal
una vila de mercat ben definida. Aquesta activitat setmanal
tenia un caràcter comarcal i aplegava, a més, negociants,
pagesos i marxants de llocs ben distants, alguns força allunyats de l’àrea d’influència bisbalenca.
L’obertura de la nova carretera Girona-Palamós, vers l’any
1850, i la instal·lació de la línia del tren petit Flaçà-Palamós (després Girona-Palamós), l’any 1887, van afavorir
l’assistència de més concurrents al mercat.

Col·lecció particular de Jordi Frigola. Autor desconegut.
El dia del mercat, a les Voltes es feien transaccions de diversos productes sense
ser-hi present la mercaderia.

Al segle XX, amb els autocars que traslladaven persones i
els camions (fins i tot vinguts de Barcelona) que facilitaven
el transport amb més quantitat de porcs, xais, vedells i la pollaia, va marcar el punt més àlgid dels mercats
agropecuaris; es deia que el de la Bisbal va arribar a ser
un dels més importants de les comarques del nord-est de
Catalunya.

Un estudi del geògraf Joan Pericay, entre els anys 1930 i
1936, sobre el Baix Empordà, comptava el nombre
d’assistents a partir dels vehicles que arribaven a la Bisbal:

Els trens

500

“

200 carros, tartanes i carretes a les
quadres de lloguer, a dos persones
per vehicle

400

“

200 carros a l’areny del Daró
i diversos llocs

400

“

De 30 a 40 cotxes particulars
a 4 persones

150

“

Gent a peu des de llocs propers

300

“

Total: de 2750 a 3000 concurrents a una població que
comptava aleshores amb 4300 habitants.
D’autocars, en venien, entre d’altres procedències:

Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons Joan Foxà. Autor: Joan Foxà.
Un dels elements més importants del mercat de la Bisbal era la compravenda
d’aviram, conills i ous.

Des de Torroella de Montgrí, l’empresa Presas i Cia.
Des de l’Escala, els de Carles de Miquel, marquès de
Blondel i baró de Púbol, que marxaven a les 7 del matí.
Des de Banyoles, Transportes Eléctricos Interurbanos, SA
(TEISA) que marxaven a les 4 del matí i tornaven a les
4 de la tarda.
De Cassà de la Selva, que feien almenys dos viatges.
A més dels viatges de diverses procedències de l’empresa Societat Anònima Ribot Font i Artigues (SARFA).
Pericay va recollir dades econòmiques que li va facilitar el
propietari i membre del Sindicat Agrícola de la Bisbal i sa
comarca, Jaume Rosich, advocat, sobre el moviment de
compravenda d’aviram, conills i ous, avaluable, segons ell,
en més de 100 000 pessetes, és a dir, més de cinc milions
de pessetes l’any.
El geògraf escrivia admirat el goig que feia la ciutat amb
aquella gentada de concurrents més els autòctons. Era per
a ell com una formosa riuada de gent, un bellugueig continu de persones, amunt i avall de carrers, places i avingudes. I a la tarda el retorn dels assistents i dels vehicles fent
corrua, com una impressionant desfilada sota el túnel dels
plàtans monumentals que vorejaven les carreteres que
menaven a la Bisbal, els quals donaven a aquests vials una
imatge frescal i acollidora.

UN DOCUMENT INTERESSANT
El document que reproduïm en facsímil és del fons de
l’Ajuntament de la Bisbal, sèrie Correspondència, avui
dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Empor-dà. És una
carta mecanografiada utilitzant paper imprès particular del
secretari de l’Ajuntament, Pere Mercader. Va dirigida al
geògraf Pau Vila, de Barcelona. Està datada el deu de ju-

liol del 1936, just vuit dies abans que esclatés la revolta
dels militars espanyols contra la II República. Aquell any
havia guanyat les eleccions municipals l’Esquerra
Republicana de Catalunya, amb Francesc Roure com a
batlle. La carta no va signada perquè és una còpia.
Pere Mercader, el secretari municipal, contesta la sol·licitud
que li havia fet el mateix matí –potser per telèfon– Pau Vila,
facilitant-li les dades del mercat que podem veure en el document.
De Pau Vila, pedagog i geògraf, diuen els seus biògrafs
que “es lliurà a la interpretació geogràfica de Catalunya
amb sistema, profunditat i intuïció” i que fou l’iniciador al
nostre país “d’un nou gènere d’estudis de geografia moderna d’abast comarcal”. La seva obra més important és la
Divisió territorial de Catalunya (1932 i 1937), també La
fesomia geogràfica de Catalunya (1937) i la que va presentar l’any 1938 en un congrés internacional d’Amsterdam: Le peuplement de la Catalogne. Le problème géographique de l’eau. La petició que fa Vila a l’Ajuntament de
la Bisbal devia ser motivada pels treballs professionals que
estava fent en aquells moments.
Les dades que li facilita Mercader són, com diu ell, una mitjana per mercat de les transaccions de bestiar que es feien
en els divendres bisbalencs. Els seus càlculs es basaven,
òbviament, en els arbitris que setmanalment cobrava
l’Ajuntament de tot el bestiar i ous que entraven a la Bisbal
per a la compravenda.
Dels altres elements del mercat agrari de la ciutat com els
cereals (inclòs l’arròs de la zona de Pals i del Baix Ter), els
llegums i les hortalisses que produïen les nombroses hortes
de regadiu bisbalenques ens en manquen dades, però

ELS MERCATS D’ABANS DE LA GUERRA CIVIL

30 autobusos que fan més d’un viatge 1000 persones
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sabem que les seves transaccions tant amb el producte present amb el que es contractava de paraula sense ser-hi el gènere,
era, a les temporades de donar sortida a les collites, també força important. L’edifici que feia de llotja de contractació dels
productes fou les Voltes, on s’hi reunien els negociants i es mercadejaven, així mateix sense ser-hi presents, la llenya, el suro,
la fusta, el carbó vegetal i incidentalment o eventual alguns animals de peu rodó (cavalls, haques, mules i ases) tot i que
aquests eren els que figuraven a la riera principalment els dies de les quatre fires anyals (Sant Pere, Cinquagesma, Ninou i
de Setembre).
Jordi Frigola i Arpa
ESMENES AL DABA 5
En l’anterior Daba número 5, d’agost de 2009, i dins l’article de la Rosa M. Massana: Els constructors de les xemeneies industrials de la
Bisbal, s’han detectat alguns errors que tot seguit esmenem:
A la nissaga de constructuctors Casamajor s’esmenta el cognom “Lloveres” quan la seva grafia correcta és “Lloveras”.
La xemeneia de Can Puigdemont fou construïda pel mestre d’obres Joaquim Casamajor i Pujol.
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